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Заява про відповідальність керівництва за підготовку та затвердження 

фінансової звітності за 2021 рік. 
Наведена нижче заява, яка повинна розглядатися спільно з описом обов'язків аудиторів, котрі 

містяться в представленому Звіті незалежного аудитора, зроблена з метою розмежування 
відповідальності керівництва та аудиторів щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АІА  ФІНАНС ГРУП» (далі по тексту - 

ТОВ "ДІА ФІНАНС ГРУП" або Товариство). 
1. Керівництво Товариства відповідає за підготовку фінансової звітності, що достовірно 

відображає в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства за станом на 31 грудня 2021 
року, результати його діяльності, рух грошових коштів і зміни в капіталі за рік, що 
закінчився вищезгаданою датою, відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової 

звітності ( МСФЗ"). 

При підготовці фінансової звітності керівництво Товариства несе відповідальність за: 

Вибір належної облікової політики та її послідовне застосування; 

Застосування обгрунтованих оцінок, розрахунків і суджень; 
Дотримання вимог МСФЗ або розкриття всіх істотних відступів від МСФЗ у Примітках до 
фінансової звітності; 

е- Підготовку фінансової звітності виходячи з припущення, що Товариство продовжуватиме 
свою діяльність в осяжному майбутньому, за винятком випадків, коли таке припущення є 
неправомірним. 

9. Керівництво Товариства в рамках своєї компетенції також несе відповідальність за: 

- Розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної системи внутрішнього 
контролю в Товариства; 

- Підгримку системи бухгалтерського обліку в такий спосіб, який у будь-який момент 
дозволяє розкрити з достатньою мірою точності інформацію про фінансовий стан 

Товариства і забезпечити при цьому відповідність фінансової звітності вимогам МСФЗ; 

- Забезпечення відповідності офіційного бухгалтерського обліку вимогам локального 

законодавства України і відповідних стандартів бухгалтерського обліку; 

Вжиття заходів для забезпечення збереження активів Товариства; 
Виявлення та запобігання фактам шахрайства і інших можливих зловживань. 
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Гуламі Рональдс 

Зволь Олена Миколаївна



Звіт щодо аудиту фінансової звігності 

Думка із застереженням 

Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІА ФІНАНС ГРУП», (надалі Товариство або ТОВ "АТА ФІНАНС ГРУП'), 
(код за ЄДРПОУ 41184403, місцезнаходження: 01001, м. Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 

15/1, ЛІТ.Б), що складається з: Балансу ( Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2021 р., Звіту про 
фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про власний капітал, Звіту про рух 
грошових коштів (за прямим методом) за рік, та приміток до фінансової звітності, включаючи 
стислий виклад значущих облікових політик. 

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із 

застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх 
суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2021 р., та його фінансові результати і 
грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів 

фінансової звітності («МСФЗ»). 

Основа для думки із застереженням 

В Примітках до річного фінансового звіту Товариства, що закінчився 31 грудня 2021 року, не 
розкрито, або відсутні детальні розкриття інформації: 

. у Примітці 7.3 при розкритті інформації щодо управління ризиками не розраховані і не 

наведені показники кількісної інформації по управлінню фінансовими ризиками, що не 
відповідає вимогам п. п. 31 та 34 МСФЗ 7 
. у Примітці 6 при розкритті інформації про дебіторську заборгованість для періодичних та 

неперіодичних оцінок справедливої вартості не визначено рівень ієрархії справедливої вартості, 
до якого належать оцінки справедливої вартості у сукупності (1-й, 2-й чи З-й рівень) (п. 93 МСФЗ 
13 «Оцінка справедливої вартості»); 
. управлінський персонал визнає знецінення заборгованості лише при наявності ознак 

знецінення, які свідчать що воно вже відбулося на звітну дату, тоді як МСФЗ 9 вимагає створення 
резервів під очікувані кредитні збитки, тобто збитки від знецінення, яке може статися в 
майбутньому, навіть з мінімальною ймовірністю. В результаті застосування цих вимог резерв під 
можливі кредитні збитки має створюватися в момент первісного визнання активу. Товариством не 
дотримані вимоги п.5.5 МСФЗ 9 щодо оцінки знецінення (зменшення корисності) фінансових 
активів у вигляді виданих позик. У балансі Товариства (рядок 1125 звіту про фінансовий стан) - 
сума дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги склала 14 655 тис.грн. 
станом на 31.12.2021 року проте не визнано резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за 
цим фінансовим активом. Аудитори вважають, що якби управлінський персонал здійснив 
нарахування прогнозного резерву на покриття можливих кредитних збитків у майбутньому від 
неповернення вказаної вище дебіторської заборгованості це призвело б до зменшення фінансових 
активів за рахунок операційних витрат. Відповідно витрати збільшилися б на ту суму, що 
призвело б до зміни чистого фінансового результату за звітний період та власного капіталу 
Товариства. Ми не маємо можливості оцінити на скільки суттєвими були б ці корегування, 
оскільки управлінський персонал Товариства не визначився з критеріями оцінки та визнання 
очікуваних кредитних збитків. 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту («МСА»). Нашу 
відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за 

аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства 
згідно з етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а 
також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами 

аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки 

із застереженням.



СУТТЄВА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ БЕЗПЕРЕРВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 

Ми звертаємо увагу на Примітки 7.6 та 7.7 у фінансовій звітності, що описують події після 
закінчення звітного періоду у фінансово-господарській діяльності Товариства. 

Країна ще не встигла оговтатися від наслідків пандемії короновірусу, як отримала новий 

виклик - війна з Російською Федерацією (Указ Президента України «Про введення воєнного стану 

в Україні від 24.02.2022р. від Ме 64/2022»). 
Для стримування негативного впливу війни на економіку країни прийнято ряд Законів, які 

стимулюють економіку, спрощують та пом'якшують умови ведення бізнесу в країні. Проте 
Національним Банком України було прийнято ряд нормативно-правових актів, а саме: Постанову 
Правління Національного банку України від 24.02.2022 Ме 18 «Про роботу банківської системи в 
період запровадження воєнного стану» (зі змінами). 

ТОВ "АІА ФІНАНС ГРУП" дало пояснення, що проаналізували всі ризики та незважаючи 
на військовий стан в країні, буде надалі вести свою діяльність та планує отримувати доходи 

протягом поточного та наступних років. 

Передбачити подальший розвиток подій, тривалість, економічні наслідки війни для 

Товариства на сьогодні є неможливим, а отже, незважаючи на прогнози Товариства може існувати 

суттєва невизначеність щодо здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній 

основі, пов'язана з тривалістю та інтенсивністю бойових дій в Україні. 
Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання. 

Ключові питання аудиту 

Ключові питання аудиту - це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під 

час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період, Ці питання розглядались в контексті 
нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, 

при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Ми визначили, що немає 

ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті. 

Інша інформація 
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація 

складається з Даних звітності небанківської фінансової установи , що визначені Правилами 
складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до 
Національного банку України, затверджених Постановою Мо123 Правління НБУ від 25.11.2021 
року, які містять іншу інформацію, але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо 

неї. 

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію в Звітних 
даних небанківської фінансової установи та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем 
впевненості щодо цієї іншої інформації. 

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з 
іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою 
інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи 
ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо, на основі проведеної 

нами роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації. 
Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати 

звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми 

зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити 
до звіту. 

Ми робимо висновок з обгрунтованим рівнем впевненості щодо Даних звітності 
небанківської фінансової установи станом на 31 грудня 2021 року та за рік, що закінчився 
зазначеною датою. 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 
повноваженнями за фінансову звітність.



Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 

фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку 
управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової 

звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за 

оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, 

де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи 

припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім випадків, 

коли управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не 
має інших реальних альтернатив цьому 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за 

процесом фінансового звітування Товариства. 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

Нашими цілями є отримання обгрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не 

містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що 

містить нашу думку. Обгрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, 

що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. 

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо 

окремо або в сукупності, як обгрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення 

користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та 

професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрім того, ми: 

- | ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 
шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на 

ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення 
внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки 

шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або 
нехтування заходами внутрішнього контролю; 

- | отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для 
розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення 
думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; 

. оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обгрунтованість облікових 
оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; 

- | доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на 

основі отриманих аудиторських доказів, доходимо висновку, чи існує суттєва 
невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість 
Компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо 

існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті 
аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі 
розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки 

грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Тим не 
менш, майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність 
на безперервній основі. 

- | оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з 
розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що 
лежать в основі її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.



Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про 

запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, виявлені під час 
аудиту, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під 
час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 
виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі стосунки та 

інші питання, які могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а 

також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. 

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими 

повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової 

звітності поточного періоду. Ми описуємо суттєві питання в своєму звіті аудитора окрім випадків, 
коли законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або 
якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в 
нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його 
корисність для інтересів громадськості. 

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності 
ТОВ «ДІА ФІНАНС ГРУП». 

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО 

  

  

Таблиця 1 

енбннанах асо ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
п ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІА ФІНАНС ГРУП" 

Р УР (ТОВ'"АТА ФІНАНС ГРУП') 

Ідентифікаційний код юридичної особи 41184403 
  

01001, м. Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, 
Місцезнаходження юридичної особи будинок 15/1, ЛІТ.Б 

  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

  

Перелік засновників (учасників) юридичної ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТГК ФІНАНС" 
особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, | Код ЄДРПОУ засновника: 41173171 
якщо засновник - фізична особа; Адреса засновника: 01001, м. Київ, 
найменування, місцезнаходження та Шевченківський район, ВУЛИЦЯ 

ідентифікаційний код юридичної особи, якщо | МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 15/1, ЛІТ.Б 
засновник - юридична особа Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 

БО00000.00 

ГУЛАМІ РОНАЛЬДС 
Країна реєстрації: Латвія 
Код ЄДРПОУ засновника: 41173171 

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) Адреса засновника: ЛАТВІЙСЬКА 
РЕСПУБЛІКА, 01133, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ 
ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУДИНОК 12, КВАРТИРА 
76 

  

Розмір статутного капіталу на 31.12.2021 р. Розмір (грн.): 5000000.00 
    Код КВЕД 64.9 Інші види грошового 

Види діяльності посередництва; 
Код КВЕД 64.91 Фінансовий лізинг;     
 



  

Код КВЕД 64.92 Інші види кредитування; 
Код КВЕД 64.99 Надання інших фінансових 

послуг (крім страхування та пенсійного 

забезпечення), н. в. і. у. (основний); 
Код КВЕД 66.19 Інша допоміжна діяльність у 

сфері фінансових послутг, крім страхування 

та пенсійного забезпечення 
  

Дата та номер запису в Єдиному державному 
реєстрі про проведення державної реєстрації 

зоридичиої окрему; разі, б СЕ ЕНН Дата запису: 01.03.2017 

реєстрація юридичної особи зула проведена || | Номер запису: 1 074 102 0000 065625 
після набрання чинності Законом України 
"Про державну реєстрацію юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців" 
  

Свідоцтво Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг про реєстрацію 

Свідоцтва та ліцензії, станом на 31.12.2021 року | фінансової установи. Реєстраційний номер 
13103594. Серія та номер свідоцтва ФК Мо877. 
Дата видачі - 30.03.2017 року; 

    Відповідальні особи за фінансово-господарську | Директор Гуламі Рональде з 16.03.2017 року 
діяльність: (наказ Мо170315-1 від 15.03.2017 року). 

Головний бухгалтер Зволь Олена 
Миколаївна з 20.03.2017 року (наказ Ме 
170317-1 від 17.03.2017 року)     

  

Щодо формування (зміни) статутного (складеного/пайового) капіталу Товариства: 
Змін протягом 2021 року в статутному капіталі Товариства не відбувалось. 
Станом на 31.12.2021 року Статутний капітал Товариства сформовано за рахунок грошових 

коштів, що підтверджується первинними документами в повному обсязі виключно грошовими 

коштами розмірі 5 000 000,00 (п'ять мільйонів гривень 00 копійок). що відповідає розміру, 
визначеному в Статуті Товариства. 
Статутний капітал Товариства сплачено учасником 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТТК ФІНАНС" 
Код ЄДРПОУ засновника: 41173171 

Адреса засновника: 01001, м. Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 
15/1, ЛІТ.Б 
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 5000000.00, що складає 10096 Статутного капіталу 
Товариства. 

  

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- 
41173171 - ГУЛАМІ РОНАЛЬДС, 23.10.1988, ЛАТВІЙСЬКА РЕСПУБЛІКА, 01133, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ 
ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУДИНОК 12, КВАРТИРА 76. 

Для створення або збільшення зареєстрованого статутного фонду засновником не 
залучались векселі, а також кошти, одержані в кредит, позику та під заставу, бюджетні кошти та 
нематеріальні активи. Несплаченого або вилученого капіталу немає.



Показники фінансового стану Товариства 

  

        
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Таблиця 2 

Мо Показники На На Нормативне 
п/п 31.12.20 р. 31.12.21 р. значення 

1. Аналіз ліквідності підприємства 
12. Коефіцієнт швидкої ліквідності 

ФІ ряд. 1195 - (рядок 1100-1110) 1,08 11 не менше 0,5 
К11.- 

Ф. ряд 1695 
1.2. Абсолютна ліквідність 

Ф. рядок 1165 0,003 0,02 »0 

К12.. ч 
Ф.1 ряд 1695 

2. Показники фінансового стану підприємства 

21 Коефіцієнт платоспроможності 
ФЛ ряд 1495 0,22 0,25 »0,5 

К 21 в нн 
Ф. ряд 1900 

2.2 Коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами 

Ф.1(ряд.1195 - ряд.1695) 0,08 01 01 
К22е 

Ф. ряд 1695         
  

На підставі значень розрахованих вище коефіцієнтів можливо в цілому охарактеризувати 
загальний фінансовий стан Товариства на 31.12.2021р., як задовільний. 

Станом на 31.12.2021р. власний капітал Товариства має наступну структуру: 
Таблиця 3 (тис. грн.) 

  

  

  

  

  

  

  

  

          

Пасив балансу Код на 31.12.2021р. | на 31.12.2020р. 
рядка 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 5000 5000 
Капітал у дооцінках 1405 - - 

Додатковий капітал 1410 - - 

Резервний капітал 1415 126 120 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2646 2396 

Неоплачений капітал 1425 - 
Вилучений капітал 1430 - - 

Усього власного капіталу 1495 7772 7516   
  

Капітал у дооцінках 
В Товаристві капітал у дооцінках не обліковувався і не відображається в рядку 1405 Звіту про 
фінансовий стан на 31.12.2021р. 

Додатковий капітал 

В Товаристві додатковий капітал не обліковувався і не відображається в рядку 1410 Звіту про 
фінансовий стан на 31.12.2021р. 

Емісійний дохід 

В Товаристві емісійний дохід не обліковувався і не відображається в рядку 1411 Звіту про 
фінансовий стан на 31.12.2021р. 

Неоплачений та вилучений капітал 
В Товаристві неоплачений та вилучений капітал відсутній і не відображається в рядках 1425-1430 

Звіту про фінансовий стан на 31.12.2021р. 
8 

 



Розкриття інформації щодо вартості чистих активів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАІА ФІНАНС ГРУП» станом на 31.12.2021р. 

  

  

  

  

  

    

Таблиця 4 

Найменування показника За попередній | За звітний період 
період (тис. грн.) 

(тис. грн.) 
Активи (рядок 1300 Балансу), 93713 31067 

усього 

Зобов'язання (рядок 1595, 26197 23295 
1695, 1700, 1800), усього 

Розрахункова вартість 7516 7712 
чистих активів:загальна | сума 
активів/ рядок балансу 0 1300/ - 
загальна сума зобов'язань /сума 
рядків балансу 1595,1695, 1700, 1800) 

Статутний капітал 5000 5000 

Величина перевищення 2516 2772 

чистих активів (нетто-активів) над 
розміром статутного капіталу       
  

На кінець звітного періоду вартість нетто-активів (чистих активів) Товариства складає 7772 тис. 
грн., що перевищує розмір статутного капіталу Товариства на 2772 тис.грн. 

Розкриття інформації про зв'язані сторони 
Відповідно до вимог МСБО 24 «Розкриття інформації про зв'язані сторони» Товариство 

розкриває у фінансовій звітності за 2021 рік інформацію, необхідну для привернення уваги щодо 
можливого впливу на фінансовий стан і на прибуток чи збиток Товариства, спричиненого 
існуванням зв'язаних сторін, а також операціями та залишками заборгованості, в тому числі 
зобов'язаннями між такими сторонами. 

Протягом звітного періоду Товариство не брало на себе істотних зобов'язань по пенсійним 
виплатам, оплаті вихідної допомоги або інших довгострокових зобов'язань перед ключовим 

управлінським персоналом, крім сплати внесків до державного пенсійного фонду у складі 
соціальних внесків із заробітної плати. 

Згідно з МСБО 24 «Розкриття інформації про зв'язані сторони» операції зі зв'язаними 

сторонами протягом періодів, що охоплюються фінансовою звітністю, Товариство розкрило в 

складі інформації про характер відносин зі зв'язаними сторонами, а також інформацію про такі 
здійснені операції в Примітці «Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін». 

До зв'язаних сторін належать: 
. підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під 
контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з Товариством; 
. асоційовані компанії; 

- спільні підприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником; 

- члени провідного управлінського персоналу Товариства; 
. близькі родичі особи управлінського персоналу Товариства; 

- компанії, що контролюють Товариство, або здійснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий 

відсоток голосів у Товаристві; 

У таблиці представлені пов'язані сторони Товариства: 
  

Гуламі Рональдс - кінцевий бенефіціарний власник Товариства, директор 
  

  
ТОВ "ГГК ФІНАНС" - учасник Товариства 

  
 



Протягом періоду з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. у Товариства виникали операції з пов'язаними 

сторонами, а саме, у вигляді оплати праці директору Товариства. 
До провідного управлінського персоналу відносяться директор, головний бухгалтер, заступник 
директора з питань фінансового моніторингу. Заробітна плата керівництву Товариства та 

управлінському персоналу за період з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. нарахована у сумі 1037 тис. грн. 
івиплачена вчасно. 

Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у 
фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства 

Ми проаналізували інформацію щодо наявності подій після дати балансу, які не знайшли 

відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан 
Товариства. Керівництво Товариства уважно стежить за розвитком подій пов'язаних з впливом 

Указу Президента України від 24.02.2022 року Моб64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», 
що свідчить про існування суттєвої невизначеності, яка може поставити під сумнів здатність 
Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. 

Керівництво Товариства визнало, що ці події не вимагають коригування для фінансової 

звітності за 2021 рік. Відповідно фінансовий стан на 31.12.2021 року та результати діяльності за рік 
що закінчився 31 грудня 2021 року, не були скориговані на вплив подій пов'язаних з військовим 
станом. 

В той же час зауважуємо, що керуючись Міжнародним стандартом аудиту 560 «Подальші 
події» аудитор не несе відповідальності за здійснення процедур або запитів стосовно фінансових 

звітів після дати аудиторського висновку. Протягом періоду, починаючи з дати надання звіту 
незалежних аудиторів до дати оприлюднення фінансових звітів, відповідальність за 
інформування аудитора про факти, які можуть вплинути на фінансові звіти, несе управлінський 
персонал. 

Основні відомості про аудиторську фірму: 

  

  

Таблиця 5 

Повне найменування юридичної особи відповідно до | Товариство з з з обмеженою відповідальністю 
установчих документів: Аудиторська фірма «ПРОФЕСІОНАЛ» 

Кодза ЄДРПОУ: 31200292 
  

Рішення про проходження перевірки з контролю якості | Рішення Мо79/2 від 27.01.2022 року 
  

Включено до розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів | Розділ: СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
аудиторської діяльності під реєстраційним номером | Розділ: СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ 
4388 МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ 

АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

  

Прізвище, ім'я, по батькові аудиторів, що брали участь | аудитор Гаєва І.В. (номер в реєстрі 100402); 
в аудиті: аудитор Мазур О.А. (номер в реєстрі 100382) 

    сайт ПЕр:/ / ууууму.ргобацдїсіп.ма   
  

Основні відомості про умови договору на проведення перевірки 
  

«пинааженарчунваове ня лукналаєті Договір 9-20/22 від 17.10.2022 року, 

          
- дата початку -- 17.10.2022 р. 
- дата закінчення проведення перевірки пл 
  

    
   

Партнером завдання з аудиту, 
результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є 

Директор 
ТОВ АФ «ПРОФЕСІОНАЛ» 

Адреса аудитора: Україна, 04070, м. Київ, вул(Волест 53/5 

Дата складання звіту: 18 листопада 2022 року о 
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Додаток І 

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

      

  

  

  

      

КОДИ 
Дата (рік, місяць, число)|2022 | 01 01 

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АІА ФІНАНС ГРУП" за ЄДРПОУ 41184403 

Територія Шевченківський заКАТОТТГ !  |СА80000000001078669 

Організаційно-правова форма господарювання | Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240 

Вид економічної діяльності Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), за КВЕД 64.99 
н.в.і.у. 

Середня кількість працівників 2 4 21 
Адреса, телефон вулиця Михайлівська, буд. 15/1 літ.Б, м ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ, 01001, Україна 0955559788 

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу ЇМ Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма Ме), 
грошові показники якого наводяться в гривнях 3. копійками) 

Складено (зробити позначку "У" у відповідній клітинці): 

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 

за міжнародними стандартами фінансової звітності У 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31 грудня 2021 р. 
Форма Ме1 Код за ДКУ, 1801001 

Код На початок 

АКТИВ 

1 

І. Необоротні активи 

і активи 

накопичена 

і капітальні інвестиції 

засоби 

знос 

Інвестиційна 

інвестиційної 

знос інвестиційної 

біологічні активи 

біологічних активів 

накопичена біологічних активів 

фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших 1030 

інші інвестиції 1035 

дебіторська заборгованість 1040 

в податкові активи 1045 

г 1050 

аквізиційні 1060 

Залишок коштів 1065 

інші активи 1090 

сього за І 1095 

активи 

1100 

запаси 1101 

1102 

готова 1103 

1104 

Поточні біологічні активи Пп19 

1115 

Векселі 1120 

за 5 У 1125 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 1130 

з бюджетом 1135 

числі з на 1136 

за доходів 1140 

за і і 1145 

Інша поточна 1155 

Поточні інвестиції 1160 

ГІ та їх еквіваленти 1165 

готівка 1166 

в банках 1167 

і 1170 

Частка 1180 

у тому числі в: 

зобов" 181 
збитків або належних виплат 1182 

На кінець 

4 

8 

53 

45 

14 655 

  
Й



  

інших 5 я 

Інші і 2 З 

сього за 28407 25 538 

ПІ. я З 

Баланс 33 713 31067 

  

Пасив На початок На кінець 

1 

Власний 

капітал 1400 

Внески 1401 

Капітал 1405 

капітал 1410 

емісійний 1411 

накопичені 1412 

капітал 1415 

збиток 1420 

Неоплачений капітал 1425 

Вилучений капітал 1430 

Інші 1435 

сього за 1495 

і зобов'язання 1500 

Пенсійні зобов'язання 1505 

банків 1510 

й 1515 

1520 

забезпечення 1521 

1525 

1526 

1530 

у тому числі: 1531 
резерв довгострокових зобов'язань 

збитків або належних виплат 1532 

1533 

1534 

1535 

1540 

на 1545 

Усього за 1595 

банків 1600 

Векселі 1605 

Поточна кредиторська заборгованість за: 

1610 

1615 

З 1620 

числі з 1621 

зі 1625 

з оплати 1630 

Поточна авансами 1635 

з 1640 

Поточна і 1645 

Поточна а 1650 

Поточні забезпечення 1660 

і 1665 

комісійні овиків 1670 

Інші поточні зобов'язання 1690 

Усього за ШІ 1695 

ТУ. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 1700 
утримуваними для ку, та групами вибуття 

У. Чиста активів 1800 

Баланс рило «бо с о Й 1900 33 713   Керівник А ФІНАНУХХ 5 Гуламі Рональлс 
  

Зволь Олена Миколаївна 
  

| Кодифікатор адміністративиоетериторіальних одиниць та територій територіальних громад, 
С - 
Ж з паї М. - . з . 

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



Підприємство 
ФІНАНС ГРУП" 

Дата (рік, місяць, число) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АІА за ЄДРПОУ 

  

(найменування) 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за Рік 2021 р. 

І, ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Форма Хо 2 Кодза ДКУД| 0 1801003 

  
коди 
  

2022 | 01 | 01 
  

  
41184403 

    

  

За аналогічний 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

Стаття Код За звітний період 
рядка період попереднього 

року 

1 3 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 254 5028 

Чисті зароблені страхові премії 2010 - 2 

премії підписані, валова сума 2011 - - 

премії, передані у перестрахування 2012 - - 

зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 - - 

зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 2014 - - 

премій 

Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 2050 | ( - УС - ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 - - 

Валовий: 

прибуток 2090 254 5 028 

збиток 2095 | ( - 11 ( - ) 
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 2105 - - 
зобов'язань 

охід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 - - 

зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 - - 

зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 - - 

Інші операційні доходи 2120 11 396 14 076 
у тому числі: 2121 - - 
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

дохід від первісного визнання біологічних активів і 2122 - - 
сільськогосподарської продукції 

дохід від використання коштів, вивільнених від 2123 - - 
оподаткування 

Адміністративні витрати 2130 | ( 4 095 3ане 3 788 ) 

Витрати на збут 2150 1 ( 8 829 У в 12 398 ) 

Інші операційні витрати 2180 | ( - 910 3 082 ) 

у тому числі: 2181 - - 
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

витрати від первісного визнання біологічних активів і 2182 - - 
сільськогосподарської продукції 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

прибуток 2190 - - 
збиток 2198; | ( 1 274 УЗД 164 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 314 97 

Інші фінансові доходи 2220 1 - 

Інші доходи 2240 1274 266 

у тому числі: 2241 - - 

дохід від благодійної допомоги 

Фінансові витрати 2250 | ( - У Є » ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 |( - у - ) 
Інші витрати 2270 І - Є - ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 - -    



  

Продовження додатка 2 
  

  

  

  

  

        
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
  

  

  

  

  

  

  

              

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 2290 312 199 

збиток 2295 х У 5 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (56) (90) 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 2305 - - 
оподаткування 

Чистий фінансовий результат: 

прибуток 2350 256 109 

збиток 2355 - У - ) 

П. СУКУПНИЙ ДОХІД 
За аналогічний 

Стаття Код За звітний період 

рядка період попереднього 

року 
1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - - 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - - 
Накопичені курсові різниці 2410 - - 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 2415 - - 
підприємств 

Інший сукупний дохід 2445 - - 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - - 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 - - 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - - 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 256 109 

ШІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
За аналогічний 

Назва статті Код За звітний період 

рядка період попереднього 

року 
1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 - - 

Витрати на оплату праці 2505 2156 2 563 

Відрахування на соціальні заходи 2510 459 566 

Амортизація 2515 93 293 

Інші операційні витрати 2520 10216 15 346 
Разом 2550 12 924 19 268 
  

Ту. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
  

За аналогічний 

  

  

  

  

  

            
  

Керівник 5 

Головний бухгалтер 

Назва статті Код За звітний період 
рядка періол попереднього 

року 
1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 - - 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 - - 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 - - 

Скоригований чистий прибуток'"збиток) на 

одну просту акцію Р, ЧЕРОТНИ кв 2615 - - 

Дивіденди на одну просту акцію | ро 2650 - - 

Гуламі Рональдс 

Зволь Олена Миколаївна



Підприємство 

Дата (рік, місяць, число) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛІА ФІНАНС ГРУП" 
  

(найменування) 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

Форма Хе3 Кодза ДКУД| 1801004 

за Рік 2021 

за ЄДРПОУ 

  
КОДИ 
  

2022 |01 | |01 
  

  41184403     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Стаття Код За звітний період За аналогічний період 

попереднього року 

І 2 3 4 
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 1 155 6 184 

Повернення податків і зборів 3005 - - 

у тому числі податку на додану вартість 3006 - - 

Цільового фінансування 3010 - 33 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 - - 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 21 64 

Надходження від повернення авансів 3020 64 150 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 5 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 - - 

Надходження від операційної оренди 3040 - - 

Надходження від отримання роялті, авторських 3045 - - 
винагород 

Надходження від страхових премій 3050 - - 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 4906 26219 

Інші надходження 3095 12 550 15 207 

Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 |( 12 8328 1 16 731 ) 

Праці 3105 |( 1670 (С 2000 З 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (|( 440 у ( 550 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115. І 415 у 654 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 |( 10 У 170 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 3117 ( - УК - ) 
вартість 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 (( 405 7 ( 484 ) 

Витрачання на оплату авансів 3185 - у ( - ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (|( - У - ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 (|( - У - ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими ( У ) 
контрактами 3150 з - 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 |( 1 894 У ( 21 325 ) 

Інші витрачання 3190 (( 1181 У ( 6 852 У. 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 268 -253 

П. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 3200 - - 

необоротних активів 3205 - - 

Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 - - 

дивідендів 3220 - - 

Надходження від деривативів 3225 - - 

Надходження від погашення позик 3230 - - 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3235 - - 

Інші надходження 3250 - -         
)7



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Витрачання на придбання: 
інансових інвестицій 3255. | У з ) 

необоротних активів 3260 (( з ЦІ 5 ) 
Виплати за деривативами 3270 |( - У - ) 

Витрачання на надання позик 3/5 |( я У - ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та ( у ) 
іншої господарської одиниці 3280 5 щ 

Інші платежі 3290 |( - Ц( - ) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 - - 

ШІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 3300 - 2 

Отримання позик 3305 - - 

Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 3310 М х 

Інші надходження 3340 - - 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 |( - У( - ) 

Погашення позик 3350 - - 

Сплату дивідендів 3355 |( - у ( - ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 |( - У - ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової 3365 |( - 1 - чі 
оренди 

Витрачання на придбання частки в дочірньому ( 1 ) 
підприємстві 3370 - - 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у ( У ) 
дочірніх підприємствах 3375 я - 

Інші платежі 3390 |( - У - ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 - - 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 268 -253 

Залишок коштів на початок року 3405 82 335 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 - - 

3415 350 82           

Залишок коштів мажінець. року. ля 

Гуламі Рональдс 
  

Зволь Олена Миколаївна 
  

 



  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

КОДИ 

Дата (рік, місяць, число) 2022 | 01 | 01 

Підприємство ве З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АІА ФІНАНС за ЄДРПОУ 41184403 

(найменування) 

Звіт про власний капітал 
за Рік 2021 р. 

Форма Ме4 Код за дкуУД| 1801005 | 

Код Зареє- |Капітал у Додат- | Резер- | Нерозпо- | Нео- | Вилу- Всього 
ряд- | строва- | дооцін- | ковий вний ділений пла- чений 

ка ний ках капітал | капітал | прибуток | чений |капітал 
Стаття (пайовий) (непокри- | капітал 

капітал тий 

збиток) 

1 2 3 З 5 6 и 8 9 10 
Залишок на початок 
року 4000 5000 - 120 2 396 - - 7 516 

Коригування: 

Зміна облікової 

політики 4005 7 і - і - ї - і 

Виправлення помилок 4010 і т » 1 - 2 - 5 

знші зміни 4090 - Е - 7 х : я і 
«жоригований зали- 
шок на початок року | 4095 5 000 - 5 120 2 396 і З 7516 

Чистий прибуток 

(збиток) за звітний 

період 4100 - 7 2 - 256 5 з 256 

Інший сукупний 
дохід за звітний 

період 4110 7 з 2 2 7 з 

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів 4111 7 2 7 2 3 7 7 я 

Дооцінка (уцінка) 
фінансових інструментів | 4112 7 З З Е - і 2 і 

Накопичені курсові 

різниці 4113 є з і з 5 х 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств 4114 е є 5 з і б з 

"ший сукупний дохід 4116 5 Е 7 Е і В - є 

Розподіл прибутку: 

Виплати власникам 

(дивіденди) 4200 - - 7 а 5 І 5 з 

Спрямування прибутку 

до зареєстрованого 
капіталу 4205 з з 2 - і б 2 

Відрахування до 
резервного капіталу 4210 2 - з 6 (0) З 5 - 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до 

законодавства 4215 - 7 ї б - - ; 

Сума чистого прибутку 

на створення 

спеціальних 

цільових) фондів 4220 з - - - і                        



  

  

1 10 
  

Сума чистого прибутку 

на матеріальне 
заохочення 4225 
  

Внески учасників: 

Внески до капіталу 4240 
  

Погашення заборго- 

ваності з капіталу 4245 
  

Вилучення капіталу: 

Викуп акцій (часток) 4260 
  

Перепродаж викуп- 

лених акцій (часток) 4265 
  

Анулювання викупле- 

них акцій (часток) 4270 
  

Вилучення частки в 
капіталі 4215 
  

Зменшення номіналь- 

ної вартості акцій 4280 
  

Інші зміни в капіталі 4290 
  

Придбання (продаж) 

неконтрольованої 
частки в дочірньому 

підприємстві 
  

Разом змін у капіталі 250 256 
  

   

  

Залишок на кінець 
року Зв   

  

          126   2 646       7712 
  

Керівник 

: 
Головний б 

Гуламі Рональдс 
  

Зволь Олена Миколаївна 
  

  

 



Примітки до фінансової звітності ТОВ "АІА ФІНАНС ГРУП" за 12 місяців 2021 року 

що закінчилося 31 грудня 2021 року 

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО. 

Повна назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІА ФІНАНС 

ГРУП". 

Скорочена назва: ТОВ "АІА ФІНАНС ГРУП". 

Юридична (фактична) адреса: 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, будинок 15/1, літ. Б 

Дата державної реєстрації: 01.03.2017 Хе 1 074 102 0000 065625 

Організаційно-правова форма: товариство з обмеженою відповідальністю. 

Країна реєстрації: Україна. 

Офіційна сторінка в Інтернеті: ригр://сгеді365 ма/ 

Адреса електронної пошти: іпіо(дстеді365. па 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АІА ФІНАНС ГРУП" 

(надалі - Товариство), код ЄДРПОУ 41184403, створене відповідно до чинного законодавства 

з метою реалізації економічних, соціальних, професійних і немайнових інтересів учасників, 

шляхом здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку на основі повного 

господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності. 

Товариство здійснює професійну діяльність на підставі наступних дозволів: 

Свідоцтво Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг про реєстрацію фінансової установи: реєстраційний номер 13103594, серія 

та номер Свідоцтва ФК ХОо877 від 30.03.2017 року. 

Ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім 

професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме: на надання послуг з факторингу; 

надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту - строк дії з 

18.05.2017 р., необмежений. 

Розмір зареєстрованого статутного капіталу : 5000 тис. грн. 
  

Розмір сплаченого статутного капіталу: 5000 тис. грн. 
  

Товариство має своїми основними цілями отримання прибутку від надання фінансових 

послуг. Основні види діяльності за КВЕД-2010: 

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), 

н.в.іу. 

64.19 Інші види грошового посередництва. 

64.91 Фінансовий лізинг. 

64.92 Інші види кредитування. 

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг. 

Станом на 31 грудня 2021 р. учасником Товариства є одна юридична особа: 
  

  

  

  

Учасники товариства станом на 31.12.2021 р. Частка участі, Уо 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГГК ФІНАНС» 100 

Всього 100       

Товариство не має дочірніх підприємств, філій, представництв та будь-яких інших 

відокремлених підрозділів.



  

2УМОВИ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ В 
УКРАЇНІ 

2. Загальна основа формування фінансової звітності 

2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ 

Концептуальною основою фінансової звітності Говариства, є Міжнародні стандарти 

фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 

(МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (РМСЬО, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства 
фінансів України. 

При складанні фінансової звітності на 31 грудня 2021 року 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", а саме: 

- методу нарахування (результати операцій та інших подій визнаються, коли вони 
здійснюються, а не коли отримані або сплачені грошові кошти, і відображаються в фінансовій 
звітності того періоду, до якого вони відносяться); 
- безперервності діяльності (фінансова звітність складається на основі припущення, що 

підприємство є безперервно діючим та залишається діючим в осяжному майбутньому); 
- зрозумілості; - 

- доречності (суттєвості); 

- достовірності (правдивість подання, превалювання сутності над формою, нейтральність, 
повнота); 

- зіставності; 

- можливості перевірки тощо. 

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. 

Склад фінансової звітності: 
-Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2021 р. (Форма 1); 
-Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 202 Ірік. (Форма 2); 
-Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 202 рік. (Форма 3): 
-Звіт про власний капітал за 2021 рік. ( Форма 4); 
«Примітки до річної фінансової звітності, які включають стислий виклад значущих облікових 

політик станом на 31.12.2021 року. 

- 
2.2. 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. 

2.3. Використання оцінок і припущень 

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва оцінок і припущень, які 

впливають на відображення в звітності сум активів і зобов'язань. Фактичні результати можуть 

відрізнятися від поточних оцінок. Ці оцінки періодично переглядаються, і у разі потреби 

коригувань, такі зміни відображаються у складі фінансових результатів того періоду, в якому 

про них стає відомо 

2.4. Рішення про затвердження фінансової звітності 

Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску керівником Товариства 

19 квітня 2022 року. Ні учасники Говариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до 

цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.



2.5. Нові та переглянуті стандарти 

Нові МСФЗ, прийняті станом на 31.12.2021р. та МСФЗ ефективна дата яких не настала 

  

МСОФЗ та правки до 
них 

Основні вимоги 
Ефективна 

дата 
  

МСФЗ 9 Фінансові 
інструменти , МСБО 

39 Фінансові 
інструменти: 

Визнання та оцінка, 
МСФЗ 7 Фінансові 

інструменти: 
Розкриття інформації, 

МСО9ФЗ 4 Страхові 

контракти та МСФЗ 
16 Оренда 

У серпні 2020 року Рада з МСФЗ в рамках Реформи 

ЇВОК 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. 

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: 

е. 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 

е- 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. 

01.01.2021 

  

МСБО 16 «Основні 

засоби» 

Поправки забороняють компанії вираховувати з 
вартості основних засобів суми, отримані від 
реалізації вироблених предметів, коли компанія 
готує актив до його цільового використання. 

Натомість компанія визнає такі надходження від 
продажу та пов'язані з ними витрати у прибутку або 
збитку. 

01.01.2022 

  

МСБО 37 

«Забезпечення,     Поправки уточнюють, що «витрати на виконання 

договору» являють собою витрати,   1 січня 

2022 року     

3 

16



  

  

МСОФЗ та правки до 
них 

Основні вимоги 
Ефективна 

дата 
  

непередбачені 
зобов'язання та 

непередбачені 
активи» 

безпосередньо пов'язані з договором - тобто або 
додаткові витрати виконання договору 

(наприклад, прямі витрати на працю і матеріали), 
або розподіл інших витрат, які також 

безпосередньо пов'язані з договором (наприклад 

, розподіл амортизації об'єкта основних засобів, 
що використовується при виконанні договору). 
  

МСФЗ 3 

«Об'єднання 

бізнесу» 

Актуалізація посилань в МСФЗ (ТЕВБ8) 3 на 
Концептуальні основи підготовки фінансової 
звітності, не змінюючи вимог до обліку для 
об'єднання бізнесів. 

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 
(ЕК5) 3, повинна посилатися на МСФЗ (ТА5) 37 

«Забезпечення, непередбачені зобов'язання та 
непередбачені активи" або на Роз'яснення 
КТМФЗ (ТЕКІС) 21 «Збори »., а не на 

Концептуальні засади фінансової звітності 2018 

року. 

01.01.2022 

  

Щорічні поправки 

в МСФЗ (2018- 

2020): МСФЗ 
(ПЕВ5) 1 

Дочірнє підприємство, яке уперше застосувало 
МСФЗ. Поправка | дозволяє дочірньому 

підприємству, що застосовує ТЕВЗ 1: 016 (а) (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 
МСоФ. 

01.01.2022 

  

Щорічні поправки 
в МСФЗ (2018- 
2020): МСФЗ 

ПТЕВ8) 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 Товариств 

3. Суттєві положення облікової політики 

Бухгалтерський облік передбачає процес визнання конкретної статті Балансу (Звіту про 
фінансовий стан), основними елементами якого є активи, зобов'язання та капітал. 

За наявності інших умов, необхідних для визнання активу чи зобов'язання Товариства, 

визначених МСБО, (таких як виникнення активів і зобов'язань внаслідок минулих подій, 

збільшення чи зменшення, відповідно, майбутніх економічних вигід), необхідною умовою 

визнання активів і зобов'язань в балансі є оцінка, тобто можливість визначення грошової суми, 
в якій елементи балансу мають бути відображені у звітності. 

Своєчасна і об'єктивна оцінка (переоцінка) активів, зобов'язань та прийняття на підставі 

такої оціночної інформації адекватних управлінських рішень надають змогу здійснити заходи, 
спрямовані на поліпшення структури балансу. зменшення низько ліквідних активів, що в свою 
чергу, сприяє зміцненню фінансового стану Товариства. 
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Облікова політика Товариства в частині методів оцінки активів та зобов'язань, їх 

переоцінки, створення технічних резервів реалізується відповідно до чинного законодавства, 

нормативних документів, МСБО, внутрішніх правил і положень Товариства. 
Для ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності активи Товариства 

оприбутковуються та відображаються: основні засоби, нематеріальні активи та інші оборотні 

активи за сумою сплачених за них коштів та їх еквівалентів (історичною собівартістю або 
первісною вартістю). 

Зобов'язання Товариства оприбутковуються та відображаються за сумою коштів чи їх 
еквівалентів, які підлягають сплаті для погашення зобов'язань у процесі звичайної 

господарської діяльності. 

Під терміном "методи оцінки" розуміється не тільки грошова вартість, за якою актив 
(зобов'язання) враховується в балансі Товариства, а й реальна можливість повернення 

вкладених у даний актив коштів та одержання відповідних доходів у визначені строки. У 

залежності від стану активу та фінансового стану контрагента за відповідною операцією такий 

актив визнається як стандартний чи нестандартний (прострочений, сумнівний, безнадійний) і 
під нього формується резерв для відшкодування можливих втрат. 

Вартість активів змінюється внаслідок коливання ринкових цін, курсів іноземних валют, 
фізичного та морального зносу, інших об'єктивних факторів. Товариство проводить переоцінку 
окремих статей активів до їх справедливої (ринкової) вартості у порядку, визначеному чинним 
законодавством та внутрішніми документами Товариства. 

Оцінка (переоцінка) активів та зобов'язань можуть бути відображені в обліку різними 
способами, відповідно до нормативних актів з питань ведення бухгалтерського обліку, а саме: 

коригуванням відповідної статті балансового звіту; 
переоцінкою статей балансу в іноземній валюті, за виключенням немонетарних, за офіційним 

валютним курсом; 
формуванням спеціальних резервів у національній валюті. 

У Товаристві здійснюється постійний контроль за достовірною оцінкою активів і 
зобов'язань. 

3.1. Основи оцінки, застосована при складанні фінансової звітності 

Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості. 

3.14 Суттєвість. 
З метою виконання вимог МСБО 1 «Подання фінансової звітності» Товариство приймає для 
бухгалтерського обліку наступну межу суттєвості для: 

- окремого об'єкту обліку, що належить до активів, зобов'язань та власного капіталу 
Підприємства - 5 У» підсумку всіх активів, зобов'язань і власного капіталу відповідно; 

- для окремих видів доходів і витрат - 10 б чистого доходу від реалізації продукції 
(товарів, робіт та послуг) Підприємства; 

- одля відображення переоцінки або зменшення корисності об'єктів обліку - 10 Зб 
відхилення залишкової вартості об'єктів обліку від їх справедливої вартості. 

З метою дотримання вимог п.41-49 МСБО 8 «Облікова політика, зміни в облікових 
оцінках та помилки» суттєвою для статей фінансової звітності визнається помилка, вартісне 
значення якої складає | Уо від загальної вартості активів (за виключенням грошових коштів та 

їх еквівалентів) або вона за своїм характером може ввести в оману користувачів фінансової 
звітності. 

Якщо події після дати балансу не є коригуючими, але є їх потенційний вплив становив би 
більш ніж 5 Уо від загальної вартості активів або чистого фінансового результату, такі події 
підлягають розкриттю у примітках до річної фінансової звітності. 

З метою встановлення суттєвості впливу вартості грошей у часі використовується межа в 
10 Ус. Різниця в більш ніж 10 Уо між дисконтованою та недисконтованою величиною грошових 
потоків вважається суттєвою для цілей застосування дисконтування. 

З метою визначення обов'язковості проведення тестування на знецінення (відновлення 
корисності), коливання середньо ринкових ставок додаткових залучень кредитних ресурсів 
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вважається суттєвими у випадку коли їх відносне збільшення / зменшення складає більш ніж 

20 90. 

З метою визначення відповідності фактичної ставки ринковій по фінансових інструментах 
використовується відносна різниця в більш ніж 10 Ус між ними. 

3.2.Загальні положення щодо облікових політик 

3.2.1. 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 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». 

3.2.2. Методи подання інформації у фінансових звітах --« 
Згідно НП(С)БО І Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у 

прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі "функції витрат", згідно з яким 
витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини витрат на збут або адміністративну 
діяльність. Проте, оскільки інформація про характер витрат є корисною для прогнозування 
майбутніх грошових потоків, то ця інформація наведена в цих Примітках. 

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. 

3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів 

3.3.1. 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. 
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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. 

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. 

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. 

Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається 

нижче у відповідних розділах облікової політики. 

Пере класифікація фінансових активів. 

Якщо "Товариство проводить пере класифікацію фінансових активів, то пере 
класифікація застосовується перспективо, починаючи з дати пере класифікації. Коли 
Товариство | здійснює пере класифікацію фінансового активу між категорією тих, що 
оцінюються за амортизованою собівартістю, і категорією тих, що оцінюються за справедливою 
вартістю через інший сукупний дохід, визнання процентного доходу не змінюється, Товариство 

продовжує використовувати ту саму ефективну ставку відсотка. При цьому оцінка очікуваних 
кредитних збитків не зміниться, оскільки в обох оцінюваних категоріях застосовується 

однаковий підхід до зменшення корисності. Водночас, якщо фінансовий актив пере 
класифікується з категорії тих, що оцінюються за справедливою вартістю через інший 
сукупний дохід, в категорію тих, що оцінюються за амортизованою собівартістю, то визнається 
резерв під збитки як коригування валової балансової вартості фінансового активу, починаючи 
з дати пере класифікації. Якщо фінансовий актив пере класифікується з категорії тих, що 
оцінюються за амортизованою собівартістю, в категорію тих, що оцінюються за справедливою 
вартістю через інший сукупний дохід, то визнання резерву під збитки припиняється (а отже, 
він більше не визнаватиметься як коригування валової балансової вартості), але натомість в 

іншому сукупному доході визнається накопичена сума зменшення корисності (в такому самому 
розмірі), яка розкриватиметься, починаючи з дати пере класифікації. 

Коли Товариство пере класифіковує фінансовий актив із категорії тих, що оцінюються 

за справедливою вартістю через прибуток або збиток, то ефективна ставка відсотка 
визначається на підставі справедливої вартості активу станом на дату пере класифікації. Крім 
того, в цілях застосування розділу 5.5 МСФЗ 9 до фінансового активу, починаючи з дати пере 
класифікації, дата пере класифікації вважається датою первісного визнання. 

Зменшення корисності фінансових активів 

Зменшення корисності фінансових інструментів відображається відповідно до МСФЗ 9 в 

наступному порядку. 

Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовим 
активом, що оцінюється за амортизованою собівартістю, або за зобов'язанням із кредитування. 

Очікувані кредитні збитки - це зважена за ймовірністю оцінка кредитних збитків (тобто 

теперішня вартість усіх недоотриманих сум грошових коштів за весь очікуваний строку дії 
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фінансового інструмента. Недоотримані суми грошових коштів - це різниця між грошовими 
потоками, що належать до сплати Товариству згідно з договором, і грошовими потоками, 

одержання Товариство очікує. Оскільки очікувані кредитні збитки враховують суму і 
строковість платежів, кредитний збиток виникає навіть у тому разі, коли Товариство очікує 
одержання платежу в повному обсязі, але пізніше договірного строку його сплати. 

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. 

Товариство оцінює станом на кожну звітну дату резерв під збитки за фінансовим 
інструментом у розмірі, що дорівнює очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії 
фінансового інструменту, якщо кредитний ризик за таким фінансовим інструментом значно 

зріс із моменту первісного визнання. 
Якщо станом на звітну дату кредитний ризик за фінансовим інструментом не зазнав 

значного зростання з моменту первісного визнання, то Товариство оцінює резерв під збитки за 
таким фінансовим інструментом у розмірі. що дорівнює 12-місячним очікуваним кредитним 
збиткам. 

Якщо Товариство у попередньому звітному періоді оцінило резерв під збитки за 
фінансовим інструментом у розмірі, що дорівнює очікуваним кредитним збиткам за весь строк 

дії фінансового інструменту, але станом на поточну звітну дату з'ясувало, що критерії такого 
визнання більше не виконуються, то Товариство оцінює резерв під збитки в розмірі, що, 

дорівнює 12-місячним очікуваним кредитним збиткам станом на поточну звітну дату. 

Товариство визнає суму очікуваних кредитних збитків (або здійснює відновлення 
корисності), що є необхідною для коригування резерву під збитки станом на звітну дату, до 
суми, яка має бути визнана, як прибуток або збиток від зменшення корисності в прибутку або 
збитку. 

Станом на кожну звітну дату Товариство оцінює, чи зазнав кредитний ризик за фінансовим 

інструментом значного зростання з моменту первісного визнання. 
Товариство на кожну звітну дату проводить перевірку боржників на предмет погашення 

заборгованості та нараховує резерв під збитки на підставі судження керівництва. 

  

  

    

  

  

  

            

  

  

  

  

  

    

Клас 
боржника Погашення заборгованості 

добре слабке | || недостатнє 

А Стандартний Під контролем | Субстандартні 
Б Під контролем | Субстандартний | Сумнівний 

в Субстандартний | Сумнівний Безнадійний 
Г Сумнівний Безнадійний Безнадійний - 

Д Безнадійний Безнадійний Безнадійний 

Група 

заборгованості | Рівень резерву (ступінь ризику), Уб 

Стандартні 1 
Під контролем 

Субстандартні 20 

Сумнівні 50 

Безнадійні 100       

Методика оцінки очікуваних кредитних збитків за фінансовим інструментом відображає: 

- об'єктивну та зважену за ймовірністю суму, визначену шляхом оцінки певного діапазону 
можливих результатів; 

- часову вартість грошей; 
- обгрунтовано необхідну та підтверджувану інформацію про минулі події, поточні умови 

та прогнози майбутніх економічних умов, що може бути одержана без надмірних витрат або 
зусиль станом на звітну дату.



Оскільки одержання обгрунтовано необхідної та підтверджуваної прогнозної інформації не 

можливе без надмірних витрат або зусиль, Товариство спирається лише на інформацію про 

прострочення при визначенні того, чи зазнав кредитний ризик значного зростання з моменту 

первісного визнання. Незважаючи на способи оцінювання, у разі прострочення договірних 
платежів більш ніж на 30 днів приймається спростовне припущення про те, що кредитний ризик 
за фінансовим активом зазнав значного зростання з моменту первісного визнання. Товариство 
може спростувати це припущення, якщо має необхідну та підтверджувану інформацію, що 
може бути одержана без надмірних витрат або зусиль, котра показує, що кредитний ризик із 

моменту первісного визнання не зазнав значного зростання навіть попри те, що договірні 

платежі прострочена більш ніж на 30 днів. Якщо Товариство з'ясує, що кредитний ризик значно 
зріс до того, як договірні платежі було прострочена більш ніж на 30 днів, то спростовне 
припущення не застосовується. 

Оскільки Товариство не має обгрунтовано необхідної та підтверджуваної інформації, 
одержаної без надмірних витрат або зусиль з метою оцінки очікуваних кредитних збитків за 

весь строк дії на індивідуальній основі, очікувані кредитні збитки за весь строк дії визнаються 
на груповій основі з урахуванням усеосяжної інформації про кредитний ризик. 

Для виявлення значного зростання кредитного ризику та визнання резерву під збитки на 
груповій основі Товариством створюються групи фінансових інструментів на основі спільних 

характеристик кредитного ризику з метою сприяння проведенню аналізу, покликаного 

уможливити своєчасне виявлення значного зростання кредитного ризику. 
Спільними характеристиками кредитного ризику строк порушення зобов'язання по 

виконанню фінансових зобов'язань за договорами фінансового кредиту. 
Групи фінансових інструментів створюються за наступними категоріями порушення 

строку: 
Відсутнє порушеня строків 0 днів 

Порушення строків у межах 1-90 днів 
Порушення строків у межах 91-180 днів 

Порушення строків у межах більше 181 днів 

  

  

  

        
3.3.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти 

Облік грошових коштів та їх еквівалентів та розкриття інформації про грошові потоки у 
фінансовій звітності здійснюється у відповідності до МСБО ХОо7 «Звіт про рух грошових 
коштів». 
Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банку. 

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. 
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 можуть бути класифіковані у складі не поточних 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. 
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3.3.3. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю 

До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Товариство 

відносить дебіторську заборгованість, у тому числі надані позики. 

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 первісногочеє 

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. 

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. 

Відносно дебіторської заборгованості у вигляді наданих позик Товариство 

використовує модель розрахунку збитку з використанням коефіцієнту співвідношення 

грошового потоку до загального боргу. 

Дебіторська заборгованість - 

Відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності дебіторська заборгованість 
визнається та обліковується як фінансовий актив, що являє собою контрактне право отримати 

грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб'єкта господарювання. 

Дебіторська заборгованість є непохідним фінансовим активом із фіксованими 
платежами або платежами, які можна визначити, та які не мають котирування ціни на 

активному ринку. Дебіторська заборгованість оцінюється за амортизованою вартістю із 
використанням методу ефективної відсоткової ставки, за вирахуванням будь-якого зменшення 
корисності. Такий резерв створюється на покриття збитків від окремих боргів або згідно з 
оцінкою заборгованості щодо ймовірності її повернення. 

В своєму обліку Товариство поділяє дебіторську заборгованість на поточну та непоточна. 
Поточна дебіторська заборгованість - сума дебіторської заборгованості, яка виникає в 

ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати 
балансу. Поточна дебіторська заборгованість відноситься до оборотних активів Товариства. 
Облік дебіторської заборгованості здійснюється в розрізі контрагентів та укладених з ними 

договорів. 
Безнадійна дебіторська заборгованість - поточна дебіторська заборгованість, щодо якої 

існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув строк позовної давності. 
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Безнадійна дебіторська заборгованість списується з активів на інші операційні витрати. Сума 

отриманої заборгованості, яка була раніше списана як безнадійна дебіторська заборгованість, 

включається до складу інших операційних доходів. 
Довгострокова дебіторська заборгованість - сума дебіторської заборгованості, яка не 

виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з 
дати балансу. 

Частина довгострокової дебіторської заборгованості, яка підлягає погашенню протягом 
дванадцяти місяців з дати балансу, відображається на ту саму дату в складі поточної 
дебіторської заборгованості. 

Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли 
Товариство стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту. Первісна оцінка 

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

Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, 
балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку 

резервів. 

Резерв на покриття збитків від зменшення корисності 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 Товариство 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. 

У разі змін справедливої вартості дебіторської заборгованості, що мають місце на звітну 

дату, такі зміни визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду. 

3.3.4. Зобов'язання 

Поточні зобов'язання - це зобов'язання, які відповідають одній або декільком із 

нижченаведених ознак: 

. Товариство сподівається погасити зобов'язання або зобов'язання підлягає погашенню 
протягом дванадцяти місяців після звітного періоду; 

. Товариство 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. 

Фінансових зобов'язань, що оцінюються за справедливою вартістю з відображенням 
переоцінки у прибутку чи збитку, Товариство на 31.12.2021 року не має. 

3.3.5. Згортання фінансових активів та зобов'язань 

Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право 

здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати 

актив та виконати зобов'язання одночасно. 

3.4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів 

3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів 
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Товариство 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 6000 грн. але з 23.05.2020року 

вартісний критерій визначення основних засобів змінили до 20000грн. Тому всі основні засоби, 
які були введені в експлуатацію до 22.05.2020року продовжують амортизуватися в 
податковому обліку навіть якщо їх залишкова балансова вартість не перевищує 20000грн. 

Товариство здійснює облік основних засобів у відповідності МСБО Моіб «Основні 
засоби». Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. Розглянувши доречність 
застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного 
застосування, керівництво вирішило застосувати справедливу вартість або переоцінку як 

доцільну собівартість основних засобів. 
Аналітичний облік основних засобів в Товаристві здійснюється в розрізі кожного 

об'єкта основних засобів. Кожен об'єкт основних засобів закріплюється за матеріально- 
відповідальною особою. 

Собівартість об'єктів основних засобів, утримуваних орендарем за угодою про 

фінансову оренду, визначається згідно з МСФЗ 16 «Оренда». У випадку оренди основних 
засобів терміном до 12 місяців Товариство не визнає право користування об'єктом оренди, як 

актив. 

3.4.2. 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. 

3.4.3. Амортизація основних засобів 

Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом. 

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 

3.4.4. 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 з 

використанням щорічної норми 3396. Нематеріальні активи, які виникають у результаті 

договірних або інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав. 

3.4.5. 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, 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. 
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3.5. Облікові політики щодо оренди 

Товариство застосовує МСФЗ 16 «Оренда» до всіх видів оренди, включаючи оренду 
активів з права користування в суборенду, крім передбачених стандартом виключень. 

Товариство не застосовує цей стандарт до оренди нематеріальних активів. 

Товариство не визнає оренду по договорам: 
- короткострокової оренди (термін дії якої, визначений згідно стандарту становить не 

більше 12 місяців; 
- оренди, за якою базовий актив є малоцінним. 

До малоцінних базових активів Товариство відносить: інструменти; прилади; 
інвентар; меблі, комп'ютерну техніку, тощо, вартість яких (кожного окремого об'єкта) не 

перевищує 100 тис. грн. 
У такому разі Товариство визнає орендні платежі, як витрати на прямолінійній основі 

протягом строку оренди або на іншій систематичній основі. 
На початку дії договору Товариство оцінює, чи є договір орендою або чи містить договір 

оренду. 
Товариство проводить повторну оцінку договору чи є договір орендою або чи містить 

договір оренду, лише якщо змінюються умови договору. 
На дату початку оренди Товариство в якості орендаря визнає актив з права користування 

та орендне зобов'язання за теперішньою вартістю орендних платежів, не сплачених на таку 
дату, застосовуючи припустиму ставку відсотків оренди, або ставку додаткових запозичень. 

Після дати початку Товариство, в якості орендаря, оцінює актив з права користування, 

застосовуючи модель собівартості з: 
- вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків 

внаслідок зменшення корисності; та 
- коригуванням на будь-яку переоцінку орендного зобов'язання 

Після дати початку оренди орендар визнає у прибутку або збитку -окрім випадків, коли 
ці витрати включаються в балансову вартість іншого активу, застосовуючи інші відповідні 
стандарти, такі обидві складові: 

а ) відсотки за орендним зобов'язанням; 
б) змінні орендні платежі, не включені в оцінку орендного зобов'язання у тому періоді, 

у якому сталась подія чи умови, які спричинили здійснення таких платежів. 

Якщо відбувається модифікація договору оренди, то Товариство враховує зміни такого 
договору як окремого договору оренди в разі дотримання одночасно двох таких умов: 

- зростання права користування одним або кількома базовими активами; 

- істотне збільшення суми відшкодування за оренду. 

3.6. Облікові полігики 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 продажом. 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. 

3.7. 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 
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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 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. 

3.8. Облікові політики щодо інших активів та зобов'язань 

3.8.1. Забезпечення 

Облік зобов'язань та забезпечень та відображення їх у фінансовій звітності здійснюється 
у відповідності до МСБО Хо 37 «Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи». 

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. 

Товариство також створює резерв витрат на оплату щорічних (основних та додаткових) 

відпусток. Розрахунок такого резерву здійснюється на підставі правил Облікової політики 

Товариства. Розмір відрахувань до резерву відпусток, включаючи відрахування на соціальне 

страхування з цих сум, розраховуються виходячи з кількості днів фактично невикористаної 

працівниками відпустки та їхнього середньоденного заробітку на момент проведення такого 

розрахунку. Також можуть враховуватися інші об'єктивні фактори, що впливають на 

розрахунок цього показника. У разі необхідності робиться коригуюча проводка в 

бухгалтерському обліку згідно даних інвентаризації резерву відпусток. 

3.8.2. Виплати працівникам 

Облік виплат персоналу в Товаристві та розкриття інформації у фінансовій звітності, а 
також формування забезпечень по виплатам персоналу здійснюється у відповідності до МСБО 
Хо19 «Виплати працівникам» та МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні 

активи". 
Витрати на виплати персоналу відображаються в обліку та звітності відповідно до 

принципу відповідності, тобто відповідають тому періоду до якого вони відносяться. 

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. 
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До виплат працівникам Товариства відносяться : 

поточні виплати працівникам за відпрацьований час; 

поточні виплати працівникам за невідпрацьований час; 

виплати при звільненні працівників; 

інші виплати працівникам. 

Поточні виплати працівникам за відпрацьований час включають : заробітну плату по 

окладам та тарифам, інші нарахування по оплаті праці. 

Нарахована сума виплат працівникам за роботу, виконану в поточному періоді, 

визнається поточним зобов'язанням. 

Поточні виплати працівникам за невідпрацьований нас включають щорічні 

відпустки та виплати за інший оплачуваний невідпрацьований час. 

3.8.3. Пенсійні зобов'язання 

Відповідно до українського законодавства, Товариство 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. 

3.9. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової 

звітності 

3.9.1 Доходи та витрати 

Відповідно до міжнародних стандартів обліку, облік доходів та витрат регулюється 

Концептуальною основою складання та подання фінансової звітності та МСБО 15 «Виручка». 
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. 

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 

3.9.2. 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. 

3.9.3. Операції з іноземною валютою 
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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. 

3.9.4. 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, коли надходження економічних вигід є 

ймовірним. 

Товариство немає ніяких договірних невідказних чи інших обтяжливих зобов'язань. 
Товариство не має договірних зобов'язань з майбутнього придбання або продажу основних 

засобів, інвестування тощо. Товариство не виступає поручителем (не надавала гарантій). - 

4. Основні припущення, оцінки та судження 

При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які 

мають вплив на елементи фінансової звітності, грунтуючись 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 

обгрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості 

активів та зобов'язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариства 

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. 

4.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ - 

Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, 

керівництво Товариства 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 

Товариства; 

- 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 Товариства 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; 
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б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов'язань, доходів та 

витрат у Концептуальній основі фінансової звітності. 

Під час здійснення судження керівництво Товариства 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. 

Операції, що не регламентуються МСФЗ Товариством не здійснювались. 

4.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства 

Оцінка справедливої вартості грунтується 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». 

4.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів 

Протягом звітного періоду переоцінка інвестиційної нерухомості із залученням 

незалежних оцінювачів не здійснювалась. 

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. 

4.4. 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 
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цим питанням грунтується 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 1 може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів. 

4.5. 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. чи 

4.6. 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 12-місячними 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 
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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. 

5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості 

5.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за 

справедливою вартістю 

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 грунтується 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 МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий 

стан на кінець кожного звітного періоду. 
  

  

еквівалентів здійснюється за 
справедливою вартістю, яка 
дорівнює їх номінальній вартості 

Класи активів та Методики оцінювання Метод оцінки 

зобов'язань Вихідні дані 

Грошові кошти та | Первісна та подальша оцінка Ринковий Офіційні курси НБУ 

їх еквіваленти грошових коштів та їх 

  

оцінка депозитів у національній 
валюті здійснюється за 

справедливою вартістю 
очікуваних грошових потоків 

Депозити (крім Первісна оцінка депозиту Дохідний Ставки за 
депозитів до здійснюється за його (дисконтування | депозитами, 
запитання) справедливою вартістю, яка грошових ефективні ставки за 

зазвичай дорівнює його потоків) депозитними 
номінальній вартості. Подальша договорами 

  

Дебіторська Первісна оцінка дебіторської | Ринковий, Дані оцінки 

заборгованість заборгованості здійснюється за | дохідний, професійних 

справедливою вартістю, яка | витратний оцінювачів. 
дорівнює вартості погашення, Контрактні умови, 
тобто сумі очікуваних ймовірність 
контрактних грошових потоків на погашення, 
дату оцінки. Після первісного очікувані вихідні 

визнання подальша оцінка грошові потоки 
дебіторської заборгованості 

здійснюється за амортизованою 
собівартістю із застосуванням 

методу ефективного відсотка, 
крім тієї, яка призначена як така, 
що оцінюється за справедливою 

              

вартістю з відображенням 
результату переоцінки у прибутку 
або збитку 

Поточні Первісна та подальша оцінка Витратний Контрактні умови, 

зобов'язання поточних зобов'язань ймовірність 
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здійснюється за вартістю погашення, 
погашення очікувані вихідні 

грошові потоки             

Прибутки та збитки 

Товариство на власний розсуд приймає безвідкличне рішення про відображення в 

іншому сукупному доході змін у справедливій вартості інвестиції в інструмент власного 
капіталу, що не утримується для торгівлі. Гаке рішення приймається на рівні кожного 

інструмента. Відповідні суми, відображені в іншому сукупному доході, після цього в прибуток 

або збиток не передаються. Натомість Товариство може передати кумулятивний прибуток або 
збиток у власному капіталі. Дивіденди на такі інвестиції визнаються в прибутку або збитку крім 
випадків, коли дивіденди явно являють собою відшкодування частини собівартості інвестицій. 

Товариство застосовує МСБО 21 до тих фінансових активів і фінансових зобов'язань, які 

є монетарними статтями згідно з МСБО 21 та виражені в іноземній валюті. Товариство визнає 
прибуток чи збиток від курсових різниць за монетарними активами та монетарними 
зобов'язаннями в прибутку або збитку. Виняток становить монетарна стаття, призначена 
інструментом хеджування в хеджуванні грошових потоків, хеджування чистої інвестиції, або 
хеджуванні справедливої вартості інструмента власного капіталу, щодо якого суб'єкт 
господарювання прийняв рішення про відображення змін у справедливій вартості у складіче 
іншого сукупного доходу згідно з пунктом 5.7.5 МСФЗ 9. 

У цілях визнання прибутку чи збитку від курсових різниць за МСБО 21 фінансовий 

актив, що оцінюється за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, вважається 
монетарною статтею. Відповідно, такий фінансовий актив вважається активом, що оцінюється 

за амортизованою собівартістю в іноземній валюті. Курсові різниці за амортизованою 
собівартістю визнаються в прибутку або збитку, а інші зміни в балансовій вартості визнаються 
згідно з пунктом 5.7.10. МСФЗ 9. 

Товариство | може прийняти безвідкличне рішення про відображення в іншому 
сукупному доходу наступних змін у справедливій вартості конкретних інвестицій в 

інструменти власного капіталу. Така інвестиція не є монетарною статтею. Отже, прибуток або 

збиток відображений в іншому сукупному доході, включає в себе будь-яку складову, пов'язану 
з валютним курсом. 

Класифікація фінансових зобов'язань 

Товариство здійснює класифікацію всіх фінансових зобов'язань за такими категоріями: 

1) фінансові зобов'язання, що в подальшому оцінюються за амортизованою 
собівартістю; 

2) фінансові зобов'язання, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або 

збиток. Такі зобов'язання, включаючи похідні інструменти, що є зобов'язаннями, надалі 

оцінюються за справедливою вартістю. 

Товариство може під час первісного визнання безвідклично призначити фінансове 
зобов'язання як таке, що оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо 
це дозволено пунктом 4.3.5 МСФЗ 9 або якщо таке рішення забезпечує надання більш доречної 

інформації через одну з таких причин: 

- воно усуває або значно зменшує невідповідність в оцінці або визнанні (яку подекуди 
називають «неузгодженістю обліку»), що в іншому випадку виникла б при оцінці активів або 
зобов'язань, або при визнанні прибутків і збитків за ними на різних основах, або 

- трупа фінансових зобов'язань або фінансових активів і фінансових зобов'язань 
перебуває в управлінні, а її показники ефективності оцінюються на основі справедливої 

вартості згідно з документально оформленою стратегією управління ризиком або стратегією 
інвестування. 
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Припинення визнання фінансових активів 

Товариство припиняє визнання фінансового активу тоді, коли спливає строк дії 

договірних прав на грошові потоки від такого фінансового активу, або він передає фінансовий 

актив і таке передавання відповідає критеріям для припинення визнання. 

Товариство передає фінансовий актив тоді, коли воно передає договірні права на 

одержання грошових потоків від такого фінансового активу; або зберігає за собою договірні 
права на одержання грошових потоків від такого фінансового активу, але бере на себе договірне 

зобов'язання виплачувати грошові потоки одному або кільком одержувачам за угодою. 

Якщо Товариство зберігає за собою договірні права на одержання грошових потоків від 
фінансового активу («первісний актив»), але бере на себе договірне зобов'язання виплачувати 
ці грошові потоки одному або кільком суб'єктам господарювання («кінцеві одержувачі»), то 
Товариство розглядає цю операцію як передавання фінансового активу тоді й лише тоді, коли 
виконуються всі три наведені нижче умови. 

- Товариство не зобов'язане виплачувати суми кінцевим одержувачам, якщо від 
первісного активу йому не надійшли еквівалентні суми. Короткострокові аванси з правом 
повного відшкодування наданої суми з процентами, нарахованими за ринковими ставками, цю 
умову не порушують; 

- Положення договору про передавання активів забороняють Товариству продавати 
первісний актив або надавати його в заставу, крім його надання кінцевим одержувачам на 
забезпечення свого зобов'язання виплачувати їм грошові потоки; 

- Товариство зобов'язане переказувати всі грошові потоки, що були зібрані ним від імені 
кінцевих одержувачів, без суттєвої затримки. Крім того, Товариство не має права повторно 
інвестувати такі грошові потоки, за винятком інвестицій грошовими коштами та їх 
еквівалентами (згідно з визначенням, поданим у МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів») 

упродовж короткого розрахункового періоду від дати одержання коштів до дати обов'язкового 
їх переказу кінцевим одержувачам із передаванням процентів, одержаних від таких інвестицій, 

на користь кінцевих одержувачів. 

Якщо Товариство в основному передає всі ризики та вигоди від володіння фінансовим 
активом, то воно припиняє визнання фінансового активу та окремо визнає як активи або 
зобов'язання всі права та обов'язки, створені або збережені при передаванні. Передавання 
ризиків та вигад оцінюється шляхом порівняння вразливості Товариства до ризику пов'язаного 
з мінливістю сум і строків чистих грошових потоків від переданого активу (до та після 
передання). Товариство в основному зберігає за собою всі ризики та вигоди від володіння 

фінансовим активом, якщо його вразливість до мінливості теперішньої вартості майбутніх 

чистих грошових потоків від фінансового активу не зазнає значних змін унаслідок передавання 
(наприклад, через те, що Товариство продало фінансовий актив на умовах угоди про його 

зворотній викуп за фіксованою ціною або за ціною продажу плюс дохід позикодавця). 

Якщо Товариство має практичну здатність продати актив у цілому незв'язаній третій 
стороні й має змогу втілити цю можливість у життя в односторонньому порядку та без потреби 
у встановленні додаткових обмежень на передавання, то Товариство контроль за собою не 
зберегло. У всіх решті випадків Товариство зберігає за собою контроль. 

6. Розкриття суттєвої інформації 

6.1. Балане (Звіт про фінансовий стан) 

Непоточні активи 
Станом на 31.12.2021 року до складу нематеріальних активів зараховано ліцензії на 

впровадження діяльності на надання послуг з факторингу; надання коштів у позику, в тому 

числі і на умовах фінансового кредиту. Амортизація нематеріальних активів з невизначеним 
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терміном використання (ліцензії на впровадження фінансової діяльності - безстрокові) не 
нараховується. А також до складу нематеріальних активів входить ЕЦП директора, ЕЦП 
головного бухгалтера, ЕЦП відповідальних працівників та сертифікатів ЕЦП. 

Основні засоби на 31.12.2021 не зазнали значних змін, не було жодного придбання або 
списання з балансу. Нарахована амортизація на 31.12.2021року склалала-353 тис.грн. 

Фінансові інвестиції 

Товариство є Учасником ТОВ «ІГРОШІ», з часткою у розмірі 4 999тис.грн. що 
становить 83,33 Ус Статутного капіталу ТОВ «ІГРОШІ». За результатами 2021року ТОВ 

«ГРОШІ» отримало прибуток, в результаті чого відбулося збільшення вартості довгострокових 
фінансових інвестицій, що обліковуються за методом участі в капіталі. 

  

  

        
  

  

  

  

  

(тис. грн) 

Найменування статті 31.12 2021 31.12 2020 

Довгострокові фінансові інвестиції, які 5410 5096 
обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

Оборотні активи 

Дебіторська заборгованість (тис.грн) 

Найменування статті 31.12 2021 31.12 2020 

Дебіторська заборгованість (позики) 14655 17645 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з 3698 4598 

нарахованих доходів 

Інша поточна дебіторська заборгованість 6824 6081         
  

Поточна дебіторська заборгованість складається із короткострокових наданих позик, 

оцінюються за балансовою вартістю. 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів складається з 

процентів нарахованих на суми виданих позик, оцінюються за балансовою вартістю. 

Інша поточна дебіторська заборгованість складається із авансових платежів 

постачальникам в процесі ведення господарської діяльності, добових на відрядження, 

поворотної фінансової допомоги. 

Дебіторська заборгованість Товариства не має забезпечення. Товариство проводить 
аналіз та оцінку рівня кредитного ризику з використанням індивідуального підход 

- 

Грошові кошти 

Станом на 31.12.2021 р. на поточному рахунку у банку грошові кошти обліковуються за 
справедливою вартістю, що дорівнює їх номінальній вартості на суму 350 тис. грн. в т. ч. 

грошові кошти в дорозі на суму 46 тис. грн. 

Поточний рахунок відкрито у банку АГ «БАНК СІЧ» (м. Київ). 

Власний капітал 

Відповідно до міжнародних стандартів обліку, облік власного капіталу регулюється 
Концептуальною основою складання та подання фінансової звітності; МСБО 1 «Подання 

фінансових звітів» та МСБО 32 «Фінансові інструменти: розкриття та подання». 
Власний капітал -- це вартість активів, на які не розповсюджуються фінансові 

зобов'язання кредиторів. Власний капітал є частиною в активах підприємства, яка залишається 
після вирахування його зобов'язань, що повністю відповідає Концептуальній основі складання 
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та подання фінансової звітності. На величину власного капіталу впливають: 

. Інвестиції, які збільшують активи за рахунок додаткових коштів власників Товариства; 

. Вилучення коштів власниками Товариства, що зменшує активи та власний капітал 

Товариства; 

. Доходи, які призводять до зростання власного капіталу (нерозподілений прибуток); 

. Витрати, які зменшують величину власного капіталу. 

. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) одержаний в результаті господарсько- 

фінансової діяльності Товариства. 
Товариство всі зміни у власному капіталі узагальнює в одному звіті - Звіт про власний 

капітал. Цей звіт має форму таблиці, в якій узгоджуються сальдо кожної статті власного 
капіталу на початок і кінець періоду. У випадках змін в обліковій політиці, згідно вимог МСБО 
8, здійснюється ретроспективний перерахунок для виправлення помилок. Це коригування у 
залишку нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок періоду, за винятком 
випадків, коли МСФЗ вимагає ретроспективного коригування іншого компонента власного 
капіталу. 

Статутний капітал складається з часток учасників на загальну суму 5 000 тис. грн. Станом 

на 31.12.2021 р. статутний капітал сплачено повністю, заборгованість учасника по внескам до 

статутного капіталу відсутня. 

  

  

  

  

  

Структура власного капіталу: (тис. грн) 

Найменування статті Станом на Станом на 
31.12.2021 31.12.2020 

Статутний капітал 5000 5000 

Резервний капітал 126 120 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2646 2398 

Всього власний капітал 7772 7516           
Поточні зобов'язання і забезпечення 

  

  

  

  

  

  

  

Торговельна та інша кредиторська заборгованість (тис. грн) 

Найменування статті Станом на Станом на 

31.12.2021 31.12.2020 

Поточна кредиторська заборгованість за послуги 14591 16369 

Розрахунки з бюджетом 66 20 

Розрахунки зі страхування 1 11 

Розрахунки з оплати праці 4 45 

Поточні забезпечення 314 211 

Доходи майбутніх періодів 8269 9541           
Поточна кредиторська заборгованість за послуги складається із заборгованості за 

отримані послуги: 

- з адміністрування системи програмного забезпечення, з винагороди за збір платежів 

стягнення та стягнення заборгованості, із інформаційних послуг бюро кредитних історій, з 

оренди приміщення, з оренди програмного забезпечення, з рекламних послуг. 

Поточні забезпечення складаються із нарахованого резерву забезпечення відпусток. 

Податок на прибуток 

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного податку. 

Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті 

(відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати 
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Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних на дату 
балансу. 

Товариство визнає поточні податки як витрати або дохід і включає в прибуток або збиток 
за звітний період. Товариство визнає поточні податки у капіталі, якщо податок належить до 
статей, які відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді. 

Збитки від непоточних активів, утримувані для продажу 

Станом на 31.12.2021 р. Товариство не має непоточних активів, утримуваних для 

  

продажу. 

6.2. Звіт про фінансові результати 

  

  

  

      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
  

  

  

  

  

  

  

  

        
  

  

  

  

  

Дохід від реалізації (тис. грн) 

Найменування статті 31.12.2021 31.12.2020 

Чистий дохід від реалізації послуг (Ус по наданих позиках) 254 5028 

Всього доходи від реалізації 254 5028 

Інші доходи, інші витрати 

Інші доходи 31.12.2021 31.12.2020 

Інші операційні доходи (подовження, відсотки за користуванням 11396 14076 
позики) 

Всього 11396 14076 

Витрати 

Операційні витрати 0 3082 

Інші фінансові доходи 

Доход від участі в капіталі 314 97 

Інші доходи 1272 266 

Фінансовий результат до оподаткування 

прибуток 312 199 

збиток 

Витрати з податку на прибуток (56) (90) 

Чистий фінансовий результат: 

прибуток 256 109 

збиток 

Витрати на збут 

31.12.2021 31.12.2020 

Маркетинг та реклама 473 2375 

Витрати на персонал по збуту 1120 1417 

Внески 246 326 

Послуги зв'язку 130 154 

Амортизація ОЗ та НМА 55 140 

Інші 6805 7986 

Всього витрат 8829 12398 

Адміністративні витрати 

31.12.2021 31.12.2020 

Витрати на персонал 1037 1146 

Внески 213 240 

Амортизація ОЗ та НМА 38 153     
  

  

  

  

  
 



  

  

  

  

  

        
  

  

  

  

Оренда приміщень 1734 1433 

Інформаційно-консультаційні послуги 735 98 

Розрахунково-касове обслуговування банків 49 644 
Інші 289 74 

Всього адміністративних витрат 4095 3788 

Інші операційні витрати 

31.12.2021 31.12.2020 

Інших операційних витрат 0 3082 

Всього інших операційних витрат 0 2082         
  

За результатами 12 місяців 2021року Товариство отримало чистий прибуток у розмірі-256тис. 

грн. 

За аналогічний період попереднього звітного року Товариство мало чистий прибуток у розмірі 

109 тис. грн. 

6.3. Звіт про рух грошових коштів за прямим методом 

Звіт грошових коштів (за прямим методом) на 31 грудня 2021 року 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. 

Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Операційна діяльність полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності. 
Операційна діяльність є основним видом діяльності Товариства для отримання доходу. 

За підсумками звітного періоду станом на 31.12.2021 р. рух коштів у результаті 
операційної діяльності складає -1861 1 тис.грн. 
Станом на 31.12.2020 р. цей показник складав-47859 тис.грн. 

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Інвестиційна діяльність - це цілеспрямовано здійснюваний процес формування 
необхідних інвестиційних ресурсів, збалансований відповідно до обраних параметрів 
інвестиційної програми (інвестиційного портфеля) на основі вибору ефективних об'єктів 
інвестування та забезпечення їх реалізації, включає наступні статті: 

За підсумками звітного періоду станом на 31.12.2021р. рух коштів у результаті 
інвестиційної діяльності відсутній, також станом на 31.12.2020р. не було руху коштів у 
результаті інвестиційної діяльності. 

Рух коштів у результаті фінансової діяльності. 
Рух коштів від фінансової діяльності за звітний період станом на 31.12.2021р. відсутній 

так, як і в попередній звітний період на 31.12.2020р. 

6.4.Звіт про власний капітал 

Звіт про власний капітал відображає зміни у власному капіталі на кожну звітну дату. 

Станом на 31 грудня 2021 року зареєстрований та сплачений капітал складав 5000 тис. грн. 

Структура власного капіталу: 
  

  

        
  

Найменування показника структури капіталу Станом на Станом на 
31.12.2021р. 31.12.2020р. 

Статутний капітал 5000 5000 
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Резервний капітал 126 120 
  

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2646 2396 
  

    Всього власний капітал 9492 7516     
  

7. Розкриття іншої інформації 

7.1 Умовні зобов'язання 

7.1.1. 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 піддають 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 Говариство сплатило усі податки, тому фінансова 

звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися 

відповідними податковими органами протягом трьох років. - 

7.1.2. 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. 

Враховуючи той факт, що поточна дебіторська заборгованість з авансового платежу з оренди 

нежитлового приміщення очікуваний кредитний збиток Товариством визнаний при оцінці 

цього фінансового активу становить «0». 

7.2 Розкриття інформації про пов'язані сторони 

Пов'язаними сторонами Товариства вважаються підприємства і фізичні особи, які прямо 

або опосередковано здійснюють контроль над Товариством або суттєво впливають на його 

діяльність, а також близькі члени родини такої фізичної особи. 

У таблиці представлені пов'язані сторони Товариства: 
  

Гуламі Рональдс - кінцевий бенефіціарний власник Товариства 

ТОВ "ГГК ФІНАНС" - учасник Товариства 
  

    
  

Протягом періоду з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. у Товариства виникали операції з 
пов'язаними сторонами, а саме, у вигляді оплати праці директору Товариства. 

До провідного управлінського персоналу відносяться директор, головний бухгалтер, 
заступник директора з питань фінансового моніторингу. Заробітна плата керівництву 
Товариства та управлінському персоналу за період з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. нарахована 

у сумі 1037 тис. грн. і виплачена вчасно, за період з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р. нарахована у 

сумі 1146 тис. грн. 

7.3. Цілі та політики управління фінансовими ризиками 

Управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу Товариства і є 

важливим елементом її діяльності. Політика управління ризиками сконцентрована на 
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непередбачуваності фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативного 

впливу на фінансові показники Товариства. Оперативний і юридичний контроль має на меті 

забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики та процедур з метою мінімізації 

операційних і юридичних ризиків. 

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з фінансовими 
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 фінансових ризиків 

віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. 

Політика з управління ризиками орієнтована на визначення, аналіз і управління 

ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також 

постійний моніторинг за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики 

управління ризиками. 

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. 

7.3.1. 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, дебіторська заборгованість (в тому числі позики). 

Основним методом оцінки кредитних ризиків Товариства є оцінка кредитоспроможності 

контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна 

інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов'язання. 

За результатами проведеного аналізу, враховуючи підходи затверджені в Товаристві у 

межах системи управління ризиками, Керівництво прийшло висновку, що з дати первісного 

визнання (видачі позики) кредитний ризик позичальника зазнав падіння у зв'язку з 

нестабільністю господарської діяльності. Присутні факти, які свідчать про ризик невиконання 

зобов'язання, тому Товариство нараховує резерви по виданим та не повернутим позикам згідно 

МСФЗ 9 та Положення про порядок формування резерву під можливі кредитні збитки. 

Враховуючи вузьку спеціалізацію господарської діяльності - надання короткострокових 

фінансових мікрокредитів, строком погашення до 30 днів, Товариством було згруповано та 

поділено заборгованість на категорії ризику. 

перша категорія ризику - в діяльності контрагента відсутні реальна та потенційна 

загрози збитків та є причини припускати, що контрагент повністю і своєчасно виконає свої 

зобов'язання. Характеризується відсутністю фінансового ризику (вірогідність фінансових 

збитків у зв'язку з невиконанням контрагентом зобов'язань дорівнює нулю). Строк виконання 

контрагентом зобов'язань перед Говариством ще не настав; 

друга категорія ризику - аналіз діяльності контрагента виявив існування помірної 

потенційної загрози збитків. Характеризується помірним рівнем фінансового ризику - 

вірогідність фінансових збитків внаслідок невиконання або ж неналежного виконання 
контрагентом своїх зобов'язань обумовлює знецінення заборгованості, з періодом 

прострочення виконання контрагентом зобов'язань перед Товариством складає від І до 90 

календарних днів; 

третя категорія ризику - аналіз діяльності контрагента виявив існування помірної 

загрози збитків. Характеризується середнім фінансовим ризиком вірогідність збитків внаслідок 

невиконання або неналежного виконання контрагентом зобов'язань обумовлює знецінення 
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даного зобов'язання з періодом прострочення виконання контрагентом зобов'язань перед 

Товариством складає від 91 до 180 календарних днів; 

четверта категорія ризику - аналіз діяльності контрагента виявив існування серйозної 
потенційної чи помірної реальної загрози збитків. Характеризується значним фінансовим 

ризиком вірогідність збитків внаслідок невиконання або неналежного виконання контрагентом 

зобов'язань обумовлює знецінення даного зобов'язання з періодом прострочення виконання 
контрагентом зобов'язань перед Товариством складає від 181 днів. 

п'ята категорія ризику - аналіз діяльності контрагента виявив віднесення суму боргу за 

фінансовим кредитом, у тому числі сума основної заборгованості та/або сума нарахованих 

доходів, за якими прострочення погашення суми боргу або його частини становить понад 360 
днів. 

Використовується з модель розрахунку збитку з використанням коефіцієнту 

співвідношення грошового потоку до загального боргу. 

До заходів мінімізації впливу кредитного ризику Товариство відносить: 

- встановлення внутрішнього обмеження обсягу дебіторської заборгованості в активах; 

- диверсифікацію структури активів; 

- аналіз платоспроможності контрагентів; - 

- здійснення заходів щодо недопущення наявності в активах Товариства простроченої 

дебіторської заборгованості. 

У Товариства для внутрішньої системи заходів із запобігання та мінімізації впливу 

ризиків створені: система управління ризиками, внутрішній аудит (контроль). 

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 . 

7.3.2. 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 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. 

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. 

Усвідомлюючи значні ризики, пов'язані з коливаннями відсоткових ставок у 

високоінфляційному середовищі, яке є властивим для фінансової системи України, керівництво 

Товариства контролює частку активів, розміщених у боргових зобов'язаннях у національній 

валюті з фіксованою відсотковою ставкою. Керівництво Товариства здійснює моніторинг 

відсоткових ризиків та контролює їх максимально припустимий розмір. У разі зростання 

відсоткових ризиків Товариство має намір позбуватися боргових фінансових інструментів з 

фіксованою відсотковою ставкою. Моніторинг відсоткових ризиків здійснюється шляхом 

оцінки впливу можливих змін відсоткових ставок на вартість відсоткових фінансових 

інструментів. 

7.3.3. 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. 

7.4. Управління капіталом 

Товариство розглядає управління капіталом як систему принципів та методів розробки і 

реалізації 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 1 структуру капіталу, 

а також джерела його формування, розглядаються управлінським персоналом. Механізм 

управління капіталом передбачає чітку постановку цілей 1 завдань управління капіталом, а 

також контроль за їх дотриманням у звітному періоді; удосконалення методики визначення й 

аналізу використання усіх видів капігалу; 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; 
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- дотримання вимог до капіталу, встановлених регулятором, і забезпечення здатності 

Товариства функціонувати в якості безперервного діючого підприємства. 

Товариство вважає, що загальна сума капіталу, управління яким здійснюється, дорівнює 

сумі капіталу, відображеного в балансі. 

Розмір власного капіталу Товариства станом на 31.12.2021 р. становить 7772 тис. грн. 

7.5. Внутрішній аудит 

Відповідно до чинного законодавства в Товаристві створена служба внутрішнього 

аудиту (контролю), діяльність якої регламентується «Положенням про службу внутрішнього 

аудиту (контролю)», нова редакція якого затверджена Загальними зборами учасників (протокол 

Хо10 від 31.05.18 року). 

Внутрішній аудит (контроль), як система контролю за діяльністю Товариства має на меті 

оцінку та вдосконалення системи внутрішнього контролю Товариства. 

Служба внутрішнього аудиту (контролю) взаємодіє з іншими підрозділами та 

посадовими особами фінансової установи та бере участь в удосконаленні системи управління 

ризиками, внутрішнього контролю і корпоративного управління з метою забезпечення: 

- | ефективності процесу управління ризиками; 

- | надійності, адекватності та ефективності системи внутрішнього контролю; 

- | ефективного корпоративного управління; 

- | повноти та достовірності фінансової і управлінської інформації; 

їв дотримання Товариством вимог законодавства України; 

- | відповідності д здійснюваної  Говариством діяльності | вимогам внутрішніх 

документів; 

- | ефективності використання наявних у Товариства ресурсів: 

- | ефективності використання та мінімізації ризиків від використання інформаційних 

систем і технологій. 

7.6. 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. 

- 

Війна в Україні, ймовірно, матиме значні наслідки для глобальної економіки та ринків для 

всіх галузей економіки. Товариством було визначено події або умови, які можуть виникнути 
внаслідок військової агресії, що включають: 

  

Потенційний вплив на оцінку управлінським 
Подія чи умова А 5 

; персоналом безперервності діяльності 
  

Вплив на персонал компанії та 

витрати, пов'язані з виплатами персоналу - 
х Не суттєвий 

  

Призупинення | чи | перерви | в 

діяльності через порушення ланцюга 

поставок, припинення операцій, втрату Не суттєвий 

виробничих потужностей чи        



  

комерційних об'єктів, обмеження 

пересування та порушення логістики 
  

  

  

  

Пошкодження або знищення майна Не має 

Арешт чи експропріація активів на Не має 
потреби держави після 31 грудня 2021 року і 

Обмеження доступу до грошових 

коштів та еквівалентів або обмеження Не має 
грошових операцій 

Знецінення фінансових чи 

нефінансових активів (з урахуванням подій Середній 

та інформації після дати звітності) 
  

Невиконання умов договорів через 

форс-мажорні обставини, несприятливі 
зміни умов договорів, порушення умов 
кредитних | договорів, | неможливість 

своєчасно погашати дебіторську 
заборгованість та затримки погашення 
дебіторської заборгованості) 

Суттєвий 

  

Значне зменшення обсягів продажів, 

прибутків, | грошових потоків від 
операційної діяльності 

Суттєвий 

  

Нестабільність та значні зміни цін на 

інструменти капіталу, боргові цінні папери, 
цін на сировину, обмінних курсів іноземної 

валюти та/або процентних ставок після 31 

грудня 2021 року, що суттєво вплине на 

оцінку активів та зобов'язань, доходів та 
витрат протягом наступних 12 місяців 

Середній 

  

Оголошення про плани припинення 
діяльності або вибуття основних активів 

Не має 
  

Значне зменшення вартості активів, 

що використовуються для генерування 
грошових потоків 

Оцінка активів, враховуючи поточну невизначеність як 
на місцевих, так і на світових ринках, ймовірно, буде більш 

складною. Оцінки, засновані, зокрема, на справедливій 

вартості, можуть бути складнішими, оскільки величини 
коливаються частіше і сильніше. Оцінки, що базуються на 
прогнозованих майбутніх грошових потоках, також 

можуть бути значно складнішими, оскільки розробка 
надійних моделей грошових потоків на майбутнє може 
бути складнішою, враховуючи поточну нестабільність та 
невизначеність. 
  

Значне погіршення 

-вартості оборотних активів 

- запаси 

Не суттєвий 

  

Коливання обмінних курсів 

іноземної валюти 

Не суттєвий 

  

  

  

  

    Оцінки, на які впливає підвищена Не суттєвий 
невизначеність 

Кредитний ризик контрагента Середній 

Платоспроможність клієнта Низький 

Платоспроможність тов «АТА Середній 
ФІНАНС ГРУП» 

Інші обставини  ,що суттєво Не визначено 

впливають на діяльність Товариства     
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Таким чином, управлінським персоналом було розглянуто вплив війни та ідентифіковано 
суттєві невизначеності, які могли б поставити під значний сумнів здатність Товариства 

безперервно продовжувати діяльність. Ключовим управлінським персоналом було проведено 
аналіз чутливості кількох можливих сценаріїв, щоб визначити, чи існує суттєва невизначеність 

щодо здатності Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі. 

Таким чином, управлінський персонал оцінив свої плани протистояння подіям або умовам, 

які можуть поставити під значний сумнів здатність компанії продовжувати свою діяльність на 
безперервній основі. Зокрема, управлінським персоналом було здійснено переоцінку наявності 

фінансування. Товариством було оцінено та визначено, що плани є досяжними та 
реалістичними. 

На момент випуску даної фінансової звітності ситуація все ще знаходиться у 
невизначеному стані і Товариство дотримується принципу безперервності, представляється, що 

негативний вплив на світову економіку і невизначеність щодо подальшого економічного 

зростання можуть в майбутньому негативно позначитися на фінансовому становищі і 

фінансових результатах Товариства. Керівництво Товариства уважно стежить за ситуацією і 

реалізує заходи щодо зниження негативного впливу зазначених подій на Товариство. 

Вплив війни та події, які тривають в Україні, а також їхнє остаточне врегулювання 
неможливо передбачити з достатньою вірогідністю і вони можуть негативно вплинути на 
економіку України та операційну діяльність Товариства. Проте, управлінським персоналом, 
вплив війни на діяльність Товариства регулярно переглядається, та повністю Товариство 
дотримується застосовних стандартів бухгалтерського обліку стосовно розгляду подій після 
звітного періоду та оцінки безперервності діяльності. 

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 
СОУІРЮ-19, яке суттєво сильно вплинуло на економічне становище як України в цілому, так і 
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, чю 
зокрема впливу пандемії СОУМІД)-19 та запровадження карантинних і 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 Хо 211 «Про запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУМПО-19, спричиненої 
коронавірусом ЗАВ585-СоУ-2» від 11.03.2020 року (далі - Постанова Хо 211) провадження 
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. 

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. 

32



7.7. Події після Балансу 

В період після звітної дати відбулося загострення конфлікту між Україною та 
російською федерацією (рф). 21 лютого 2022 року рф визнала незалежність так званих 

Донецької та Луганської народних республік та об'явила про введення військ на підконтрольну 
їм територію. 24 лютого війська рф вторглася в Україну з кількох напрямків, провівши 

попередньо ракетні удари по території України. Керівництво України ввело воєнний стан та 

об'явило мобілізацію. 

Війна, яка триває з 24 лютого 2022року, привела до загибелі як військових, так і мирного 

населення України та вилилася у масштабну економічну та гуманітарну кризу. Зруйновано 
об'єкти військової та цивільної інфраструктури, значна частина території України на сході та 
півдні залишається тимчасово окупованою | на лінії зіткнення продовжується активна фаза 

бойових дій. Не зупиняються ракетно-бомбові удари по інфраструктурним об'єктам та 
населенню по всій території України. Більше 4 мільйонів чоловік за цей період виїхали з 

України, в основному жінки та діти, кількість внутрішніх переселенців перевищила 7 мільйонів 

осіб. 
Унаслідок широкомасштабної агресії російської федерації проти України значно зріс 

рівень усіх ризиків, які впливають на стабільність фінансової системи та діяльність економіки. 
Втрати ВВП України в 2022 році будуть суттєвими. Інфляційний тиск залишається значним 
через виведення з ладу об'єктів виробничої та транспортної інфраструктури, вищі виробничі 
витрати. Відповідно значно зростає обсяг бюджетних витрат на підтримку бізнесу та поступове 
відновлення економіки. 

У першому кварталі 2022 року доходи бюджету вдалося підтримати за рахунок 
авансових виплат дивідендів державними підприємствами та перерахування прибутку НБУ. З 

урахуванням очікуваних обмежених надходжень у другому кварталі все вагомішою є подальша 

підтримка від міжнародних донорів. 
Фіксація обмінного курсу на момент початку війни на рівні 29.25 грн. за долар США та 

31.22 грн. за євро та запровадження обмежень на рух капіталу значно знизили тиск на валютний 
ринок. Рівень міжнародних резервів НБУ залишається на прийнятному рівні, проте експортний 
потенціал значно обмежено, зокрема логістичними проблемами. Ціни на енергоносії, особливо 

на природний газ, зросли швидкими темпами. Війна також спричинила погіршення прогнозів 
світового зростання та скорочення глобальної торгівлі. 

Для збереження фінансової стабільності емісійне фінансування державного бюджету 
Національним банком має бути і надалі мінімізовано. Для досягнення цього потрібно 
продовжувати докладати зусиль для залучення офіційного фінансування від міжнародних 
партнерів на пільгових умовах, а також дотримуватися максимально можливої економії 
бюджетних ресурсів і міжнародних резервів в умовах воєнного стану. Збільшення бюджетних 

видатків має відбуватися насамперед на пріоритетні напрями - забезпечення обороноздатності 
країни та соціального захисту населення, водночас надання податкових пільг має носити 
виключний, а не всеохоплюючий характер. 

Ситуація продовжує розвиватися 1 її наслідки наразі є до кінця невизначеними. 
Керівництво не може передбачити всі зміни, які можуть мати вплив на економіку в цілому, а 

також те, які наслідки вони можуть мати на фінансовий стан та результати діяльності 
Товариства в майбутньому. Керівництво продовжує стежити за можливим впливом вказаних 

подій на Товариство і вживатиме всіх можливих заходів для зменшення будь-яких наслідків. 

Оцінку впливу війни на поточну ситуацію в Товариства та оцінка керівництвом безперервності 
діяльності розкрита в примітці 7.6. 

При складанні фінансової звітності на 31 грудня 2021 року Товариство враховує події, 
що відбулися після звітної дати і відображає їх у фінансовій звітності відповідно до МСБО Хо 

10 «Події після звітного періоду». 
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Між датою складання та затвердження фінансової звітності жодних подій, які б могли 

вплинути на показники фінансової звітності та економічні рішення користувачів, не 

відбувалося. 

Значного об'єднання бізнесу після звітного періоду не відбувалося. 

Товариство не планує припинення діяльності. 

Товариство тимчасом для зниження неповернення позик припинило видачу кредитів, 

але продовжує господарську діяльність та виконує всі зобов'язання перед кредиторами та 

продовжує обслуговувати надані кредити. При стабілізації ситуації та припинення військової 

агресій Товариство планує відновити діяльність в повному обсязі. 

В Товаристві не проводилось істотне придбання активів після дати балансу, також не 

відбувалось експропріації значних активів урядом та іншого вибуття активів. 

Значної реструктуризації або початку її запровадження не відбувалось. 

Значних операцій з частками у статутному капіталі після дати балансу Товариство не 

проводило. 

Надзвичайно великих змін після звітного періоду в цінах на активи не відбувалося. 

Не відбувалося зміни ставок податків або податкового законодавства, прийнятих або 

оголошених після звітного періоду, які значно впливають на оподаткування Товариства. 

Товариством не було прийнято ніяких значних зобов'язань або умовних зобов'язань. 

Також Керівництво Товариства вважає, що події після дати балансу до дати 

затвердження і подання фінансової звітності, які б вимагали коригування даних фінансової 

звітності відсутні. 

Рональдс ГУЛАМІ 

Олена ЗВОЛЬ 
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