ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА 2017 РІК, СТАНОМ НА 31.12.2017 РОКУ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНШ КАПІТАЛ»
КОД ЄДРПОУ - 41812530
1. Загальна інформація
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНШ КАПІТАЛ» (далі - «Компанія»)
(код ЄДРПОУ 41812530) зареєстроване «15» грудня 2017 року відповідно до чинного
законодавства України.
Компанія зареєстрована в Україні та є її резидентом. Місцезнаходження Компанії на дату
затвердження звітності: 02068, м. Київ, вул. Драгоманова, будинок 2, кв. 555
Основним видом діяльності Компанії є:
Код КВЕД 64.92 Інші види кредитування
Компанія планує набути статусу небанківської фінансової установи, про що свідчить
КВЕД та основні положення Статуту.
Компанія планує надавати наступні види фінансових послуг:
-

надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

Кількість працівників станом на 31 грудня 2017р. складала 1 особа.
Станом на 31грудня 2017 р. учасниками Компанії були:

Учасники
Денисова Людмила Георгіївна: ІПН 2840119223
Денисов Олег Володимирович ІПН 3212420619
Нищий Микола Олександрович Володимирович
ІПН 3117904197
Ефендієв Акіф Азадович Володимирович ІПН
3183809717
Лазько Олексій Миколайович Володимирович
ІПН 2941121212
Разом

Розмір внеску,
грн.
980 000,00

Частка у
статутному
капіталі, %
32,67

900 000,00

30,00

700 000,00

23,33

210 000,00

7,00

210 000,00

7,00

3 000 000,00

100%

2. Економічне середовище, в якому функціонує Компанія
Компанія зареєстрована на території України в 2017 році. Поточна політична ситуація в
Україні є вкрай нестабільною, мали місце спад валового внутрішнього продукту, суттєва
девальвація національної валюти по відношенню до основних валют, нестабільність
фондового ринку, погіршення ліквідності банківського сектору.
Політичні зміни на дату затвердження звітності продовжуються, та можуть призвести до
змін у законодавчій, податковій, регуляторній основі діяльності Компанії в Україні.
Майбутня стабільність економіки в значній мірі залежить від успішності реформ та

ефективності економічних, фінансових та монетарних заходів, що будуть здійснюватися
урядом країни.
Компанія постійно стежить за поточним станом подій, зміною законодавства і вживає всіх
необхідних заходів з метою започаткування сталої діяльності Компанії з надання
фінансових послуг. Вплив на результати діяльності та фінансовий стан Компанії не може
бути належним чином оцінений зараз, однак у майбутньому він може досягти суттєвого
рівня.
3. Основа підготовки фінансової звітності
3.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ
Зазначена фінансова звітність була підготована у відповідності з Міжнародними
стандартами фінансової звітності (МСФЗ), виданими Радою з міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (РМСБО).
При підготовці даної фінансової звітності керівництво ґрунтувалося на своєму кращому
знанні і розумінні Міжнародних стандартів фінансової звітності та інтерпретацій, фактів і
обставин, які могли вплинути на цю фінансову звітність.
При формуванні фінансової звітності Компанія керувалася також вимогами національних
законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та
складання фінансової звітності в Україні.
3.2. 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.
3.3. Припущення про безперервність діяльності
Фінансова звітність Компанії підготовлена виходячи з припущення безперервності
діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в
ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно
було б провести в тому випадку, якби Компанія не могла продовжити подальше
здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності
діяльності.
3.4. Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Компанії затверджена до випуску (з метою оприлюднення)
керівником Компанії 08 лютого 2018 року. Ні учасники, ні інші особи не мають права
вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.
3.5. Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, є період з 15 грудня по 31
грудня 2017 року.
4. Суттєві положення облікової політики
4.1. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітності
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості. Передбачувана
справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з використанням
наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки.

4.2. Загальні положення щодо облікових політик
4.2.1. Основа формування облікових політик
Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика,
застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності.
МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСФЗ, 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 Компанії розроблена та затверджена керівництвом Компанії відповідно
до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших
чинних МСФЗ.
4.2.2. Методи подання інформації у фінансових звітах
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 Компанії.
4.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів
4.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів
Компанія визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, 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.
Фінансові інструменти обліковуються відповідно до МСБО 32 «Фінансові інструменти:
подання» і 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».
З метою складання фінансової звітності фінансові інструменти класифікуються за 4
категоріями:
- Інвестиції, утримувані до погашення - це непохідні фінансові активи з фіксованими
платежами або платежами, які підлягають визначенню, а також фіксованим строком
погашення, що Компанія має реальний намір та здатність утримувати до погашення;
- Позики та дебіторська заборгованість - це непохідні фінансові активи з фіксованими
платежами або платежами, які підлягають визначенню та не мають котирування на
активному ринку, за винятком тих:
а) що Компанія має намір продати негайно або в найближчий час, що їх слід
класифікувати як утримувані для продажу, а також тих, що їх Товариство визначає за
справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку;

б) що їх Компанія після первісного визнання визначає як доступні для продажу,
або
в) щодо яких Компанія може не відшкодувати значною частиною всю суму початкової
інвестиції, з інших причин, ніж зменшення кредиту, які слід класифікувати, як доступні
для продажу.
- Фінансовий актив або фінансове зобов'язання за справедливою вартістю, з
відображенням переоцінки як прибутку або збитку;
- Фінансові активи, доступні для продажу - це непохідні фінансові активи, призначені як
доступні для продажу і не класифіковані як: а) позики та дебіторська заборгованість; б)
утримувані до строку погашення інвестиції або в) фінансові активи за справедливою
вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку.
Фінансові інвестиції та фінансові інструменти, призначені для продажу, обліковуються за
справедливою вартістю з віднесенням їх змін на прибуток або збиток.
Фінансові інструменти та фінансові інвестиції, утримувані до погашення - це непохідні
фінансові активи з фіксованими платежами або платежами, які підлягають визначенню, а
також фіксованим строком погашення, що їх Компанія має реальний намір та здатність
утримувати до погашення.
Фінансові інструменти та фінансові інвестиції, утримувані до погашення, обліковуються
за амортизованою собівартістю. Строк погашення та періодичність погашення
встановлюється виходячи з прогнозованих даних на підставі попереднього досвіду та
затверджуються наказомКомпанії.
Облік фінансових інструментів, що обліковуються за амортизованою собівартістю
здійснюються в розрізі прав вимоги.
Первісною оцінкою фінансових активів є справедлива вартість плюс витрати на операції,
які прямо відносяться до їх придбання. Свідченням справедливої вартості є сума
компенсації, зазначена в договорі на придбання фінансового інструменту.
Інвестиції, доступні для продажу, обліковуються за справедливою вартістю з віднесенням
їх змін на власний капітал.
Інвестиції в асоційовані компанії враховуються за пайовим методом.
Фінансові інвестиції оцінюються за їхньою справедливою вартістю за винятком позик,
дебіторської заборгованості та інвестицій утримуваних до погашення, їх оцінюють за
амортизованою собівартість, застосовуючи метод ефективного відсотка. Амортизована
собівартість - це первісна вартість інструмента мінус виплати основної суми, плюс (або
мінус) накопичена амортизація будь якої різниці між цією первісною сумою та сумою
погашення та мінус будь-яке зменшення корисності.
4.3.2. 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, яка визначена в п.3.2 цих
Приміток.
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання
активами.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за
справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.
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 будуть перекласифіковані у інші активи. 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.
4.3.3. Фінансовий актив, що відображається за амортизованою вартістю з
застосуванням ефективної ставки відсотку.
Фінансовий актив, що відображається за амортизованою вартістю з застосуванням
ефективної ставки відсотку – це фінансовий актив, який являє собою контрактне право
отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта
господарювання. У Компанії такими активами переважно є дебіторська заборгованість.
Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли
Компанія стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту. Первісна оцінка
дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює ціні
операції, якщо операція здійснюється на звичайних умовах.
Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за
амортизованою собівартістю із застосуванням методу ефективного відсотка.
Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності,
балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків.
Збиток від знецінення фінансових інструментів визначається як різниця між балансовою
вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення
суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі
аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття
понесених збитків. Для фінансових активів, які є істотними, резерви створюються на
основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів, для фінансових активів, суми яких
індивідуально не є істотними - на основі групової оцінки. Фактори, які Компанія
розглядає при визначенні того, чи є у нього об'єктивні свідчення наявності збитків від
зменшення корисності, включають інформацію про тенденції непогашення заборгованості
у строк, ліквідність, платоспроможність боржника. Для групи дебіторів такими факторами

є негативні зміни у стані платежів позичальників у групі, таких як збільшення кількості
прострочених платежів; негативні економічні умови у галузі або географічному регіоні.
Сума знецінення визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума
збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об'єктивно
пов'язаним з подією, яка відбувається після визнання зменшення корисності, то
попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за рахунок
коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разі
неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок
створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності.
Дебіторська заборгованість може бути нескасовно призначена як така, що оцінюється за
справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку,
якщо таке призначення усуває або значно зменшує невідповідність оцінки чи визнання
(яку інколи називають «неузгодженістю обліку»), що інакше виникне внаслідок
оцінювання активів або зобов’язань чи визнання прибутків або збитків за ними на різних
підставах.
Подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка
дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на
дату оцінки.
У разі змін справедливої вартості дебіторської заборгованості, що мають місце на звітну
дату, такі зміни визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду.
4.3.4. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з
відображенням переоцінки у складі іншого сукупного доходу.
До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням
переоцінки у складі іншого сукупного доходу, Компанія відносить інвестиції в акції,
якщо відсоток володіння менш 20% або за якими Компанія не має контролю та не
здійснює суттєвий вплив, та які розглядає в якості інвестицій, що можуть приносити
вигоди або через відсотки/дивіденди або через їх продаж на дату, коли, за оцінками
Компанії, ціна продажу буде найсприятливіша. Після первісного визнання Компанія
оцінює їх за справедливою вартістю. Результати від зміни справедливої вартості
доступного для продажу фінансового активу визнаються через інший сукупний дохід та
накопичуються у власному капіталі, за винятком збитків від зменшення корисності та
збитків від іноземної валюти, доки визнання фінансового активу не буде припинено, коли
кумулятивний прибуток або збиток, визнаний раніше у власному капіталі, буде
рекласифікований до прибутку чи збитку, якщо інвестиції були виражені борговими
інструментами, або не буде рекласифікований, якщо інвестиції були виражені пайовими
інструментами.
Якщо існує об'єктивне свідчення зменшення корисності фінансового активу, сума
кумулятивного збитку виключається з власного капіталу и визнається у прибутку чи
збитку. Неринкові акції, справедливу вартість яких неможливо визначити, обліковуються
за собівартістю, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є.
4.3.6. Зобов'язання.
Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із
нижченаведених ознак:

• Компанія сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає
погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
• Компанія 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.
4.3.7. Згортання фінансових активів та зобов'язань
Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Компанія має юридичне право
здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або
реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно
4.4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів
4.4.1. Визнання та оцінка основних засобів
Компанія визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою
використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення
адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного
використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6 000 грн.
Первісно Компанія оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому основні засоби
оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які
накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату
переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми,
перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного
капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання
відповідного активу.
4.4.2. Подальші витрати.
Компанія 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.
4.4.3. Амортизація основних засобів.
Амортизація основних засобів Компанії нараховується прямолінійним методом з
використанням щорічних норм, які залежать від строків використання осонвих засобів.
Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх
корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для
використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається
раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з
якої припиняють визнання активу.
4.8. 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 Компанії 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
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. Компанія 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.
Компанія 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.
4.9. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань
4.9.1. Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Компанія 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.
4.9.2. Виплати працівникам
Компанія визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання
після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Компанія визнає очікувану вартість
короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час
надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних.
4.9.3. Пенсійні зобов'язання
Відповідно до українського законодавства, Компанія утримує внески із заробітної плати
працівників до Пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні
відрахування із поточних нарахувань 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.
4.10. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової
звітності
4.10.1 Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.
Дохід – це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді
надходження чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов’язань,

результатом чого є збільшення чистих активів, за винятком збільшення, пов’язаного з
внесками учасників.
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.
Дохід від продажу фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості або інших активів
визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов:
а) Компанія передала покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю
на фінансовий інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи;
б) за Компанією 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;
в) суму доходу можна достовірно оцінити;
г) ймовірно, що до Компанії надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією;
та
ґ)
витрати, які були або були понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно
оцінити.
Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати
надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання
послуг на дату балансу.
Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів.
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.
4.10.2. Витрати за позиками
Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як
частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду.
4.10.3. Умовні зобов'язання та активи.
Компанія не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан Компанії. Інформація
про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у
собі економічні вигоди, не є віддаленою. Компанія не визнає умовні активи. Стисла
інформація про умовний актив розкривається у примітках, коли надходження економічних
вигід є ймовірним.

5. Основні припущення, оцінки та судження
При підготовці фінансової звітності Компанії здійснює оцінки та припущення, які мають
вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях,
розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та
судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих
обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження
щодо балансової вартості активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній
у керівництва Компанії інформації про поточні події, фактичні результати можуть
зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі судження є особливо
важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та області, в яких
припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової звітності за
МСФЗ, наведені нижче.
Нові стандарти, що були випущені та набудуть чинності з 1 січня 2018 року і
пізніше.
Новий МСФЗ 9 (2014) «Фінансові інструменти» набирає чинності з 01 січня
2018 року. Стандарт застосовується ретроспективно з деякими виключеннями, але не
вимагається виконання перерахунку за попередні періоди у відношенні класифікації та
оцінки (включаючи зменшення корисності).У відповідності до МСФЗ 9, існує три
категорії обліку боргових інструментів: за амортизованою вартістю, за справедливою
вартістю через інший сукупний дохід і за справедливою вартістю через
прибутки/збитки. Принципи оцінки кожної категорії є аналогічними до діючих вимог
МСБО 39. Класифікація залежить від бізнес-моделі управління фінансовими активами
та від того, чи включають контрактні потоки грошових коштів платежі за основною
сумою заборгованості і проценти. Інвестиції в інструменти капіталу завжди
оцінюються за справедливою вартістю. Однак, керівництво може прийняти
безвідкличне рішення про представлення змін справедливої вартості в іншому
сукупному доході, якщо даний інструмент не відноситься до категорії «утримувані для
торгівлі». Якщо ж він відноситься до категорії «утримувані для торгівлі», то зміни
справедливої вартості включаються до складу прибутків/збитків. Всі інші інструменти
(у тому числі всі похідні інструменти), оцінюються за справедливою вартістю з
відображенням змін у складі прибутку або збитку. МСФЗ 9 містить «триетапний»
підхід до обліку кредитних збитків, який заснований на змінах кредитної якості
фінансових активів з моменту їх первісного визнання. При значному збільшенні
кредитного ризику зменшення корисності оцінюється за допомогою очікуваних
кредитних збитків за весь строк дії кредиту, а не за 12 місяців. Переглянутий варіант
МСФЗ 9 представляє нову модель обліку хеджування, яка розроблена, щоб бути більш
тісно пов'язана з тим, як суб'єкт господарювання здійснює діяльність з управління
ризиками при хеджуванні фінансових і нефінансових ризиків. Товариство не
застосовувало МСФЗ 9 (2014) до своєї фінансової звітності за 2017 рік. За оцінками
керівництва Товариства, застосування стандарту в майбутньому може суттєво
вплинути на вартість фінансових активів і фінансових зобов’язань. Однак, до того
часу, поки не буде завершена детальна перевірка, неможливо зробити обґрунтовану
оцінку впливу МСФЗ 9 на майбутню фінансову звітність Товариства.
МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клієнтами» застосовується до першої
річної фінансової звітності за період, що починається з або після 1 січня 2018 року.
Стандарт забезпечує єдину комплексну модель обліку виручки на основі
п'ятиступінчастої моделі, яка може застосовуватися до всіх договорів з клієнтами, а
саме:
- ідентифікувати договір з клієнтом;
- ідентифікувати зобов'язання щодо виконання;
- визначити ціну операції;

розподілити ціну операції на зобов'язання щодо виконання;
визнавати виручку у певний момент часу або з плином часу задоволення
зобов'язання щодо виконання.
В стандарті також надаються рекомендації на такі теми як: методи оцінювання
прогресу на шляху до повного задоволення зобов’язання щодо виконання; продаж з
правом повернення; компенсації принципалу і агенту; безповоротні авансові платежі;
угоди про продаж з подальшим викупом; угоди про реалізацію товару (договори
комісії тощо); угоди про зберігання та продаж; прийняття активу клієнтом; розкриття
інформації про дезагрегований дохід. Товариство не застосовувало МСФЗ 15 до своєї
фінансової звітності за 2017 рік. Вплив застосування стандарту на фінансову звітність
майбутніх періодів може бути суттєвим, але на дату складання цієї фінансової
звітності обґрунтовано оцінити кількісний вплив на майбутню фінансову звітність не є
можливим.
-

МСФЗ 16 «Оренда» застосовується до першої річної фінансової звітності за
період, що починається з або після 1 січня 2019 року. Стандарт замінює облік
операційної та фінансової оренди для орендарів єдиною моделлю. На дату початку
оренди визнається актив в формі права використання в сумі зобов’язання за
майбутніми орендними платежами плюс первісні прямі витрати. В подальшому актив в
формі права використання оцінюється за первісною вартістю за вирахуванням
амортизації та збитків від зменшення корисності (крім інвестиційної нерухомості або
основних засобів, що обліковуються за переоціненою вартістю). Зобов’язання
оцінюється за теперішньою вартістю майбутніх орендних платежів, виходячи із строку
оренди, який включає періоди, у відношенні яких існує достатня впевненість в
продовженні. Комбіновані договори оренди та надання послуг повинні розділятися на
компоненти, при цьому актив в формі права використання та зобов’язання формуються
лише виходячи з компонента оренди. Витрати з операційної оренди будуть замінені
процентними витратами за зобов’язанням та витратами з амортизації активу, що
призведе до визнання більш високих витрат на початку строку оренди та більш
низьких – в кінці строку. Стандарт може застосовуватись повністю ретроспективно або
без перерахунку інформації за порівняльний період з визнанням сумарного ефекту від
первісного застосування стандарту як коригування вхідних залишків. Товариство не
застосовувало МСФЗ 16 до своєї фінансової звітності за 2017 рік. За оцінками
керівництва Товариства, застосування стандарту в майбутньому суттєво не вплине на
вартість активів і зобов’язань, а також на характер та розмір витрат, оскільки витрати з
оренди не є суттєвими для підприємства.
МСФЗ 17 «Страхові контракти» застосовується до першої річної фінансової
звітності за період, що починається з або після 1 січня 2021 року та замінює МСФЗ 4
«Страхові контракти». У відповідності до МСФЗ 17, компаніям необхідно буде
застосовувати модель поточної оцінки, яка передбачає здійснення переоцінки в
кожному звітному періоді. Контракти оцінюються із застосуванням таких елементів,
як:
−
дисконтовані грошові потоки, зважені з врахуванням ймовірності;
−
коригування на очевидний ризик;
−
сервісна маржа за контрактом, яка уявляє собою незароблений прибуток за
контрактом, який визнається рівномірно.
Стандарт дозволяє обирати між визнанням змін в ставках дисконтування у звіті
про прибутки та збитки або безпосередньо у складі іншого сукупного доходу. Вибір
буде відображати те, як страхові компанії будуть обліковувати свої фінансові активи у
відповідності до МСФЗ 9. Дозволяється використання спрощеного методу розподілу
премії для зобов’язань за короткостроковими контрактами для страхових компаній, які
не займаються страхуванням життя. Передбачена модифікація загальної моделі оцінки
для деяких договорів страхування життя, в яких передбачено участь страхувальників в
розподілі доходу від базових активів. Облік виручки буде зіставним з положеннями
МСФЗ 15, окрім депозитних складових. Розрахунок буде здійснюватися на більш

низькому рівні деталізації порівняно з тим, що страхові компанії використовують на
даний час. За оцінками керівництва МСФО 17 не вплине на активи і зобов’язання
Товариства, оскільки МСФЗ 17 не застосовується підприємством.
Зміни до стандартів, що були випущені та набудуть чинності з 1 січня 2018
року і пізніше
Поправки до МСФЗ 2 «Платіж на основі акцій» застосовуються для річних
періодів, що починаються з або після 1 січня 2018 року. Поправки роз’яснюють ситуацію,
коли виплати на основі акцій з розрахунками грошовими коштами змінюються на виплати
на основі акцій з розрахунками інструментами власного капіталу у зв’язку з модифікацією
умов та строків. При таких модифікаціях припиняється визнання первісного зобов’язання,
що було визнане у відношенні виплат на основі акцій з розрахунками грошовими
коштами, та визнаються виплати на основі акцій з розрахунками інструментами власного
капіталу за справедливою вартістю на дату модифікації у розмірі послуг, наданих до дати
модифікації. Різниця між балансовою вартістю зобов’язання на дату модифікації та
сумами, визнаними у власному капіталі на ту саму дату, визнається негайно в звіті про
прибутки та збитки. Поправки до МСФЗ 2 не вплинуть фінансову звітність Товариства у
зв’язку з тим, що Товариство не здійснює і не планує здійснювати операції, платежі за
якими здійснюються на основі акцій.
Поправки до МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» та МСБО 28
«Інвестиції в асоційовані підприємства» були випущені в вересні 2014 року, а в грудні
2015 року дату набуття чинності поправок було перенесено не невизначений строк до
завершення проекту дослідження у відношенні методу участі в капіталі (дострокове
застосування допускається). Поправки до МСФЗ 28 встановлюють, що часткове визнання
прибутку або збитку від операцій між суб’єктом господарювання та його асоційованим
підприємством або спільним підприємством буде здійснюватися лише у відношенні
активів або груп активів, але не бізнесу. Нова вимога означає, що інвестор повинен
повністю визнавати прибуток або збиток від операцій «зверху вниз», пов’язаних з
передачею бізнесу від суб’єкта господарювання до асоційованого підприємства або
спільного підприємства. Було добавлено вимогу, що суб’єкт господарювання повинен
розглядати, чи є бізнесом активи, які продаються або передаються в окремих операціях, та
чи повинні вони обліковуватись як єдина операція. Поправками до МСФЗ 10 було
встановлено виключення у відношенні визнання прибутку або збитку в повному обсязі під
час передачі дочірнього підприємства в асоційоване підприємство або спільне
підприємство, які обліковуються за методом участі в капіталі, для тих випадків, коли
дочірнє підприємство не є бізнесом. Прибутки або збитки, отримані в результаті таких
операцій, визнаються в прибутках або збитках материнської компанії лише у межах
часток участі, які є у не пов’язаних з нею інвесторів. За оцінками керівництва МСФЗ 10
та МСБО 28 не вплине на діяльність Товариства, оскільки МСФЗ 10 та МСБО 28 не
застосовується підприємством.
Поправки до МСФЗ 4 «Страхові контракти» застосовуються у відношенні річних
періодів, які починаються 1 січня 2018 року або пізніше. Поправки передбачають дві
альтернативи обліку:
1) суб’єктам господарювання дозволяється рекласифікувати деякі доходи та витрати за
призначеними фінансовими активами з прибутків або збитків в інший сукупний дохід;
2) добровільне тимчасове звільнення від застосування МСФЗ 9 «Фінансові
інструменти» для суб’єктів господарювання, чиєю основною діяльністю є випуск
страхових контрактів у відповідності до МСФЗ 4.
Застосування цих двох альтернатив є добровільним та суб’єктам господарювання
дозволено припинити їх застосування до набуття чинності новим МСФЗ 4. За оцінками
керівництва МСФЗ 4 не вплине на діяльність Товариства, оскільки МСФЗ 4 не
застосовується підприємством.
Поправки до МСФЗ 40 «Інвестиційна нерухомість» застосовуються у відношенні
річних періодів, які починаються 1 січня 2018 року або пізніше. Поправки уточнюють, що

для переведення в інвестиційну нерухомість або з інвестиційної нерухомості повинні
відбутися зміни у використанні. Такі зміни у використання повинні підтверджуватися
доказами. Наміри або відокремлення не є достатніми доказами для переведення
нерухомості в інвестиційну нерухомість. Поправки передбачають як ретроспективне
застосування, так і перспективне. За оцінками керівництва МСФЗ 40 не вплине на
діяльність Товариства, оскільки МСФЗ 40не застосовується підприємством.
Поправки до МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової
звітності» були прийняті в рамках щорічного удосконалення та застосовуються у
відношенні річних періодів, які починаються 1 січня 2018 року або пізніше. Було видалено
короткострокові виключення, наведені в параграфах Ґ3-Ґ7 стандарту, у зв’язку з тим, що
вони не відповідають нагальним потребам. Поправки до МСФЗ 1 не вплинуть на
фінансову звітність Товариства у зв’язку з тим, що датою переходу Товариства на
Міжнародні стандарти фінансової звітності є 01 січня 2015 року.
Нові тлумачення, що були випущені та набудуть чинності з 1 січня 2018
року і пізніше
Тлумачення КТМФЗ 22 «Операції в іноземній валюті та аванси» набирає чинності з
1 січня 2018 року. Тлумачення роз’яснює, що дату визнання авансу або відкладеного
доходу (зобов’язання) слід вважати датою здійснення операції з метою визначення
обмінного курсу. Якщо операція передбачає декілька платежів або надходжень, датою
здійснення операції вважається дата кожного платежу або надходження.
Тлумачення КТМФЗ 23 «Невизначеність відносно розрахунку податку на
прибуток» набирає чинності з 1 січня 2019 року. Тлумачення надає роз’яснення у
визначенні податку на прибуток в ситуації, коли існує невизначеність щодо вимог
податкових органів відносно конкретної операції або обставин. Основним є критерій: чи є
високою ймовірність того, що податковий орган погодиться з трактуванням податкового
законодавства, яке застосувало підприємство під час складання податкової декларації.
Якщо так, то підприємство відобразить в фінансовій звітності таку ж суму податку на
прибуток, як і в податковій декларації, та розкриє інформацію стосовно невизначеності.
Якщо ні, то сума, відображена в фінансовій звітності, буде відрізнятися від суми,
відображеної в податковій декларації, оскільки вона оцінюється з врахуванням
невизначеності.
5.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови,
керівництво Компанії застосовує судження під час розроблення та застосування облікової
політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття
економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність:
• подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові
потоки Компанії;
• відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише
юридичну форму;
•

є нейтральною, тобто вільною від упереджень;

•

є повною в усіх суттєвих аспектах.

Під час здійснення судження керівництво Компанії посилається на прийнятність
наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:
а) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;
б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань,
доходів та витрат у Концептуальній основі фінансової звітності.

Під час здійснення судження керівництво Компанії враховує найостанніші положення
інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну
концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку
та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним
джерелам.
5.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови,
керівництво Компанії застосовує судження під час розроблення та застосування облікової
політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття
економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність:
• подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові
потоки Компанії;
• відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише
юридичну форму;
•

є нейтральною, тобто вільною від упереджень;

•

є повною в усіх суттєвих аспектах.

Під час здійснення судження керівництво Компанії посилається на прийнятність
наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:
в) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;
г) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань,
доходів та витрат у Концептуальній основі фінансової звітності.
Під час здійснення судження керівництво Компанії враховує найостанніші положення
інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну
концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку
та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним
джерелам.
5.2. Судження щодо справедливої вартості активів Компанії
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, існуючої економічної ситуації,
ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням
вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».
5.3. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
На кожну звітну дату Компанія проводить аналіз дебіторської заборгованості, іншої
дебіторської заборгованості та інших фінансових активів на предмет наявності ознак їх
знецінення. Збиток від знецінення визнається виходячи з власного професійного судження
керівництва за наявності об’єктивних даних, що свідчать про зменшення передбачуваних
майбутніх грошових потоків за даним активом у результаті однієї або кількох подій, що
відбулися після визнання фінансового активу.

6. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості
Оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних
майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним
фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка
справедливої вартості».
Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів
та зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСБО 39 та МСФЗ 13 у звіті про
фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.
7. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах
7.1. Грошові кошти та їх еквіваленти
31.12.2017
400
400

Грошові кошти в банку
Всього

31.12.2016
0
0

Обмеження використання грошових коштів у 2017 році відсутні.
7.2. Статутний капітал
Розмір внеску,
грн.

Учасники
Денисова Людмила Георгіївна: ІПН 2840119223

980 000,00

Денисов Олег Володимирович ІПН 3212420619
Нищий Микола Олександрович Володимирович
ІПН 3117904197
Ефендієв Акіф Азадович Володимирович ІПН
3183809717
Лазько Олексій Миколайович Володимирович
ІПН 2941121212
Разом

Частка у
статутному
капіталі, %
32,67

900 000,00

30,00

700 000,00

23,33

210 000,00

7,00

210 000,00

7,00

3 000 000,00

100%

Розмір власного капіталу станом на 31 грудня 2017 складає 400 тис. грн..
Станом на 31 грудня 2017 року статутний капітал оплачено в сумі 400 тис. грн.., розмір
неоплаченого капіталу складає 2 600 тис. грн.
7.3. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Нерозподілений
прибуток (непокритий
збиток), тис. грн..
Балансова вартість на 31.12.2016 року
Сукупний дохід (збиток) за період
Балансова вартість на 31.12.2017 року

0
0
0

Загальний розмір власного капіталу станом на 31.12.2017 року складає 400 тис. грн., що
відповідає вимогам чинного законодавства.
7.4. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
Всі статті доходів і витрат, визнані у звітних періодах включено до складу Звіту про
фінансові результати (звіту 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, доход у Звіті про фінансові
результати (Звіті про сукупний дохід) 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 (Звіт про сукупний дохід) в момент вибуття активу або
збільшення зобов'язання.
Звіт складено за призначенням витрат.
Витрати з податку на прибуток включають податки, розраховані у відповідності до
чинного законодавства України.
7.4.1. Операційна діяльність
Дохід від операційної діяльності у 2017 році відсутній, оскільки Компанія є
новоствореною.
Операційні витрати у 2017 р. відсутні.
Фінансовий результат від операційної діяльності Компанії за 2017 р. дорівнює нулю.
7.4.2. Фінансові результати від фінансової діяльності протягом 2017 року відсутні.
7.4.3 Фінансові результати від інвестиційної діяльності протягом 2017 року відсутні.
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування у 2017 році – 0 тис. грн.
За результатами 2017 зобов'язання з податку на прибуток відсутні.
Чистий фінансовий результат (збиток) за 2017 рік становить 0 тис. грн.
7.5 Звіт про рух грошових коштів
За 2017 фінансовий рік відбувся наступний рух грошових коштів:

Залишок коштів на 31.12.2016
Надходження від:
Власного капіталу
Витрачання на:
Придбання необоротних активів
Відрахувань на соціальні заходи
Витрачання на оплату праці
Витрачання на оплату за товари(роботи, послуги)
Залишок коштів на 31.12.2017

0
400
400

8. Розкриття іншої інформації
8.1 Умовні зобов'язання.
8.1.1. Загальні претензії
На 31 грудня 2017 і до дати підписання фінансових звітів Компанія не була залучена в
судові розгляди, які могли б мати істотний вплив на її господарську діяльність.
8.1.2. Оподаткування
Податкова система України характеризується постійними змінами законодавчих норм,
офіційних роз'яснень і судових рішень, часто нечітко викладених і суперечливих, що
припускає неоднозначне тлумачення їх податковими органами. Правильність обчислення
податків у звітному періоді може бути перевірена на протязі трьох наступних років.
Останнім часом практика в Україні така, що податкові органи займають більш жорстку
позицію в частині інтерпретації і вимог дотримання податкового законодавства.
Керівництво Компанії, виходячи зі свого розуміння податкового законодавства, офіційних
роз'яснень і судових рішень вважає, що податкові зобов'язання відображені в адекватній
сумі. Проте, трактування цих положень відповідними органами може бути іншим і це
може мати значний вплив на дану звітність.
На дату складання та затвердження звітності не було помічено жодного
непередбачуваного зобов’язання або зобов’язання до виконання, інформацію про які
необхідно розкрити або скоригувати у фінансових звітах.
8.1.3. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів
Дебіторська заборгованість станом на 31.12.2017 року відсутня.
8.2 Розкриття інформації про пов'язані сторони
Пов’язаними вважають сторони, одна з яких має можливість контролювати іншу або
здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень іншою
стороною, як це визначено в МСБО 24 «Розкриття інформації щодо зв’язаних сторін».
Рішення про те, які сторони являються зв’язаними приймають не тільки на основі їх
юридичної форми, але і виходячи з характеру стосунків зв’язаних сторін.
Компанія приймає політику взаємовідносин із пов’язаними особами без спеціального
ціноутворення. Операції з пов’язаними сторонами відображуються включно за принципом
справедливої вартості на підставі договорів з врахуванням інтересів обох сторін.
Пов’язаними особами Компанії є:

1

Керівник установи, засновник

2

Засновник

3

Засновник

4

Засновник

5

Засновник

Денисова
Людмила
Георгіївна:
ІПН
2840119223
Денисов
Олег
Володимирович
ІПН
3212420619
Нищий
Микола
Олександрович
Володимирович ІПН 3117904197
Ефендієв Акіф Азадович Володимирович
ІПН 3183809717
Лазько
Олексій
Миколайович
Володимирович ІПН 2941121212

Протягом звітного періоду операції з пов'язаними особами не здійснювались.
8.3. Управління фінансовими ризиками
Кредитний ризик
Вплив кредитного ризику, тобто ризику невиконання контрагентами договірних
зобов’язань, включає дебіторську заборгованість учасників, дебіторську заборгованість за
послуги, за виданими авансами та іншою поточною дебіторською заборгованістю
відсутній, оскільки відсутня дебіторська заборгованість.
Компанія систематизує рівні кредитного ризику, який вона приймає на себе, встановлює
обмеження на клієнтів, стосовно яких ризики не є прийнятними.
Компанія контролює невиконання зобов’язань клієнтами та іншими контрагентами,
визначених на індивідуальній основі, та вводить цю інформацію в свої процедури
контролю кредитного ризику.
Визначаючи фактори знецінення дебіторської заборгованості та фінансових інвестицій
Компанія розглядає будь-яку зміну кредитної якості позичальників, контрагентів,
емітентів об'єктів інвестування з моменту первинного її виникнення до звітної дати.
Кредитний ризик для грошових коштів та депозитів, що розміщені на рахунках банків, є
незначним, оскільки Компанія має справу з банками з високою репутацією та зовнішніми
кредитними рейтингами, що підтверджують їх високу якість.
Ризик змін курсів іноземних валют
Свої операції Компанія проводить в національній валюті України. Операції в іноземній
валюті відсутні, ризик змін курсів іноземних валют незначний.
Ризик змін відсоткових ставок
Даний ризик виникає у результаті негативного впливу на фінансовий стан Компанії
коливань відсоткових ставок, який виражається у підвищенні відсоткових ставок на
залучені грошові кошти та/або зниженні доходів, отриманих від інструментів, за якими
нараховуються відсотки. Компанія мінімізує ризик збільшення відсоткової ставки шляхом
підтримки відповідного співвідношення залучених коштів до капіталу.
Ризик ліквідності
Ризик ліквідності - це ризик того, що у Компанії можуть виникнути труднощі з коштами,
необхідними для погашення зобов’язань по фінансовим інструментам. Ризик ліквідності
може виникнути через неможливість швидко реалізувати фінансовий актив за ціною, що
приблизно дорівнює його справедливій вартості.

Компанія здійснює управління своєю ліквідністю шляхом ретельного моніторингу
запланованих платежів у рахунок очікуваних виплат внаслідок повсякденної діяльності.
Керівництво щомісяця розглядає прогнози грошових потоків Компанії. Управління
потребами ліквідності Компанії здійснюється за допомогою як короткострокових, так і
довгострокових прогнозів
Управління капіталом
Основна мета керівництва Компанії з управління капіталом є збереження високого
кредитного рейтингу та позитивних коефіцієнтів капіталу у цілях підтримки свого бізнесу
та максимізації прибутку власників. Керівництво розглядає результати діяльності
Компанії та встановлює ключові показники ефективності. Крім того, Компанія є об’єктом
зовнішніх вимог до рівня капіталу (боргові зобов’язання), які використовуються для
моніторингу капіталу.
Крім того, здатність Компанії продовжувати свою діяльність на основі принципу
безперервності діяльності залежить від (а) її здатності переглянути умови своїх кредитних
зобов’язань з існуючими кредиторами, (б) здатності залучати додаткові позики або
капітал, у разі необхідності, з різних джерел, у тому числі від Уряду України.
Справедлива вартість фінансових інструментів
Керівництво вважає, що балансова вартість фінансових активів, та зобов’язань у
фінансовій звітності наближена до справедливої.
Справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається наступним чином:
•

Справедлива вартість грошових коштів відповідає номінальній сумі коштів на
банківських рахунках.

Подання фінансових інструментів за категоріями оцінки
Для цілей оцінки МСБО 39 «Фінансові інструменти: Визнання та Оцінка» класифікує
фінансові активи відповідно до категорій:
•
•
•
•

позики та дебіторська заборгованість;
фінансові, інструменти, доступні для продажу;
фінансові активи, що утримуються до погашення;
фінансові активи за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як
прибутку або збитку.

У таблиці нижче представлені фінансові активи за категоріями оцінки:
Фінансові активи, тис. грн.
Грошові кошти
Усього фінансові активи

31.12.2017
400
400

31.12.2016
0
0

Фінансові зобов’язання Компанії відсутні.
8.4. Вплив інфляції на монетарні статті
Коригування статей фінансової звітності на індекс інфляції відповідно до МСБО 29
“Фінансова звітність в умовах гіперінфляції” не проводилось.

8.5. Події після дати балансу
Після дати балансу не відбулось подій, які б мали істотний вплив на показники фінансової
звітності.
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