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Рiчна фiнансова звiтнiсть
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

(укрАiнсъкА ФАкторинговА компАнIя>>

за piK, що закiнчився 31 грудня 2018 року

зi звiтом незалежного аудитора

э

2019



3аява про вidповidальнiсmь керiвнuцmва за пidzоmовку mа заmверdаtсення
фiнансовоi звimносmi за 2018 piK.

1. Наведена нижче заявц яка повинна розгJIядатися спiльно з описом обов'язкiв
аудиторiв, KoTpi мiстяться в представленому Звiтi неза_пежних аудиторiв, зроблена з метою
розмежування вiдповiдальностi керiвництва та аудиторiв щодо фiнансовоi звiтностi
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (yKPAiHCbKA
ФАКТОРИНГОВА КОМПАНIЯ), (далi за текстом - ТОВ (УФК) або Товариство).

2. Керiвництво Товариства вiдповiдае за пiдготовку фiнансовоi звiтностi, що
достовiрно вiдображае в ycix суттевих аспектах фiнансовий стан ТОВ (УФК> станом на 31
ГРУДня 2018 року, результати його дiяльностi, рух грошових коштiв i змiни в капiталi за piK,
ЩО закiнчився вищезгаданою датою, вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв
фiнансовоi звiтностi ("МСФЗ").

3. При пiдготовцi фiнансовоi звiтностi керiвництво ТОВ кУФК> несе вiдповiда_пьнiсть
за:

а.Вибiр належноi облiковоi полiтики та fi послiдовне застосування;
б.Застосування обrрунтованих оцiнок, розрахункiв i суджень;
в.!отримання вимог МСФЗ або розкриття Bcix iстотних вiдступiв вiд МСФЗ у

Примiтках до фiнансовоi звiтностi;
г Пiдготовку фiнансовоi звiтностi виходячи з припущення, що ТОВ кУФК>

Продовжуватиме свою дiяльнiсть в осяжному майбутньому, за винятком випадкiв, коли таке
припущення с неправомiрним.

4. Керiвництво ТОВ (УФК) в рамках своеi компетенцii також несе вiдповiдальнiсть
за:

а Розробку, впровадження i забезпечення функцiонування ефективноi системи
внутрiшнього контролю в ТОВ кУФК>;

б Пiдтримку системи бухгалтерського облiку в такий спосiб, який у буль-який момент
ДоЗволяе розкрити з достатньою мiрою точностi iнформацiю про фiнансовий стан ТОВ
КУФК> i забезпечити при цьому вiдповiднiсть фiнансовоi звiтностi вимогам МСФЗ;

вЗабезпечення вiдповiдностi офiцiйного бухгалтерського облiку вимогам локаJIьного
законодавства Украiни i вiдповiдних стандартiв бухгалтерського облiку;

гВжиття заходiв для забезпечення збереження активiв ТОВ <УФК>;
д Виявлення та запобiгання ства i iнших можливих злов}кивань.

Щиректор Пономарьова I.B.
(пiдпис)
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ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фiнансовоТ звiтностi

товАриствА З оБмЕжЕною вIдповЦАльнIстЮ (УкРАiнськд
ФАКТОРИНГОВА КОМПАНLЯ>

за piK, що закiнчився 3 l грудня 2018 року

Нацiопальпiй KoMicii, що здiйснюе
.]ержавIIе реryлюваllня у сферi риlIкiв
фiнансових послуг
Власникам та керiвництву ТОВ (УФК>

РОЗДIЛ I. ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI

ДУМКА IЗ ЗАСТЕРЕЖЕННrIМ
Ми провели аудит рiчноi фiнансовоi звiтностi товдриствд з оБмЕжЕноюВIЛIОВЦАЛЪНIСТЮ (<УФК) (НаДаЛi - ТОВ <УФК>/Товариство) .u pin, що закiнчився з1грудня 2018 року, а саме: балансу (звiту про фiнансовий стан).ruпоЙ ,uil,tz.zOl8p., звiту про

фiнансовi результати. (звiту про сукупниЙ дЬхiд), звiту про власний капiтал, звiту про рухгрошових коштiв за pik, що закiнчився зазначеною датою, ia Примiток до фiнансовоi' ."ir"оъri,вкJIючаючи стислий викJIад значущих облiкових полiтик.
. На нашу думку, за винятком можJIивого впливу питань, описаних в роздiлi <<основа с)ляd)',ttKu iз засmерееrcеннялD), перевiрена фiнансова звiтнiсть ТоВ кУФК> вiдображае достовiрно, вycix суггеВих аспектах фiнансовиЙ .ran io"up"cTBa станом на 31 грудня 2018 року, його фiнансовiрезультати i грошовi потоки за pik, що закiнчився з€вначеною датою, вiдповiдно до Мiжнароднихстандартiв фiнансовоi звiтностi (МсФЗ),

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ IЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ
За резульТатамИ аудиторсьКоТ перевiрки фiнансовоi звiтностi Товариства за 2018 piK миза\,ъzDкуемО наступне: На балансi Товариства станом на 31.12.2018 роф облiковуеть"" in-uпоточна дебiторська заборговаНiсть У cyMi 5488 тис.грн., з якоi .yru 4SВЙ тис.грн. - це набутiправа вимОги (щО становитЬ 64,27УО в€UIютИ балансу). ТовариствОм не HapaxoByB.Ulocb резерву;r,rtнiвних боргiв щодо такот заборгованостi. В пр"'йr*u* до фiнансовот звiтностi не вказанийпорядок нарахування такого резерву. На думку аудитора, керiвництвом необхiдно було створити

резерВ сумнiвних боргiв з урахуванням того, що е ризик неповернення такоi заборгованостiвзага"Ii, хоча керiвництво упевнено, що заборгованiсть буде сплачена у повному обсязi протягомl019 РОКУ, ВПЛИВ'ЧЦ'В ОЦiНКаХ ЗабОРГОваностi може бу." з"ачним проте не всеохоплюючим для
фiнансовоТ звiтностi Товариства

:.--_____ 
Ми провеЛи аудит вiДповiднО до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту,огляду,lНШОГО НаДаННЯ ВПеВНеНОСТi Та СУПУТНiХ послуг (МСА) 

""дапr"" 
20rc:2[7 poKiB, що з 01.07.2018рок!" що застосовуються в якостi нацiональних стандартiв аудиту згiдно iз рiшенням_\1.]иторськоi палати Украiни вiд 08.06.2018 року Ns361 (падuлi_ мсд).

нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викJIадено в роздiлi квiдповiдальнiстьа}_fитора за аудит фiнансовоТ звiтностi> нашого звiту.
Ми е незалежними по вiдношенню до тоВ (iУФК>> згiдно з Кодексом етики професiйнихбrхга_гlтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (кодекс РмсЕБ) та етичнимив}l}tогами, застосовними в ykpaiHi до нашого аудиту фiнансовоir звiтностi, а також виконали iншiобов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодекф Ёмсвв.



АУДИТОРСЬКА ФIРМА кАУ.ЩИТ-СТАНЩАРТ>

ми вважаемо, що отриманi нами аудиторськi докази с достатнiми i прийнятними для

використання iX як основи для нашоI ДУмки iз застереженням,

КЛЮЧОВI IIИТАННЯ АУДИТУ
Ключовi питаннЯ аудитУ - це питаНня, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш

значущими пiд час нашого аудиту фiнансовоI звiтностi за поточний перiод, цi питання

розгляд{UIись у KoHTeKcTi нашого аудитУ фiнансовоI звiтностi в цiлому та враховувались при

формуваннi думки щодо неi, при цьому ми не висловлюемо окремоI думки щодо цих питань, Ми

не iдентифiкували ключовi питання аудитУ, якi необхiдно висвiтлювати в нашому звiтi,

ВIДIоВIДАЛьнIсТЬУIIРАВЛшсъкогопЕРсонАЛУЗАФIнднсоВУ
ЗВIТНIСТЪ

Управлiнський персонал ТоВ (УФк) несе вiдповiдальнiсть за скJIадання i достовiрне

подання фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до МСФЗ, та за таку систему внутрiшнього контролю, яку

rтравлiнський персонал визначае потрiбною для того, щоб забезпечити скJIадання фiнансовоТ

.uirnocri, що не tиi"r",o с)'тгевих викривлень внаслiдок шахраЙства або помллки,

При складаннi фiнансовоi звiтностi управлiнськиЙ персонал несе вiдповiдальнiсть за

оцiнкУ здатностi Товариства продовжуВати своЮ дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi, розкриваючи,

за необхiдНо"тi, п"таНп", nou'"ruHi Ь безперервнiстю дiяльностi, та використовуючи принцип

припущення про безперервнiсть дiяльностi як o"nou" для бухгалтерського облiку, KpiM випадкiв,

якщо управлiнський порсонаJI або шlанус лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не

rtae iнших реальних альтернатив цьому,
Ti, кого надiлено найвищими повноваженнямио

процесоМ складання фiнансовоТ звiтностi Товариства,
нес},ть вiдповiдальнiсть за нагляд за

ВIЛIОВIДАЛЬНIСТЪ АУДИТОРА
нашою вiдповiдальнiстю е висловлення думки щодо цiет фiнансовоi звiтностi на ocHoBi

результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит згiдно з Мiжнародними стандартами

контролЮ якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супугнiх послуг (мсА) видання

2016-20l7 poKiB, що з Oi.OZ.201i року, що застосовуються в якостi нацiонатlьних стандартiв аулиту

згiдно iз рiшенням Дудиторськоi папати УкраiЪи вiд 08,06,2018 року Ns361 (надалi _ мсА),

Щi стандартИ вимагаютЬ вiд наС дотримання етичних вимог, а також планування й

внконаннЯ аудиторськоi перевiрки длЯ оrр"йuпr" обГрунтованоi впевненостi, що фiнансова

звiтнiсть не мiстить сутIевих викривлень,

При оцiнui сутгевостi ми керувzrлися положеннJIми Мiжнародних стандартiв контролю

якостi, аудитУ, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг МiжнародноТ фелерачiТ

бlхгалтерiв _: _,_л *:..
метою нашого аудиту е отримання обгрунтованот впевненостi, що фiнансова звlтнlсть у

,тLlоu}, не мiстить суггевого викривлення внаiлiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту

:\-]}ггора, що мiстить нашу думку,
Обrрунтова"u un"un"nicTb с високим piBHeM впевненостi, проте не гарантус, що аудит,

_:!..ве.]ений вiдповiдно до МСД, завжди iдентифiкуе с)jlггеве викривлення, якщо таке icHye,

викривлення можугь буги результатом шахрайства або помилки; вони ввzl}каються

:..;т€вн\tи, якщо окремо ubo u 
"ynyrrno"ii 

з iншими викривленнями, як обГрунтовано очiкусться,

:_.З}l \{ОЖ}лть впливати ria економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на ocHoBi цiеТ

::нансовоТ звiтностi.
ВиконуточИ аудиТ вiдповiднО до вимоГ мсА, ми викориСтовусмо професiйне судження та

- ]T}t\tve]\{ocb професiйного скептицизму протягом всього аудитУ,

KpiM того, ми:
. iдентифiкуемо та оцiнюемо ризики суттевого викривлення фiнансовоi звiтностi внаслiдок

,-,rrрайства чи помилки, розробляемо та виконуемо аудиторськi процедури щодо таких ризикiв, а

..:_:{-17к отимуемо аудиторськi докази, що a до"rurнiми та прийнятними для забезпечення пiдстав

---i з}lс.lоВлення нашоТ дуr*r. Ризик невиявлення сутгевих викривлень внаслiдок шахрайства е

11,:'-.i{\t. нiж ризик невиявлення с)rггевого викривлення в результатi помилки, оскiльки шахрайство

g::пЗ ВLlЮчати змовУ, пiдробку, навмиснi упущ"*rп", неправильне трактування або нехтування

:i\ -,.]a\t н внlтрiшнього контролю;



i"a1]oi::*11l,Yi:1:|I::yy]] :i,,"_u::" I: *:1]]] -,
. отримуемо розумiння системи внугрiшнього контролю, яка мае значення для аудиту, з

метою розробки аудиторських процедур,,"rJi u "р"иr:::у" 
за даних обставин, але не з метою

висловлення думки щодо ефективностi ""","" 
внугрiшнього контролю товариства;

. оцiнюсмо прийнятнiс"u .u."ойuu"",. обпiпових полiт,п ,u обГрунтованiсть облiкових

оцiнок i пов'язани" a nrr" розкритгiв iнформаuii, зроблених управлiнським персонаJIом;

о дохо.щимо висновку щодо ffin"rnb",i застосування ynpt|i::un" ПСРСОНаЛОМ

припущення про б".;;;";iЁть дiяльноьтi як основи для бухгалтерського облiку та, на oc'oBl

отриманих uуоrrор.опri*'д**iu, робимо висновок np_: 
]:, 

чй i",y, сугтева невизначенiсть щодо

подiй або yrou, ;ii,-пъ]ruu"п" б пiд значний cyMHiB МОЖЛИВiСТЬ ТОВаРИСТВа ПРОДОВЖИТИ.

безперервну дiяльнiсть. якщо ми доходимо висн::lry щодо iснування такоТ с)4ггеВОl

невизначеностi, ми повиннi привернуги_увагу u ,u::y,y ,uл,.гi uуд"ора_до вiдповiдних розкриl-гlв

:нформачiт у qlпu""о*iи зuiтностi- абЬ, якщо TaKi розкриття iнформачiт е ненчшежними,

rrолифiкуват, .""o-oyrn!. Huu,l висновки rрунтуються nu uул",орських докzвах, отриманих до

:ати нашого звlту аудитора. BTiM MБ*ii "одii 
або умови можугь примусити Товариство

;;;;;;;;, 
"uoo 

д'i"пuпiсть Ъа б езперервн iй основ i,

. оцiнюемо загzrльне подання, структуру та змiст фiнансовоi звiтностi вкJIючно :

}.rзкриттями iнформачiТ, а також,", I{r-rron*yu фЬu*r"оuа звiтнiсть операцii та подii, що покJIаденl

] основу iT 
"*uдurп", 

,un, щоб доаягги достовiрного вiдображення,

МиповiДоМлясМоТиМ,когонаДiленонайвиЩимиПоВноВаженняМи'iнформачiюпро
:эiL-IаноВаний обсяг i час проведення аудиту та суrгевi uyo"rop""ni результати, вкJIючаючи буль-

;.<i суггсвi 
"едолi*и 

rЙдi" внугрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудитУ,

ми також надасмо тим, кого nuoin*no^ найвищими повноваженнями, твердження, що ми

:i,iконzulи вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляемо тм про Bci стосуцки й iншi

jпання, якi могли б обrрунтовано .вв€Dкатись 
такими, що впливають на нашу незаJIежнlсть, а

:,-:{ож, де це застосовне, щодо вiдповiднlтх застережних заходiв,

РоздiлII.зВIТIIРонАДАння.ВпЕВнЕносшПIоДоРItIнихЗВIТнихДдних
Управлiнський персонал несе ",о;;;й;;ri"rо 

.u inifr, iпбормацiю. Iнша iнформацil

,lа_]аеться з iнформачiт, яка подаеться до Нацкомфiнпослуг згiдно <порядку надання звlтностl

нансовими компанiями, фiнансовими установами _ юридичними особами публiчного права,

зiрчими товариствами, а також aрrо""rrЫ" o,oOu" - Ьуб'ектами господарювання, якi за своТм

,]вовим статусом не с фiнансовими установами, аJIе мають визначену законами та нормативно-

: з cr вими актами д;Й;;;;;;;r; Ц" Ъйry,_qlт.::y:,,*i.;11н""ттffffi J;:"J#"r;
_ ] : ::у;" ж}:, "t:Н#; ;; i;, д*Jр*uu noT noi i. iT з ре гулювання ринкiв ф iНаНСОВИХ ПОСЛУГ

:зтни вiд Nsз840 вtд26,09,2017 року), 

---, 
n" мiститi фiнансовот звiтностi та нашого звlту

]lпора щодо Hei.

lнформачiя фiнансовоi ycтaнoly станом наЗ1r,|2,2018 року скпадаеться з:

Титульний "рЙ Й"рмачiТ бi*,u*,соuоi пчlтl,_:: 
:,:,',О 

квартаJI 2018 року;

Довiдка про обсяГ ,а йл"r.iстi укпадениХ договорiВ , "uдu"п" 
бi*,u"о""* послуг за |,2,З,4

rртшr 2018 року;' 
Довiдка про укпаденi та виконанi договори

iнформачiя щодо структури основного
факторингу за1r,2,3,4 квартал 2018

капiталу фiнансовоi установи
року;
за |,2,З,4

ггаl 2018 року;
, # ii ffiiy" щодо акти.в i в ф iHaH со в оi устан :j: ::*T,i ;i"i;";'*ll ff ii' i
[8ШЖffi il##'iЁ#ffi ';;";у*:::*"1? j;-"'',?x*,111,-,xxy;
i;ff : ЬТХ; Tffi Ъ i #'ЖI ;; й;i ;; 

: : .ч lt ::,:i #":1т,,r, : 

н Ф оRмаu ю та м и не

]l,Ж#J}а#Жffi ;;;;;";;."остiщодоцi:ii::11:Ч]|*11l;1t.1] BltcHoBoK З оуДЬ-якиМ PIBHgryr ,'llwDлwr 
iдпЬвiдал"нiстю е ознайомитися з

\' зв'язку з нашим uул",оlvt фiнансовоi звiтностi нашою в
гёDq нётr,iпповiднiсть мiж iншою

;ffi ТJ,,;#Т','3JТ:}л#'Ж;;;й"::iй]]Ж:i*,#:т#_ч;;,уjт, jxT";
.i,#,trr;Ж:.J"ЪJ'.Х,#;Н"Ъ;ffi ,,:::iy::,::::у#"хх,#Jiг"11ffi ,;;ý##

";Т,$;'i;i"""Ж1""ЖЖ:i,Ji,i.'"-й#""":чз*** j-H:ih:;1"fi 
"ъ,_ж#:хтJ;]l]11"Т#Ё;ilТhil.:,,Ч;Ъ;J;й;;^й,:т;::r^т::;:ffi :еж'ffiх#;t роботи, ми ДохоДиМ() ВиL'пU,'NJ: "+" ^;;;;;;;-rх 

фактiв, якi б необхiдно було вкпючити
,'bi повiдомити про цей факт, Ми не l
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Роздiл III. ЗВIТ ВIДIОВЦНО З IНШИМИ ЗАКОНОДАВЧИМИ ТА

НОРМАТИВНИМИ ВИМОГАМИ
I. OcHoBHi BidoMocmi про Товарuсmво (mаблаця 1):

Таблuця 1

повна назва

Код поу
Мiсцезнаходження

,]ати внесення змiн до установчих
HTlB

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

Основний вид дiяльностi за КВЕ,Щ

Головний
КLпькiсть икlв

2. Розкрummя iнформацi:iу фiнансовiй звimносmi.
Акmавu,tх облiк mа оцiнка.
Станом на 31.12.2018 року на балансi Товариства у складi необоротних активiв

--б.riковуються нематерiальнi активи у cyMi 3 тис.грн., незавершенi капiта.пьнi iнвестицii - 130
:ilс.грн., ocHoBHi засоби - 645 тис.грн. (примiтка 8,1). У складi оборотних активiв облiковуються
:зпаси у cyMi 1 1 тис.грн,, дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги у cyMi 620 тис.грн.
:з iнша поточна дебiторська заборгованiсть у cyMi 5488 тис.грн., (примiтка 8.2); грошовi кошти на
:а\\нках у cyMi 238 тис.грн. (примiтка 8.2). Загальна BapTicTb активiв становить 71З5 тис.грн.

Iнформацiя ulоdо зобов'язаttь,
Товариство мас поточнi зобов'язання у розмiрi 3830 тис. грн., куди вiдноситься

i:е-]иторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом у cyMi 2 тис.грн,, розрахунками зi
:l:а\ування у cyMi 2 тис.грн,, з оплати працi - б тис.грн. Iншi поточнi зобов'язання становлять
_: ilO тис.грн.

IH ф ормацiя сmо со в н о ф it t attco в о zo р е зуль mаmу,
За 2018 piK Товариство в процесi своеi господарськоТ дiяльностi отримало 3 тис.грн.

:;tбrтку.
Iнформацiя do 3вimу про рух zpolaorax кошmiв (за прямuлп меmоdом).
Рух коштiв вiд операцiйноТ дiяльностi товариства в 2018 рочi скJIадае llЗ тис. грн., вiд

-_.з.-тltцiЙноi дiяльностi, за рахунок отриманих вiдсоткiв по депозитам - 7 тис.грн. ЧистиЙ рух
r _ -:TiB за звiтний перiод 120 тис. грн,

Залишок грошових коштiв та Тх еквiвалентiв на З1.12.2018 року на рахунках у банках
-i.лае 238 тис. грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (УКРАiНСЬКА
ФАКТОРИНГОВА КОМПАНIЯ)
ТоВ (УФк)

01054, м. КиiЪ, вул,,Щмитрiвська, |8124, поверх 8

27 ,0l ,20lб покч Ns l074 l 02000005 8089

Свiдоцтво Нацiональноi KoMiciT, що здiйонюе
державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових
послуг Украiни про реестрацiю фiнансовоi установи
cepiT ФК Ns 72З ьiд 22.0З.2016 року. Ресстрацiйний
номер 13l03325
Код фiнансовоi установи - l3
Лiцензiя на надання послуг з факторингу вiд
l 8.05.20l7 року - Розпорядження Нацкомфiнпослут
J\Ъ 1 84 1 вiд 1 8.05 .20 1 7

64.99 Надання iнших фiнансових послуг (KpiM
страхування та пенсiйного забезпечення), H.B.i.y. -
основний
64.19 Iншi види грошового посередництва;
64.91 Фiнансовий лiзинг;
64.92 Iншi види кредитування;

яблонська Наталiя Анатолiiъна
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Iнформацiя do Звimу про власнай капimал (змiнч у власному капimалi)
Власний капiтал на кiнець звiтного перiоду становить 3305 тис. грн., що скJIадаеться з

зареестрованого статутного капiталу Товариства у cyMi 3000 тис.грн,, додаткового капiталу у cyMi
280 тис.грН., резервноГо капiталУ в cyMi 2 тис.грн. та нерозподiленого прибугку у cyMi 23 тис.грн.
Таким чином, облiк власного капiталу вiдповiдае вимогам облiковоi полiтики Товариства-та
нормативним актам, якi чиннi в YKpaIHi, облiковi данi достовiрнi та тотожнi даним фiнансовоТ
звiтностi.

J. 3 .uеmоЮ формуванltЯ професiйttоzО суdекеннЯ t а вuсловлення dумкч tцоdо
dоmршмання суб|екmом zоспоdарювання полоilсень законоdавчuх mа нормаmuвнuж aKmiB,
вidповidно do Меmоdачнах рекоменdацiй ulodo iнформацi'i, яка сmосуеmься ауdumу за 2018 piK
с|,б'екmiв zоспоdарювання, наzляd за якчtttu зdiйснюе Нацкомфiнпослуz, за рвульmаmаJпа
ауDumу рiчttоi звimносmi mа звimнuж dанчж фiлtансовuж усmанов за 2018 pik, заmверdнсенчх
розпоряdмсенняrи Нацiоttальноi Kotпici|i, ulо зdiйснtое depшcaBHe ре2улювання у сферi рuнкiв
фiНаНСОВuх послу? М2557 Bid 26,02.2019 року, HadaeMo насmупну iнформацiю ToBapacmri tцоdо
d о tttp uмання су б' екmом zоспоd apto вання в uпoz зоконоdавсtпв а:

3.I. Щоdо форлtуванttя PMiHa) сmаmуmноzо капimалу Товарасmва, ulоОо розкраmmя
iнформацii tцоdо поряdку формування сmаmуmноzо капimалу (iсmорiя похоdмсенiя кiuлmiв);
ttlodo розкрummя dмсерело похоdнсення склаdовчх часmан власноzо капitпалу (капimал у
dооtliнкаж, внеска do dodamKoBozo капimалу):

СтаноМ на 31 груДня 2018 року СтатУгний капiтал Товариства скJIадае 3 000 000100 грн.
tтри мiльйони грн. 00 коп.), та повнiстю сформований виключно грошовими коштами, що
вi_fповiдае вимогам чинного законодавства та встановленим нормативам, про що пiдтверджено в
,-\удиторському висновку (звiтi незалежного аудитора) щодо пiдтверддення достовiрностi та
повнотИ фiнансовоТ звiтностi ТоВ (УФК) станоМ наЗ7.12,2016 року> виконаному аудиторською
коrtпанiсю - ТоВ кАФ кМАКСИМУМ).

Учасниками Товариства станом наЗ1.12,2018 року е:

Таблиця2
!-часrrик Розмiр внескy. грн. Розмiр частки" 7о
ПОНОМАРЬОВА IРИНА ВОЛОДИМИРIВНА
,\:реса засновника: 6100l, XapKiBcbKa обл., MicTo
\apKiB, пров. Iскринський, 23-А

1 500 000,00 50,00

с.{джов шАвкАтджон
!-хтАмджоновиtI
.\:реса засновника: 6105 1, XapKiBcbKa обл., MicTo
\apKiB, вул. Бiлогорська,2, кв. 10

1 500 000,00 50,00

] lr, 3 000 000.00 l00,00

Статугний капiтал товариства у розмiрi 3000000,00 (три мiльйони) гривень був сплачений
;рошовими коштами 1.часникiв товариства у повному обсязi, що вiдповiдае вимогам чинного
хконодавства Украihи. Ще пiдтверддусться первинними документами, записами по
5rrгалтерсЬкому рахунку 40 кЗареестрований (пайовий) капiтал>> та вiдображенням цiеТ суми в
:,--lз:iлi 1 пасиву балансу по статтях <Зареестрований капiтал>> (рядок 1400).

3.2. Вidповidпiсmь розмiру власноzо капimалу BtlиOza.lfr, усmановленшм нормаmавно-
п р а в о в lLt, u aKmaJ|ra Нацкомфiнпослуz

ВЛаСНИй капiтал ТОВ (УФК) станом на З|.12.2018 року скJIадае 3305 тис. грн., що
.i*]а-]аеться з зареестрованого капiталу _ з000 тис. грн., додаткового капiталу у розмiрi 280 тис.грн.
;^rtl"t бУв внесений ще у 20lб роцi), резервного капiталу у cyMi 2 тис.грн. та нерозподiленого

*:;tбrтку у cyMi 23 тис.грн.
На НашУ Д}мку, розмiр власного капiталу ТОВ (УФК) за даними фiнансовоi звiтностi

J.эно}t на З1.72.2018 рокУ вiдповiдаС вимогаМ п.l, Розд. XI кПоложення про державний реестр
::HaHcoBla< Установ)) (Розпорядження !ержкомфiнпослуг J\! 4l вiд 28.08.2003 року iз змiнами).

3.3, Iltodo dоmршчtання обов'язковuж Kpumepi|iB i норлпаmавiв Dосmаmносmi капimалу mа
L7аmоспромоltсtюсmi, лiквidносmi, прабуmковосmi, якосmi aKmaBiB mа рuзаковосmi операцiй,
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iоdернсаttltя 

'n*o*-oo,**uu*,i ' 
uu.or, ulо обмеаrcуюml, рuзuка за операцiяма з q)iшaltcoBu"иu

акlпuва"пu:
ТОВ кУФК) станом на 31,12.2018 року внесено до державного ресстру фiнаноових установ,

rправлiнський персонал дотримуеться нормативiв, встановлених нормативно-правовими актами,
зокрема п, З4, Лiцензiйнuх умов проваdасення zоспоDарськоi' diяльносmi з наdання фiнансовuх послуе
KpiM професiйноi' diяльносmi на рuнку цiннuх паперiв), заmверduсенuх Посmановою КМУ ]Ф9]3 Bid

,l-. ]2.201б року щодо дотримання фiнансовою установою на будь-яку дату обов'язкових критерiТв i
нормативiв достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибlпковостi, якостi активiв та

,э}lзиковостi операцiй, додержання iнших показникiв i вимог, що обмежують ризики за операцiями з
,iiнансовими активами, установлених законами та/або нормативно-правовими актами
Нацкомфiнпослуг, а також вимог законодавства щодо формування резервного капiта.llу та iнших
..бов'язкових резервiв,

Коефiцiент загальноi
--liквiдностi

абсолютнот

Показники фiнансовоi стiйкостi

Коефiцiент покриття
зобов'язань власним
капiта.гlом

Коефiцiент фiнансовоi
стiйкостi/
rrлатоспроможностi,
aBToHoMiT

На пiдставi значень, розрахованих вище коефiцiснтiв, можJIиво охарактеризувати
iiiнансовий стан Товариства на З 1 . 12.201 8 р., як задовiльний.

Значення показникiв на звiтну дату балансу дозволяс свiдчити про достатнiй piBeHb як
збсолютноi так i загальноТ лiквiдностi, piBeHb покриття зобов|язань власним капiталом та
iiHaHcoBoT стiйкостi (aBToHoMii) дещо занизький. flинамiка наведених показникiв фiнансового
,-тану свiдчить про наявнiсть можJIивостей продовжувати Товариством свою фiнансово-
. чrсподорську дiяльнiсть у найближчому майбутньому.

3.4, Щоdо фор"uування, веdення облiку, dосmаmносmi
::зервiв BidnoBidlto dо закоttоdавсlпва:

Товариством створено резервний капiтал. У 2018 роцi
] : ,.-,-:3нням вимог Статуту та норм чинного законодавства.

Резерви сумнiвних боргiв не формувались, про що зазначено у параграфi <Пiдстава дrя думки iз
_- -:.з;+(енням), у Примiтках до фiнансовоТ звiтностi (п.8.2.) зазначено, що погашення дебiторськоi
_ i.,:. trBaHocTi очiкуеться протягом 2019 року.

3.5. Щоdо всmановленuж фiнансовuх HopшamuBir mа засmосованuх захоdiв вплuву do

Ppco66i zрупu, у разi вюdнсення суб'екmа ?оспоdарювання do mакоi:
ТОВ кУФК> не вхоdumь dо фiнансовоi zрупu,
3.6. Щоdо сп,рукmурu iнвесmацifrноzо порmфелю iз зOзначенняjп реквiзаmiв емimенmа (назва,

пlo п €ДРПОУ), сума, ознака фiкmавносmi.
Фiнансовi iнвестицiТ на балансi Товариства вiдсугнi станом на31.|2.2018 року,
3.7. Щоdо заборона зшlучення фiнансовuх акmuвiв Bid фiзuчнаж осiб iз зобов'язаннмп tцоdо

чr! п н ozotx по верне ння :

mа аdекваmносmi сформовонuх

було вiдраховано l тис,грн,, з

Таблиця 3

Назва коефiцiентiв
Станом на
з1.12.20l8

Станом на
з1.12.201,7

Ф.1 рядок 1195 /
Ф.l рядок l695

1,4,149

Ф. 1 рядок 1 160+ рядок 1 165/
Ф.1 рядок l695

Ф.1 (рядокl595+ рядок 1695/
Ф.1 рядок 1495 1,1589

Ф.1 рядок 1495 /
Ф.l рядок l900 0,46з2

Показники лiквiдностi
Нормативне

значення
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Протягом 2018 року ТОВ (УФК) не залучало фiнансовi активи вiд фiзичних осiб,
Товариство дотримуеться вимог щодо заборони зал)лrення фiнансових активiв вiд фiзичних

::iб iз зобов'язанням щодо наступного ik повернення, установлених пунктом 38 Лiцензiйних умов ЛЪ
;lj. а саме: кГосподарську дiяльнiсть з надання фiнансових послуг у частинi залlпrення фiнансових
.KTllBiB вiд фiзичних осiб iз зобов'язанням щодо наступного ix повернення можугь провадити
.:ре:итнi спiлки викJIючно пiсля отримання вiдповiдноI лiцензiI. Iншим фiнансовим установам
,rборонясться заJIучення фiнансових активiв вiд фiзичних осiб iз зобов'язанням щодо наступного ii
= _1вернення).

3.8. Щоdо сумitцення проваdмсення вudiв zоспоdарськоi diяльносmi:
Товариство дотримуеться обмежень щодо сумiщення провадження видiв господарськоТ

-.я--tьностi, установленого пунктом З7 Лiцензiйних умов J\b913.
3.9. Щоdо tшdоння фittаttсовах послуz на пidсmавi dozoBopy у BidпoBidHocmi do

эlкоttоdовсmва mа BHympiu.lHix правuJ. ttаdання фiнаttсовuх послуz суб'екmом zоспоdарюванлtя:
Товариство надас фiнансовi послуги викJlючно на пiдставi договору, який вiдповiдас вимогам

:.aTTi б Закону кПро фiнансовi послуги та державне регулювання ринку фiнансових послуг), стаття
S Закону <Про захист прав споживачiв>, роздiлу II Закону <<Про споживче кредитування), cTaTTi

.--К\'та положенням внугрiшнiх правил надання фiнансових послуг Товариством.
Товариство надае послуги з факторингу та не надае iнших послуг. Наявнi договори щодо

- :нансових послуг вiдповiдають вимогам законодавства.

3.10. Щоdо розлпiu4ення iнформацi'i на власному веб-сайmi (веб-сmорiнцi) mо забезпечення Гi
lкпt|,rшьносmi:

Товариство надае клiентам iнформацiю вiдповiдно до cTaTTi 12 Закону УкраТни кПро
_ HaHcoBi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг), та розмiщуе iнформацiю,
:i,:ЗНачену частиною першою cTaTTi l2 зазначеного закону, на веб-саЙтi: ukTfk.com.ua та забезпечуе ii
.r-Tr альнiсть.

3.11. Щоdо прuйняmmя рiшень у разi конфлiкmу iHmepeciB:
Товариство дотримуеться вимог статгi 10 Закону Про фiнансовi послуги щодо прийнятгя

::lleнb у разi конфлiкту iHTepeciB. Протягом звiтного перiоду не було фактiв виникнення конфлiкту
--lepeCiB.

3,12. Щоdо вidповidtюсmi пршмiulень, у якuх зdiйснюеmься суб'екmом zоспоdарювалtлtя
,бс-ц,zовування клiепmiв (сполtсuвачiв), dосmупносmi dля осiб з iнвалidнiсmю mа iнulчх
ч,zlо.ttобiльнuх zруп населення вidповidно do dерсrcавнuх буdiвельнuх норм, правu]t i сmанdарmiв,
:ао dокуменmалыtо пidmверdеrcу€mься фахiвцем з пumань mехнiчноzо обсmееrcення буdiвель mа
:поруd, якuй мае квалiфiкацiйнай серmuфiкаm:

За запевненнями керiвництва, примiщення, що е в користуваннi та використовуються для
-:tl}"l\1ання та обслуговування клiснтiв вiдповiдають технологiчним вимогам пункту 28 <Лiцензiйних
..',1"-rB провадження господарськоi дiяльностi з надання фiнансових послуг (KpiM професiЙноТ

-..--tbHocTi на ринку цiнних паперiв)> J\b 9lЗ вiд 07 грудня 2016 року. Аудитор не отримав
. _]тверджень вiдповiдностi примiщень державним будiвельним нормам, правилам i стандартам.

3.13. Щоdо внесення суб'екmо"u zоспоdарювання iнформацii про Bci cBoi вidокремленi
пiОрозdiла dо €duHozo depercaBHozo ре€сmру юраduчнuх осiб, фiзачнuж осiб - пidпраемцiв mа
:гl.|tоdськuх формувань mа do [ереrcаuюzо реесmру фiнансовuх усmанов BidпoBidtto dо Bulпoz,
,, : пl ан о влен ах закоltоdавсmвом:

Вiдокремленi пiдроздiли у Товариства вiдсугнi.
3,14. Щоdо внуmрiu.lньоzо конmролю mа внуmрiuлньоzо ауdumу:
Протоколом ЛЬ7 вiд 29.06.20|6 року загuIьними зборами засновникiв затверджено Положення

-.оо службу внутрiшнього аудиту. На даному етапi Служба внутрiшнього аудиту знаходиться на
-Ta_]iT оновлення, у зв'язку з прийнятгям на посаду внутрiшнього аудитора.

3.15. Щоdо облiково'i mа ре€сmруючо'i сuсmемu (проzрамне забезпечення mа спецiальне
-lе-tнiчне облаdноttня), якi переdбачаюmь веdення облiку операцiй з наDання фittаttсовuх послуz
-пOжuвачаJп mа поdання звimносmi do Наtlкомфiнпослуе:

У Товариства запроваддена облiкова та ресструюча система (програмне забезпечення та
:-зцiальне технiчне обладнання), якi передбачають ведення облiку операцiй з надання фiнансових

- J.l\,г споживачам та подання звiтностi до Нацкомфiнпослуг.
3. 1 6. Цfоdо zomiBKoB uх розрахуttкiв:
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3,17. Щоdо зберizання zроuловuх koulmiB i dокуменпiв mа наявносmi необхidнчх засобiв

i:зпекu (зокрема сейфu dля зберizанttя Zролuовuж KoulmiB, охоронну сuzналiзацiю mа/або BidnoBidHy
_ .t,_,poH|):

товариство забезпечуе зберiгання документiв та наявнiсть необхiдних засобiв безпеки
_,_ i:De\ta, сейфи для зберiгання грошових коштiв, охоронна сигналiзацiя та охорона).

3.18. Iltodo розкраmmя iнформацi:i з урахуванням вuлrоzч Мiнснароdнuж сmанdарmiв
:;HaHcoBoi звimносmi BidttocHo меmоdiв оцiнкч справеdлuвоi варmосmi акmuвiв фiltанiовчх...r.чпанiti:

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена на ocнoBi оцiнки за справедливою вартiстю
: -:нсоВиХ iHcTpyMeHTiB вiдповiдно до мсФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти)), з uй*ор""ru"ням методiв
, -nKIl фiнансових iHcTpyMeHTiB, дозволених МСФЗ 13 <Оцiнки за справедливою вартiстю>. TaKi
'':- ]JИ оцiнкИ вкJIючаютЬ використаНня бiржовИх котирувань або дu*rr* про поточну ринкову
.,=:- jcTb iншого аналогiчного за характером iHcTpyMeHTy, ана-гliз дисконтованих грошових потокiв або
-,,i rtоделi визначеннЯ справедлиВоТ BapTocTi. Передбачувана справедлива BapTicTb фiнансових:, _,:BiB i зобов'язань визначаеться з використанням наявноТ iнформацii про ринок i вiдповiдних
,,;_ -._]iB оцiнки.

Bci оцiнки та припущення Товариства щодо визначення справедливоi BapTocTi заснованi на
--:_-IO\ty piBHi iepapxii джерел iнформацiТ, якi розмежовуються за ii видами та якiстю, Товариство
,,:-.tlCOBYe ринковий, дохiдний та витратний методи оцiнки в зzшежностi вiд кJIасу активiв та
-_,1 -,в'язань. Заразом, за iнших незмiнних умов, Товариство використовуе найвищий iз доступних
_ ,-;iB такоi iерархiiдля визначення справедливоi BapTocTi.

РОЗДIЛ ry. ДОДАТКОВА IНФОРМАЦШ
щоdо моJtслuвосmi (спроtпосtсносmi) фiнансово'i компанii безперервно зdiйснtоваmа cBolo

.- :л--t ь н i спtь проmя2ом найбл uнсч ах I 2 мiсяцiв
Припущення про безперервнiсть дiяльностi розглядаеться аудитором у вiдповiдностi до МСД:-- "БезперерВнiсть>> як таке, що Товариство продовжуватиме свою дiяльнiсть у близькому

, -.:5rTHboMy, не маючи Hi HaMipy, Hi потреби лiквiдуватися або припиняти if.
управлiнський персонал Товариства плануе вживання заходiв для покращення показникiв

_ ._:bHocTi та подztльшого розвитку Товариства,
Зiбранi док€ви та аналiз дiяльностi не дають аудиторам пiдставу сумнiватись в здатностi

, _.-:РНСТВа безперервно продовжувати свою дiяльнiсть.
використовуючи звичайнi процедури та згiдно аналiзу фiнансового стану Товариства ми не

_ -:,jш--lИ доказiВ про поруШення принЦипiв функцiонування Товариства. Але не вносячи додаткових
-,::-3РеЖеНь до цього висновку, звертаемо увагу на те, що в YKpaiHi icHye невпевненiсть щодо
,,_:i-]}lвого майбугнього напрямку внугрiшньоi економiчноТ полiтики, нормативно-правовоi бази та
-'-:з}пку полiтичноi ситуацiт, Ми не маемо змоги передбачити можливi майбугнi змiни У Цих умовах-: ]\ ВП,гIиВ на фiнансоВий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Товариства.

IнQtормацiя про пов'язаttuх осiб
пов'язаними сторонами вважаються сторони, якщо одна сторона мае можливiсть

. .1rролювати iншу сторону або здiйснювати сl"rгевий вплив на прийняття фiнансових та
_ -=:ацiЙних рiшень iншою стороною. Пов'язанi сторони Товариства включають учасникiв,,--.--човиЙ управлiнсЬкий персоНал, пiдприсмства, якi мають спiльних власникiв та перебувають пiд
--,--ьним контролем, пiдприемства, що перебувають пiд контролем ruIючового управлiнського-:]tr-lHlUIy> а також компанiТ, стосовно яких на Товариство е iстотний вплив.

У таблицi 4 представленi пов'язанi сторони Товариства:
Таблиця 4

Пов'язана сторона Пiдстава

Пономарьова Iрина Володимирiвна ,Щиректор та Учасник ТОВ (УФК), якiй
нrLпежить 50ОZ частки у статутному капiталi.

Садиков Шавкатджон Ухматджонович Учасник ТОВ (УФК), якому належить 50О%

частки у статутному капiталi.
ОперацiI

Операцiй, що
з пов'язаними особами розкритi у Примiтках до фiнансовоТ звiтностi (п.lа).

виходять за межi нормальноi господарськоi дiяльностi не встановлено.
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Iнформацiя про ноявttiсmь поdiй пiсля Dаmu балонсу, якi не злtай.uлч вidобрасtсення у
, 1- ,f,о'l'звitttttосmi, проmе моJrcуmь маmа суmmевuй вплuв на фittаttсовай cmalt]: заявi управлiнського персоналу пiсля дати балансу були вiдсугнi подiт, що можуть мати
. 1]1 зп.lllв на фiнансовиЙ стан Товариства.

роз.fIл ч. IHшI ЕлЕмЕнти
. - , эHi Bi:orlocTi про аудиторську фiрму:

Таблиця 5
: - ] ]]r-l\,енування юридичноТ особи вiдповiдно до

. --,::;i\:oKyMeHTiB:
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
кАудиторська фiрма кАудит-Стандарт>

, _ ,. i_]РПоУ; з2852960

- _ -,:;bKltx фiрм та аудиторiв, виданого Аудиторською
- :-,:_1 \-краiни:

J\b 3З45, рiшення Аудиторськоi палати
УкраТни Ns 9 вiд 26.02.2004.

* . -r про вiдповiднiсть системи контролю якостi Номер бланку 0795, Рiшення АПУ NsЗ62/4 вiд
25.06. l 8, дiйсне до З 1.12.202З

: !_ j- i.;о .ro роздiлiв Реестру аудиторiв та суб'ектiв
: -,-::JbKoT дiяльностi пiд ресстрацiйним номером ЗЗ45

Роздiл: СУБ'еКТИ АУДИТОРСЬКОi
ДШЛЬНОСТIРоздiл: СУБ'еКТИ АУДИТОРСЬКОi
ДЯЛЬНОСТI, ЯКI МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ
оБов,язковиЙ Аудит ФIнАнсовоi
ЗВIТНОСТI
Роздiл: СУБ'СКТИ АУДИТОРСЬКОi
ДIЯЛЬНОСТI, ЯКI MAIOTЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ
оБов,язковиЙ лу дит ФIнАнсовоi
звIтностI пIдприемств, що стАновлять
СУСПIЛЬНИЙ IHTBPBC

: .: ":. irt'я, по батьковi аудиторiв, що брали участь в
. - :o1,1ep. серiя, дата видачi сертифiкатiв аудитора,
: - - |,. .\r:ltTopcbKoю палатою Украiни:

аудитор Титаренко В.М. (сертифiкат
аудитора N9 00608З, серiя кА>);
аудитор Муратова К,В. (сертифiкат аудитора

Jф 007125, серiя кА>)

. ::: l BI_]o}locI,I

- _ --: :: HO\leP ДОГОВОРУ На ПРОВеДеННЯ аУДИ'ГУ

:: - Х\ аУЛИl'у
..-:нчеttня

А5пrrор

,hаrтор

Муратова

- _ З \ФкАУ!ИТ-СТАНДАРТD В.М. Титаренко

пзе, буд. 2-6/32. Лiт. <сА>lJFfl аr_Iптора: Украihа, 04080, м
Jrте сшаlашня аудиторського в

28.01.20l9 Ns 12-26119

20.03,20l9 р.
29.0з.2019



л :!aa\
: :i]:., iа:ъia:о п(l.:сАснiя (aтан,lарп')
].r::;;с;;ькоrо облiц, l ''Загаrьнi Bпitolfl ilo фiнансовоi звiтностi"

!ата (piK, мiсяць, .lисло
. ;,:z;-,l ] об\tЁженою Bi_lnoBLlalbHicTю "}'KP_\IHcbL{ ФАкторинговАкомпАнIя,t заедрпоу

] ] : . : ::: ::]!k-\зf,ItIlя ToBapllcTBo з облtекеttоlо вiдлов jдuьнiстю
за коАтуу
за копФг

. - : - На:tання iHtlltx tPittaпcoBttx послуг (Kpilr страхувапня та пенсiйного забезпечення), за КВЕД
)L в. l, \.

] _i :].i;IТРIВСЬкд, буд. l{i/24, п. 8, Шевченкiвськиli р-н, м. киiВ,01054 z9О7O0з
: ::: :j:яткового знака (oKpiM роздiJlу IV ЗRiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) (форма N2),
, : - :] a :__JJя в грIiвIIях з копiiIкамп)

,, ;:]Il(iBi_ltliii юIrrtlrttti):

_ , i,,:iгаlтсllського об:tiку
i]l]]c,,Brli rBi t ltoct i

Баланс (Звiт про фiнансовпй стан)
rla 31 грудllя 2018 р,

коди
z0l9 lot lol

402з5074

8039 1 00000

240
64.99

Форма Nrl Кол за ДКУ l 80I 00l

Актив
Кол на lrочаr,ок Ня кiнець

звiтного перiолч
1 _, 4

I. HeoбopoTtti активи
llЕ_r l 000 3 3

00l 4 4

002 l l
005 lз0 l30

ts- 0l0 696 645

0ll 802 802

f 0l2 l06 l5,1

0l5
. ::_],::]:ililoi нерухомосri 0lб

017

020
. 1 bJBti\ бioltol i,tttих акrивiв 02|

] _ i ,. ]зг!-\строкових бiологiчllих ак,гивiв 02z
: :::l lttlil:

, : : .,l lIlс гi в каltiгалi

l 030

l 035

..l:. заборгованiсть 1040

l045
Е l 050

l 060

_ : ]:1]:]oBa}lllx х их l 065

l090
1095 829 778

II. Оборотпi активи
_ 00 6 ll
ь 01 6 ll

02

03

ь 04

l0
l5е_ 20

, ].l 25 620 620

. ;L ]il })озl)irхуlIками :

llз0

-

J)

. :];l Jo
- ] ] : f]HlcTb за Dозрахунками з наDахованих доходlв 40

. ]iiicТb за розlrахуttками i:з 45
, l:l заборгtlваtliс,гь 55 6 936 5 488

: . - ];]I1l1 60

65 l l8 zз8

-
l66

Ьпъ l67 ll8
]] 10

80

: :l:х зобов'язаtlь
l 181

l



х збиткiв або резервах llале}0I}lх BItшaT l82
]сзсрвах нсзароблених премiй l8з
нluих страхових Dезервах l84
Iншi оборотнi активи l90

Усього за роздiлоrrt II l95 7 680 6 357

III. Необоротнi aKTIIBи, утрилr),вапi для продаж},! та групtt вибуття 200

Баrtапс 300 8 509 7 l35

Пасив Код На по.rаток
iтнпгп папiпп

На кiнець

1 а 3 4

L власний капiтал
Jаресстрований (пайовий) капiтм l400 3 000 з 000

Внсски до нсзарсестрованого статутного капiталу l40l
капiтал у дооцiнках l405
Цодатковий капiтал l4l0 280 280

tlмlсlиllии дохlд 141 1

цакопичснi kytlcoBi рiзницi l412
Резервний капiтал l4l5 l 2

1,1срозподiлсний прибуток (нслокритий збиток) l4z0 2| 2з
нсоплачений капiтал |4z5 ( ) (

Вилучений капiтал l430 ( ) (

HlIIl Dсзсрв}i 1 435

Усього за розлiлолr I l495 3 302 3 305
. Довгостпоковi зобов'язання i забез

вiдспrоченi податковi зобов'язання 500

пенсiйнi зобов'язання 505

довгостроковi косдити банкiв 5l0
Iншi довгостроковi зобов'язання 5l5
Щовгостроковi забсзпсчення 520

Цовгостроковi забсзпсчсння витрат псрсоналу 521

525

Благодiйна допомога 526

CTpaxoBi tlсзсрви 5з0

у тому числl:

резерв довгострокових зобов'язань
l5з l

резерв збиткiв або резерв палежIlих виплат 5з2
DезеDв llезаDоблепих поемiй 53з
IIl1IIl cтpaxoBl резерви 5з4
Il IB естицiл"l I Ii коптр aKTlI 5з5

лtзовlIii фоIlд 540

Рсзсрв IIа влtплату джск-поту 545
Усього за поздiлолr I 1595

III. IIоточнi зобов'язпння i забезпечення
KonoTKocTtloKoBi кtlслити банкiв l 600
Вексслi видаrli l 605

Поточна кредиторська заборгованiсть за:

довгостDоковими зобов'язаннями бl0
товари, роботи, послуги бl5 l53
розрахунками з бюджетом 62о 2 2
v томч числi з податку на ппибчток 621 l l

позDахчпкамлI з1 сmахчваппя бz5 l 2

розрахyнками з оплати працl 630 5 6
Пото.lна крсдиторська заборгованiсть за одержаними авансами 635

поточна кпедитопська забоогованlсть за DозDахчнками з ччасниками 640

по,rочllа крслиr,орська заборгованiсть iз BHyTtlimllix Dозрахуrlкiв 645

Поточrlа кредиторська заборговаlIiсть за страховою дiяльпiстю 650

поточнi забезпечення 660

доходи майбчтнiх лерiодiв 665
вiдстроченi комiсiйнi доходи вiд перестраховикiв 670
Iншi поточнi зобов'язання 690 5 046 3 820
Усього за поздiлолr III 695 5 207 3 830

IV. Зобов'язашllя, пов'язанi з HeoбopoTllltMlt aKTHBalllll
}тримуsаними для продажуl та ipyn"n,n ьнбуУi)'

1700

V. Чнста Bapтicтb акrивiв недержавrrого пеJсiйiбrdфонltу 1800

Баllаrlс
T

l900 8 509 7 135

lвllик , rl*, Vl-r-t-l-,л-l ПОНОМАРЬОВА IРИНА ВОЛОДИМИРIВНА

вrlий бу r1 ЯБЛОНСЬКА НАТАЛIЯ АНАТОЛIiВНА

Визllа,lасться в порядку, встановлсфлtу орг виконавчоi влади, що реалiзус державну полiтику у ct|lcpi статистики

Кер

Головrlий бухг

lы

l

;



. ,|.тво Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРАiНСЬКА
ФАКТОРИНГОВА КОМПАНIЯli

.Щата (piK, мiсяць, число)
за еЩРПОУ

к
2019l01l0l

402350,74

(найменування)

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукуппий дохiд)
PiK 2018

HAHCOBI РЕЗУ

р.
ФормаN2 Код.uДКУЛ- tВОТбОЗ 

_-l

Стаття

lзац11

валова

, валова
ховuкlв

зсgтгiсть реалiзованоi продукцii

ховuмu вuплаmаJl,|u

. ,.,|:Dаlпч) Bid змittu у резе|)вах doBzocпlpoKoBttx
: : -.!.ь

Bid змitlu iнluuх с
всlлова с

- .:l l)1Kll в lнLuuх

чllслl;

- . ,, .!!Bolo варпllспllо

- :.|) вuкорLtсmання коLumiв, вuвiльненtш вid
,--,:<1,вання

\ilC-,ll
-- ,:ll вid змiнtt варmосmi акmuвiв, якi оtliнtоюmься за

- . 1]:llвою варпliспtо

JзFпч вid первiсноzо вuзнання бiолоziчнuх qкmuвiв i
коa

}rrrсовпй результат вiд операцiйноi дiяльностi:

::l g'O Bi

-]l
1llc.,ll:

.- -.,э блаеоdiйноi' dополtлоzu

oBl

за аналогiчний
перiод

попередtIього

вid ыlл

;:о первiсноzо вuзнання бiолоziчнuх акmuвiв i

.,].1TitBHl

в KaпlTaJIl



Фiнансовий результат до оподаткування:

Прибуток (збиток) вiд припиненоi дiяльностi пiсля

Чистий фiнансовий результат:

нка (уцiнка) необоротних активiв

Накопиченi KypcoBi
Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних

IIlший счкyпlrий дохiд до
пов'язаний з iншим с,

Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування
ний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та

Вiдрахування на соцiальнi заходи

IHrIri операцiйнi

чна кlлькlсть п

иiт чистиil прибуток (збиток) на

II. СУКУПНИЙ

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРА ЙНИХ ВИТРАТ

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI

Кепiвпик

Головний бухга"uтср

ПОНОМАРЬОВА IРИНА ВОЛОДИМИРIВНА

ЯБЛОНСЬКА НАТАЛIЯ АНАТОЛIiВНА

t

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiч
перiол

попередrIь{

1 2 3 4

матепiальнi затDати 2500 2l 76
витрати на оплату працi 2505 160 l41

25l0 35 зl
А мпптиеяrli q 25l5 51 59

2520 329 843
Разом 2550 596

,-I



аналогiч
перiод

{алогirI
перiол
еРедц

{ата (piK, мiсяць, число

коди
19 l0l l

402з50,74- .: ] Товариство з обмеясеllою вИповiдальпiстю ''yKPAiHcbKA ФДКТОРИНГОВА
компАнIя,,

Стаття

l_Tr rтштiв у результатi операцiйноi дiяльностi
rrrсшя вiд;

_ ]]IансувацI]я

мання субсидi
lB l замовникlв

- ,-.,я вiд повернеIIня aBaHciB-,,_:. Drл rlvDvpпvrr11' 4б411U!б
- j]::]я вiд вiдсоткiв за залишками коштiв ttа

-:r,\ НКоХ

никiв ики
. ,,: Bl

з

за е!РПОУ

(найменування)

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

ФормаN3 Код.uдКУД l8oloИ.l

tr
нов вlд по HrI позик

j j:-_; на соцiальнi зах

:: на оплату зобовlязань з податку на додану

84з
l50

76 l
|41 - -._i на оплату зобов'язань з нап#

]].] зобов'язань з iнших податкiв i

aBaHclB
ня авансlв

_.1. на оплату цiльових BHecKiB
t.lогiчlIl - - . 1 на опла,tу зобов'язань за страховими

. '1,:ерiол
)е.alIIьог : ::iIансоl}их нов на н ння позик

4 .,. KoIIITiB вiл Il Дlяльностl
l_Tx r,оштiв у результатi iнвестицiйноi дiяльностi
|,r,тЕ! вiд реалiзацii:

_:iвестI.Iцlи

'.,1KTItBlB
. 11 BlJ отриманих:

вативlв
- : -_; Bi;] погашенIlя позик
- ] i_; вiд вибуття до.tiрнього пiдприемства та

За звiтний перiод За аналогiчний перiод

ol одиницl



ння на придбання:
нансових lцвестицlи

на надання позик
на придбання дочiрнього пiдпрIlсýtства та

шоi господарськоi одиницi

IHrlri платежi
чистий рчх коштiв вiд iнвестицiйноi дiяльностi

III. Рух коштiв у результатi фiнансовоi дiя.,lьностi
Надходження вiд:

адходження вiд продажу частки в дочiрньопrу

погашення позик

Витрачання на сплату заборгованостi з фiнансовоi

на придбання частки в дочiрньому

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
рнlх пlдприемствах

истий рчх коштiв вiд фiнансовоi дiяльностi
истии рyх грошових коштlв за звlтнии

шок кош,гlв на початок
змiни валютних KyDciB на залишок

шок коштiв на kiH

Керiвник

Головций бухга.llтер

ПОНОМАРЬОВА IРИНА
ВОЛОДИМИРIВНА

ЯБЛОНСЬКА НАТАЛlЯ АНАТОЛIiВНА

_--l

i

r

Iання на:

власних

11

-1 02з
1 |41



flaTa (piK, мiсяць, число)

Товариство з обмежепою вiдповИальнiстю "yKPAiHcbKA ФАКТОРИНГОВАза едрпоу

Звiт про власний капiтал
за PiK 2018 р.

Форма ЛЬ4

коди
20l9 0l 0l

402з50,74

код за дкудГ I80'005 -'l
Нерозпо-
дiлений

прибуток
(непокри-

тий
збиток)

02з
l4l

, , ы\ IlIlIlи
_ 3iтнIlи

: }Ia початок

пршбуток
за звiтний

rir прибутку:
,-: в.-Iасникам

.,:.того прибутку,
-..:о бюджету

:,-ЧО ДО

:lBCTBa



Сума чистого прибутку
на матерiальне
заохочення
Внески учасникiв:

Iншi змiни в капiталi
Придбання (продаж)
неконтрольованоi
частки в дочiрньому

Керiвник

Головнrrl"t бlтгалтер

ПОНОМАРЬОВА IРИНА ВОЛОДИМИРIВ

ЯБЛОНСЬКА НАТАЛIЯ АНАТОЛIiВНА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4225

4240
Погашення заборго-
BaHocTi з капiталч 4245
Вилучення капiталу:
Викчп акlriй (.lacToK'I 4260
Перепродаж викуп-
лених акrтiй l'.rясток'l 4265
Анулювання викупле-
них акrliй (часток) 42,10
Вилучення частки в
капiта-пi 42,15
зменшення номiналь-
Hoi BanTocTi акrriй 4280

4290

429l
разом змiп ч капiталi 4295 l 2

Залишок на кiнець
DoKv 4300 з 000 280 2 2з



PIBHA

внА

примIтки до рIчноi ФIнАнсовоi звIтностI
стАном нА 31.12.2018 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
(yKPAiHcbKA ФАкторинговА комIIАнIя)

(код €ЩРПОУ - 40235074)

1. IнФормАцtя про товАриство тА основА пIдготовки ФIнАнсовоi
звIтностI зА 2018 PIK.

У цих пояснювальних примiтках наводиться додаткова iнформацiя, розкриття якоi
вимагаеться Законом УкраIни кПро бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в

YKpaTHi> Jф 996-XIV вiд l6.07.1999 року, iз змiнами i доповненнями, i Мiжнародними
стандартами фiнансовоТ звiтностi, i яка не мiститься у формах фiнансовоi звiтностi: Баланс
(Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 .|2.2018 р., Звiт про фiнансовi результати (Звiт про

сукупний дохiд) за 2018 р., Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2018 р.,
Звiт про власний капiтал за 2018 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (УКРАIНСЬКА
ФАКТОРИНГОВА КОМПАНIЯ> (надалi - <Товариство>) було засноьане 27 сiчня 201б

року, номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу ло единого
.fержавного реестру 1074l02 0000 058089.

Мiсцезнаходження Товариства: Украiна, 01054, м. КиiЪ, Шевченкiвський район,
вулиLи,Щмитрiвська, буд. l8l24, поверх 8.

основними цiлями тов (укрАiнсъкА ФАкторинговА коМПАнIЯ)) е

отримання прибутку вiд надання фiнансових послуг.

Предметом дiяльностi Товариства е виключно:
надання послуг з факторингу.

Валютою звiтностi е гривня. Звiтнiсть подано в тисячах гривень без десяткових
знакiв.

2. ЕКОНОМIЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, В ЯКОМУ ТОВАРИСТВО ПРОВАДИТЬ СВОЮ
дtялънIсть

Компанiя здiйснюе свою дiяльнiсть в УкраiЪi. Незважаючи на те, що eKoHoMiKa
УкраТни вважасться ринковою, вона продовжуе демонструвати певнi риси, властивi
економiцi, що розвиваеться. Вони включають, але не обмежуються, низьким piBHeM

лiквiдностi на ринках капiталу, високим piBHeM iнфляцiТ та значним дефiцитом державних

фiнансiв та балансу зовнiшньоТ торгiвлi.
Полiтико-економiчна ситуацiя в УкраiЪi суттево погiршилася з кiнця листопада

20l3 року. Полiтичнi та соцiальнi заворушення, посднанi iз зростанням регiонального
протистояння, призвели до поглиблення iснуючоТ в краiнi економiчноi кризи, зростання

лефiциту державного бюджету та скорочення валютних резервiв Нацiонального банку



УкраiнИ i, як резУльтат, дО подальшоГо зниження суверенних кредитних рейтиг

УкраТни.
У 2Ol4-2Ol8 роках УкраТна продовжуе знаходитися у cTaнl полlтичних

економiчнИх потрясiНi. V O.p.iHi 2О14 року У результатi низки подiй у Криму вiдбу.l

приеднанНя РеспубЛiки КриМ до складУ Росiйськоi ФедерацiТ, яке не було визн:

ЙраiноЮ та мiжЙарОдним спiвТовариствоМ. I_{я подiЯ призвела до суттсвого погiрше.

вiдЪосиН мiж Укра'iною та РосiйськоЮ ФедерацiсЮ. СлiдоМ за нестабiЛьнiстЮ У Kpl

регiональне протистояння поширилося на схiднi регiони Украiни, головним чин

Доп.цu*УтаJLугансЬку областi. У TpaBHi 2014 рокУ протести У Цих областях перерос.l

розваЛ системИ прuuопор"Дку, вiйськОвi зiткненНя та збройНий конфлiкт мiж озброенi,

прибiчниками самопроголошених республiк у ,щонеlцькiй та Луганськiй областях

украiнськимИ силами. Протягом z0l4-2018 poKiB вiдбувалося i продовжует

нестабiльнiсть та повномасштабне збройне протистояння у певних частинах :

територiй. При цьому частина Донецькот та Луганськот областей залишаються

контролеМ самопрогОлошениХ республiк, у результатi чогО украТнська влада наразi не l

п,to*n"uo.ri повнiстю забезпечити виконання законiв УкраТни на цiй територii,

Bci цi чинники призвели до значного зниження основних макроекономiчt

показникiв краiни, збiльшення дефiциту державного бюджету, зменшення валютt

резервiв Нацiонального банкУ Украiни (<НБУ)) та, як наслiдок, подальшоГо знИже:

суверенного кредитного рейтингу.
За перiод вищезазначених подiй, украТнська гривня (<грн.>), у перерахунку с

офiцiйниМ оЬмiнним курсом, встановленим НБУ, значно девальвувала по вiдношеннlс

oa"ou""* iноземних валют. НБу запровадив певнi обмеження на придбання iнозепl

валюти' мiжнароднi розрахунки' а також запровадив бiльш жорсткi вимоги шi

обов'язковоi конвертацii надходжень в iноземнiй валютi у гривню.
при складаннi цiет фiнансовот звiтностi враховувалися вiдомi результати вплi

вищезазначених подiй, що пiддаються визначенню, на фiнансовий стан i результ

дiяльностi КомпанiТ у звiтному перiодi.
уряд визначив прiоритетами своет полiтики асоцiацiю Укратни з европейсьх

Союзом, реалiзацiЮ *о*ппёп"У реформ, нацiлениХ на усунення iснуючих дисбалансi,

економiцi, державних фiнансах та державному управлiннi, а також полiпшеi

i нвестицiйного клiмату,
стабiлiзацiя економiки Украiни у досяжному майбутньому залежить вlд успlшнс

заходiв, якi провоДить уряд, та забезпеченнЯ тривалоТ фiнансовоi пiдтримки Украiн,

боку мiжнародних донорiв та мiжнародних фiнансових установ,
керiвництво стежить за розвитком поточнот ситуацii та, за необхiдностi i наскiлt

це можлиВо, вживаС заходiВ для мiнiмiзацiТ будь-яких негативних наслiдкiв. Подаль

погiршенНя полiтичних, макроекономiчних та/або зовнiшньоторговельних умов Mo)ti

надалi негативним чином впливати на фiнансовий стан та результати дiяльностi Компа

у такий спосiб, що наразi не може бути визначений.

3. OCHOBHI СУДЖВННЯ, ОЦIНКИ ТД ФДКТОРИ НЕВИЗНДЧЕНОСТI

компанiя використовуе оцiнки та припущення, якi впливають на суми,

визнаються у фiнансовiй звiтностi, та на балансову BapTicTb активiв i зобов'язань протяr

наступного фiнансового рок}/. Розрахунки та судження постiйно переглядаютьс,

базуються на попередньо}l}I досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi

очiкуванняХ щодО лIайбlтнiХ подiй, якi вважаютьСя обгрунтованими за iснуюч

обстъвин. kpiM сулжень. якi передбачають облiковi оцiнки, керiвництво Компанii так

використоВую професiйнi су,r;кення при застосуваннi облiковоТ полiтики, Професi,

суджЪння, якi чин"iь найбi.rьш сl,ттсвий вплив на суми, що вiдображаються у фiнансо



звiтностi, та оцiнки, результатом яких можуть бути значнi коригування балансовоi

BapTocTi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року включають:

TepMiH корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв

Оцiнка TepMiHiB корисного використання основних засобiв та нематерiальних

активiВ е предметоМ професiйногО судження, яке базуеться на ocHoBi досвiду
використаннЯ аналогiчниХ активiв, Майбутнi економiчнi вигоди вiд даних активiв,

виникають переважно вiд ik поточного використання пiд час надання послуг. Тим не

менш, iншi фактори, TaKi як фiзичний та моральний знос, часто призводять до змiн

розмiрiв майбутнiх економiчних вигiд, якi як очiкусться булуть отриманi вiд використання

даних активiв.

Керiвництво перiодично оцiнюе правильнiсть остаточного TepMiHy корисного

використання основних засобiв та нематерiальних активiв. Ефект вiд перегляду

o"ruio"rro.o TepMiHy корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв

вiдображаеться у перiодi, коли такий перегляд мав мiсце чи в майбутнiх звiтних перiодах,

якщо можливо застосувати. Вiдповiдно, це може вплинути на величину майбутнiх

амортизацiйних вiдрахувань та балансову BapTicTb основних засобiв.

Оцiнка справедливоТ BapTocTi фiнансових iHcTpyMeHTiB

ЯкщО цiна фiнансовоГо iHcTpyMeHTa, що котируеться на ринку, доступна,
справедлива BapTicTb розраховуеться, базуючись на нiй. Коли на ринку не спостерiгаеться

параметрiв для оцiнки, або вони не можуть бути виведенi з наявних ринкових цiн,
справедлива BapTicTb визначаеться шляхом аналiзу iнших наявних ринкових даних,
прийнятнИх длЯ кожногО продукту, а також шляхом застосування моделей цiноутворення,

"*l використовуютЬ математиЧну методОлогiю, заснованУ на прийнятих фiнансових
теорiях. Моделi цiноутворення враховують договiрнi умови по фiнансових iHcTpyMeHTax, а

,u*b* ринковi параметри оцiнки, Taki, як процентнi ставки, волатильнiсть та валютнi

курси обмiну. Коли ринковi параметри оцiнки вiдсутнi, керiвництво здiйснюе судження на

ocHoBi своеi'найкращоi оцiнки такого параметра за даних обставин, що обrрунтовано

вiдображае цiну по даному iHcTpyMeHTy, яка була б визначена ринком, за умови наявностi

р"rr*у. При здiйсненнi даноi оцiнки використовуються рiзноманiтнi прийнятнi меr,оди,

unnr"u1g"" данi подiбних iHcTpyMeHTiB, iсторичнi данi i методи екстраполяцiТ. Компанiя

вважас, що бухгаЛтерськi оцiнки та припущення, якi мають вiдношення до оцiнки

фiнансових iHcTpyMeHTiB, де ринковi котирування не доступнi, е ключовим джерелом

невизначеностi оцiнок, тому що:

- вони з високим ступенем ймовiрностi пiддаються змiнам з плином часу,

оскiльки оцiнки базуються на припущеннях керiвництва щодо процентних ставок,

волатильностi, змiн валютних KypciB, коригувань при оцiнцi iHcTpyMeHTiB, а також

специфiчних особливостей операцiй; та

- вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а

також на доходи/(витрати) може бути значним.

якби керiвництво використовувало iншi припущення щодо процентних ставок,

волатильностi, KypciB обмiну uunto, i кориryвань при оцiнцi iHcTpyMeHTiB, бiльша або

менша змiна в оцiнцi BapTocTi фiнансових iHcTpyMeHTiB в разi вiдсУтнОСТi РИНКОВИХ

котирувань мала б iстотний вплив на вiдображений в фiнансовiй звiтностi чистий

пр"буьоп та збиток Компанiт. у Примiтках мiститься детальна iнформацiя про

u"*opr"runi методики оцiнки та ключовi припущення, використанi пiд час визначення

справедливоТ BapTocTi фiнансових iHcTpyMeHTiB.

Судження щодо очiкуваних TepMiHiB утримування фiнансовпr iHcTpyMeHTiB
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Станом на 31.12.2018 Компанiя використовуе у якостi ставки дисконтування
облiкову ставку НБу (ls%). Компанiя вважае, що у разi якщо прийнята ставка

вiдрiзняеться вiД застосованоi на */- 2% (вiд 16Yо До 20Уо), то така ставка вважаеться

ринковою.

Iншi джерела невизначеностi

Незважаючи на здiйснення украiнським урядом низки стабiлiзацiйних заходiв,

спрямованих на забезпечення лiквiдностi украiЪських компанiй, невиЗначеНiСТЬ ЩОДО

доЪrуrrу до капiталу та BapTocTi капiталУ для КомпанiТ та його контрагентiв тривае i

надалi, щО може негативнО вплинути на фiнансовий стан КомпанiТ, результати ii
дiяльностi та перспективи розвитку.

керiвництво не може достовiрно оцiнити вплив на фiнансовий стан Компанii будr-

якого подальшого погiршення ситуацii з лiквiднiстю на фiнансових ринках та пiдвищення

нестабiльностi на валютних ринках та ринках капiталу.

На думку керiвництва, вживаються yci необхiднi заходи для пiдтримки

життездатностi та зростання господарськоI дiяльностi

4. змIни у подАннI

У випадку, коли Компанiя ретроспективно застосовуе змiни у облiковiй ПОЛiТИЦi,

ретроспективно перераховуе таlабо рекласифiкуе статгi у фiнансовiй звiтнОСТi, ЩО

призводить до змiни даних попереднього перiоду, Компанiя робить вiдповiднi розкриття у

роздiлi Примiток "Виправлення помилок|l.

у представленiй фiнансовiй звiтностi Компанiя не проводила змiну вступного

сальдо та змiну у порiвняльних даних .

ретроспективнi застосування нових стандартiв та iнтерпретацiй, а також

випущених, але ще не застосованих стандартiв (у разi, якщо вони мали мiсце) не вплинули

на минулi перiоди та не змiнили вхiднi сальдо та порiвняльнi данi фiнансовот звiтностi.

HoBi стандарти, роз'яснення та поправки до чинних стандартiв та роз'ясненням, якi

вперше застосованi Компанiею
Облiкова полiтика, прийнята при складаннi фiнансовоТ звiтностi, вiДПОВiДаС

полiтицi, яку застосовували при складаннi рiчноТ фiнансовоТ звiтностi КомпанiТ за piK, що

закiнчився 3l грудня 20117 р. за винятком прийнятих нових стандартiв, що вступили в силу

на 1 сiчня 2018 р. Компанiя не застосовувала достроково будь-якi iншi стандарти,

роз'яснення або поправки, якi були випущенi, але ще не вступили в силу.

Iнформацiя про характер i вплив цих змiн розкрита нижче. Хоча Компанiя вперше

застосувала цi стандарти та поправки в 2018 роцi, вони не мають iстотного впливу на if

фiнансову звiтнiсть. Характер i вплив кожного нового стандарту або поправки описанi

нижче:
МСФЗ (IFRS) 15 <Виручка за договорами iз покупцями)

мСФЗ (IFRS) 15 замiнюе МСБО (IAS) 11 <Булiвельнi контракти>, МСБО (IAS) l8

кВиручка> i вiдповiдНi роз'яснеНня i застосОвустьсЯ по вiдношенню дО Bcix статей доходу,

який виникае в зв'язку з договорами iз покупцями, KpiM випадкiв, коли договори

вiдносяться до сфери застосування iнших стандартiв, [ля облiку доходу, який виникае у

зв'язку з договорами iз покупцями, новий стандарт передбачае модель, що включае п'ять

етапiв. ЗгiднО мсФЗ (IFRS) 15 виручка визнаеться в cyMi, що вiдбивае вiдшкодування,
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:jJтосовували судження i враховували.всi

_. .,.;Hi кожного етапу моделi щодо договорlв з

. | ,l_ . ll J,o облiку додаткових витрат на укладення

: ' _:;}1\ З ВИконанняМ ДогоВорУ,

_-:э.lнi перiоди, та визнае будь-яку рiзницю мilс

.' -_ - '-iа-lансоВоЮ вартiстю на ПоЧаТок рiчного звiтного

J]СТОСУВання, у нерозподiленому прибутку на початок

ос

iH

за

п(

п(

Bl

- ---_зi iнструменти))
- - .jНcoBi iнструменти)) замiнюс мсБо (lдS) 39 <Фiнансовi

. -, ,iHKa> та дiе для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1

-.,; цiсТ дати, МСФз (IFRS) 9 об'сднуе разом три аспекти облiку

_ 
- - ', к.lасифiкацiя та оцiнка' знецiнення та облiк хеДжУВанНя'

: _:рераховус попереднi перiоди, та визнае буль-яку рiзницю мiж

_--!.воювартiстюiбалансовоювартiстlонаПоЧаТокрiчlлогозвir.ного
,_ ::: -1аТу першого застосування, у нерозподiленому прибутку на почаl,ок

:_ . -:Ня ктмФЗ (IFRlc) 22 <Операчii в iноземнiй валютi та попередня оплата)

-..;неннiПоясНюетЬся'ЩоДаТоЮоперацiТДляцiлейВИЗнаЧенняобмiнного
:. ]i пL]BI,iHеH використовуватися при первiсному визнаннi активу, витрати або

,1.. 1-1ого частини) у разi припинення визнання немонетарного активу або

_ : :]ного зобов'язання' що виникають в результатi вчинення або отримання

.:.-чьот оплати, е дата, на яку органiзацiя спочатку визнас немонетарний актив або

-: _..eTaPHi зобов'язанНя, що винИкли в резуЛьтатi здiйснення або отримання попередньоТ

,,:lt. У разi декiлькох операцiй вчинення або отримання попередньоi оплати органiзацiя

з:lнна визначати дату операцii для кожнот виплати або отримання попередньот оплати,

_]ане роз'яснення не впливас на фiнансову звiтнiсть Компанiт,

Поправки до МСФЗ (IдS) 40 <Переклади iнвестицiйноi HepyxoMocTi з категорiТ в

категорiю>

Поправки роз'яснюIоть, коли саме органiзацiя повинна переводити об'скти

HepyxoMocTi, включаючи HepyxoMicTb, що знаходиться в процесi булiвничтва або

розвиткУ, в категорitо абО з категорiТ iнвестицiйноi HepyxoMocTi, У поправках зазначеIlо,

що змiна характеру використання вiдбуваеться тодi, коли об'скт HepyxoМocTi починас або

перестас вiдповiлати визначенню iнвестицiйноi HepyxoМocTi i iснують свiдоцтва змiни

характеру його викорис,гання. Змiна HaMipiB керiвництва щодо використання об'скта

Hep),xo\IocTi сама по собi не свiдчить про змiну характеру його використання, ,Щанi

поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Компанiт

Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 <Класифiкацiя i оцiнка операчiй з виплат на ocHoBi

акцiй>
рада з мсФз випустила поправки до мсФз (IFRS) 2 <виплати на ocнoBl акцlи), в

яких розглядаютьоя три основних аспекти: вплив на оцiнку операшiй з виплат на ocHoBi

акцiй з розрахунками грошовими коштами умов переходу прав; класифiкацiя операцiй по

виплатах на ocHoBi акцiй, якi передбачають можливiсть розрахункiв на не,гто-основi для

зобов'язань з податку, утримуваного у джерела; облiк змiни умов операцiт з виплат на
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ocнoBi акцiй, в результатi якого операцiя повинна класифiкуватися пайовими
iнструментами, а не як операцiя з розрахунками грошовими коштами. tlри першому
застосуваннi поправок органiзацiТ не зобов'язанi перераховувати iнформацiю за попереднi
перiоди, проте допускаеться ретроспективне застосування за умови застосування
поправок щодо Bcix трьох аспектiв i дотримання iнших критерiIв. ,Щанi поправки не
впливають на фiнансову звiтнiсть КомпанiТ.

ПоправкИ дО мсФЗ (IFRS) 4 кЗастосування мсФЗ (IFRS) 9<< Фiнансовi
iнструменти >разом з МСФЗ (IFRS) 4'' CTpaxoBi контракти ''

щанi поправки усувають проблеми, Що виникають у зв'язку iз застосуванням нового
стандарту з фiнансових iHcTpyMeHTiB, мсФз (IFRS) 9, до впровадження мсФз (IFRS) 17
<Щоговори страхування>>, який замiнюе собою мсФЗ (IFRS) 4. Поправки передбачають
двi можливостi для органiзацiй, що випускають договори страхування: тимчасове
звiльнення вiд застосування мсФЗ (IFRS) 9 i метод накладення. ,Щанi поправки не
впливають на фiнансову звiтнiсть КомпанiТ.

Поправки до МСФЗ (IAS) 2S <Iнвестицii
пiдприемства> - роз'яснення того, що рiшення
справедливою вартiстю через прибуток або збиток
iнвестицii

у поправках пояснюеться, що органiзацiя, що спецiалiзуеться на венчурних
iнвестицiяХ, або iншИй продавеЦь приймае рiшення оцiнювати iнвестицiю в асоцiйованi
органiзацiТ та спiльнi пiдприемства за справедливою вартiстю через прибуток або збиток,
окремо для кожноi такоI iнвестицiт при iT первiсному визнаннi. Япщо органiзацiя, яка е
сама пО собi iнвестицiйноI органiзацiею, мае частку участi в асоцiйованого пiдприемства
або спiльному пiдприемствi, якi е iнвестицiйними органiзацiями, то при застосуваннi
методу участi в капiталi така органiзацiя може прийняти рiшення зберегти оцiнку за
справедливою вартiстю, застосовану iT асоцiйованоi органiзацiею або спiльним
пiдприемством, е iнвестицiйними органiзацiями, до cBoik власних часток участi в дочiрнiх
органiзацiях. Таке рiшення приймаеться окремо для кожноi асоцiйованоi органiзацiТ або
спiльного пiдприемства, що с iнвестицiйними органiзацiями, на бiльш пiзню з таких дат:
(а) дату первiсного визнання асоцiйованого пiдприемства або спiльного пiдприемства, що
е iнвестицiйними органiзацiями; (ь) дату, на яку асоцiйована органiзацiя або спiльне
пiдприемство стають iнвестицiйними органiзацiями; i (с) дату, на яку асоцiйована
органiзацiя або спiльне пiдприемство, що е iнвестицiйними органiзацiями, вперше стають
материнськими органiзацiями. ,щанi поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть
КомпанiТ.

ПоправкИ до МСФЗ (IFRS) l кПерше застосування Мiжнародних стандартiв
фiнансовоТ звiтностi> - виключення ряду короткострокових звiльнень для органiзацiй, що
вперше застосовують МСФЗ

KopoTKocTpoKoBi звiльненнЯ, передбаЧенi пунктами Е3-Е7 мсФЗ (IFRS) 1, були
виключенi, оскiльки вони виконали свое призначення. Щанi поправки не впливають на
фiнансову звiтнiсть КомпанiТ.

стандарти, якi були випущенi, але ще не вступили в силу
нижче наводяться стандарти i роз'яснення, якi були випущенi, але ще не вступили в

силу на дату випуску фiнансовоi звiтностi КомпанiТ. Компанiя мас HaMip застосувати цi
стандарти з дати ik вступу в силу.

МСФЗ (IFRS) lб <Оренда>

в асоцiйованi органiзацiТ та спiльнi
оцiнювати об'скти iнвестицiй за

мае прийма-гися окремо для кожноТ

о



, :,,, i за]\,{iнюе собою МСФЗ (IAS) 17

. - ; :]:]явностi в угодi ознак оренди),
,. lI,, i Роз'яснення ПКР (SlC) 27

,-,},1\ оренди). МСФЗ (IFRS) lб
]-,:jIтя iнформачii про оренду i

:;1КОРИСТаННЯМ СДИНОl МОДеЛl

' 1,' ]-.]ННЯ ДЛЯ ОРеНДаРlВ - ЩОДО

. . _,- п.alьних комп'ютерiв) i

- ,:uiв). На дату початку

п.-lате;кiв). У бi--lьшостi вllпа:кiв a'Гer-l: 1'. -. .:..,_:'. tr;.;1 -'.'.,, -;];- i;K}l зобовiязання

по орендi в якостi коригування aKTl]B\ в фr,р},{i пр]d] Kc,pli ji\ э]н:,:

Порядок облiку для орендо:авця вiдповi.lно ]о \1СФЗ 1IFRSt lб практично не

зItiнюеться в порiвняннi з дiючими в данt-]}:i }Io},eHT вtl\tог ]\IСФЗ (IAS) l7. Орендодавцi

булуть продовжувати класифiкувати оренду, використовуючи Ti ж принц}lпи класифiкацii,

що i в мсФЗ (IAS) 17, видiляючи при цьому два види оренди: операцiйну i фiнансову.

KpiM цього, мсФЗ (IFRS) 16 вимагас вiд орендодавцiв i орендарiв розкриття

бiльшого обсягу iнформацii в порiвняннiз МСФЗ (IAS) 17.

мсФЗ (IFRS) l б набувае чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня

2019 рокУ або пiслЯ цiеТдати. Щопускасться застосУвання до цiсТдати, але не ранiше дати

застосування органiзацiсю мсФЗ (IFRS) 15. Орендар мас право застосовувати даний

стандарт з використанням ретроспективного пiдходу або модифiкованого

ретроспективного пiдходу. Перехiднi положення стандарту передбачають певнi

звiльнення.
Поточна дiяльнiсть КомпанiТ вiдповiдае вимогам розlяснення, Компанiя не очiкус,

що воно вплине на ii фiнансову звiтнiсть.

МСФЗ (IFRS) 17 "CTpaxoBi контракти"

В TpaBHi 2Ol7 року Рада з мсФЗ випустила мсФЗ (IFRS) 17 кЩоговори

страхування), новий всеосяжний стандарт фiнансовоi звiтностi для договорiв страхування,

який розглядас питання визнання i оцiнки, подання та розкриття iнформацiТ. Коли мсФз
(IFRS) l7 вступиТь в силу, BiH замiниТь собоЮ мсФЗ (IFRS) 4 "CTpaxoBi контракти", який

був випущений в 20О5 роцi. мсФЗ [FRS) 17 застосовуеться до Bcix видiв договорiв

страхування (страхування життя i страхування, вiдмiнне вiд страхування жит"]гя, пряме

страхування i перестрахування) незалежно вiд виду органiзацiт, яка випускае ix, а також до

певних запобiжних заходiв i фiнансовим iHcTpyMeHTaM з умовами дискрецiйного участi. С

кiлька виняткiв зi сфери застосування. основна мета мсФЗ (IFRS) l7 полягае в наданнi

моделi облiку договорiв страхування, яка е бiльш ефективною i послiдовною для

страховикiв. На вiдмiну вiд вимог мсФЗ (IFRS) 4, якi в основному базуються на
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попереднiх мiсцевих облiкових полiтиках, МСФЗ (IFRS) l7 надас всебiчну модель облiку

договорiв страхування, охоплюючи все доречнi аспекти облiку. В ocHoBi МСФЗ (IFRS) 17

лежить загальна модель, доповнена наступним:
. Певнi модифiкацiТ для договорiв страхування з прямою участю в iнвестицiйному

доходi (метод змiнноi винагороди).
. Спрощений пiдхiд (пiдхiд на ocHoBi розподiлу премii) в основному для

короткострокових договорiв
МСФЗ (IFRS) 17 набувае чинностi в Ti перiоди, починаючи з 1 сiчня2021року або

пiсля цiеТ дати, при цьому у Вас можуть запитати порiвняльну iнформацiю. Щопускаеться
застосування до цiеi дати за умови, що органiзацiя також застосовуе МСФЗ (IFRS) 9 i
МСФЗ (IFRS) 15 на дату першого застосування МСФЗ (IFRS) 17 або до неi. Щаний
стандарт не застосовний до КомпанiТ.

Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 23 <Невизначенiсть щодо правил обчислення податку
на прибуток>

Роз'яснення розглядае порядок облiку податку на прибуток, коли icHye
невизначенiсть податкових трактувань, що впливае на застосування МСФЗ (IAS) 12.

Роз'яснення не застосовуеться до податкiв або зборiв, якi не належать до сфери
застосування МСФЗ (IAS) 12, а також не мiстить особливих вимог , що стосуються
вiдсоткiв i штрафiв, пов'язаних з невизначеними податковими трактуваннями. Зокрема,

роз'яснення розглядае наступнi питання:
- розглядае органiзацiя невизначенi податковi трактування окремо;
- допущення, якi органiзацiя робить щодо перевiрки податкових трактувань

податковими органами;
* як органiзацiя визначае оподатковуваний прибуток (податковий збиток),

податкову базу, невикористанi податковi збитки, невикористанi податковi пiльги i ставки
податку;

- як органiзацiя розглядае змiни фактiв i обставин.

Органiзацiя повинна вирiшити, чи розглядати кожну невизначену податкову
трактування окремо або разом з однiею або декiлькома iншими невизначеними

податковими трактуваннями. Необхiдно використовувати пiдхiд, який дозволить з

бiльшою точнiстю передбачити результат дозволу невизначеностi. Роз'яснення вступае в

силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiеТ дати.

,Щопускаються певнi звiльнення при переходi. Компанiя буле застосовувати роз'яснення з

дати його вступу в силу. Оскiльки Компанiя е мiжнародною органiзацiею i здiйснюе свою

дiяльнiсть в складнiй податковому середовищi, застосування роз'яснення може вплинути
на фiнансову звiтнiсть КомпанiТ та необхiдне розкриття iнформацii. KpiM того, Компанiя
може бути змушена встановити процедури та методи отримання iнформацiТ, необхiдноi

для своечасного застосування роз'яснення.
Поправки до МСФЗ 9 <Особливостi передоплати з негативним вiдшкодуванням)
Вiдповiдно до МСФЗ 9, борговий iHcTpyMeHT може бути оцiнений за

амортизованою вартiстю або за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, за

умови, що договiрнi грошовi потоки е "виключно платежами основноТ суми та вiдсоткiв за

основну суму непогашеного" (критерiй SPPD та iHcTpyMeHT проводиться у вiдповiднiй

бiзнес-моделi для цiеТ класифiкацii. Поправки до МСФЗ 9 пояснюють, що фiнансовий
актив передае критерiй SPPI незалежно вiд подiТ або обставини, що викликае дострокове
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розiрвання контракту, i незалежно вiд того, яка сторона сплачуе або отримус розумну

компенсацiю за дострокове розiрвання контракту,

поправки повиннi застосовуватися ретроспективно i вступати в силу з 1 сiчня 2019

року, при цьому дозволено застосуван"я ранiше. поточна дiяльнiсть компанii вiдповiдас

вимогам поправок, Компанiя не очiкуе, що воно вплине на ii фiнансову звiтнiсть,

ПоправкИ до МСФЗ 10 та МСБО 28: ПроДаж або внесок активiв мiж iHBecTopoМ та

його асоцiйованим або спiльним пiдприемством

ПоправкистосУютЬсяконфлiюУмiжМСФЗ'!':*')10таМСБо(IАS)28ЩоДо
уникнення втрати контролю над дочiрньою компанiею, яка продаеться або вноситься до

асоцiйованого або спiльного пiдприсмства. Поправки пояснюютЬ, Що прибуток або

збиток, що виникас внаслiдок продажу або внеску активiв, що становлять бiзнес, як

визначено в МСФЗ 3, мiж iHBecTopoM та його асоцiйованою компанiсю або спiльним

пiдприемством, визнасться повнiстю. Однак будь-який прибуток або збиток, що виникае

внаслiдок продажу чи внеску активiв, якi не е бiзнесом, визнасться лише в обсязi iHTepeciB

не пов'язаних iHBecTopiB У асоцiйованому або спiльному пiдприсмствi, Рада з МСФЗ

вiдстрочиЛа датУ набраннЯ чинностi цих поправок на невизначений TepMiH, але суб'ект

господарЮвання, який ранО приймас поправки, повинен застосовувати ix у майбутньому,

Компанiя застосовуватиме цi поправки, коли вони набудуть чинностi,

ПоправкидоМСБо19:Плановiпоправки'скороЧенняабоврегУЛюВання
ПоправкИ до МСБО 19 стосуЮться бухгалтерського облiку, коли змiна плану,

скорочення чи погашення вiдбувасться протягом звiтного перiоду, Поправки вказують на

те, ЩО, коли змiна планУ, скорочення або врегулювання вiдбуваються протягом рiчного

звiтного перiоду, суб'скт господарювання зобов'язаний:

. Визначити BapTicTb поточного обслуговування протягом решти перiоду пiсля

змiни, скорочення або погашення планУ, використовуючи aKTyapHi припущення,

використанi для переоцiнки чистого зобов'язання з визначеноi вигоди (активу), що

вiдображаеп"р"uu."'заПропонованiзапланоМ'iактивиПланУпiсляцiеТподii
. Визначити чистий вiдсоток за залишок перiоду пiсля поправки на план,

скорочення чи погашення, використовуIочи: чисте зобов'язання з визначеноi вигоди

(активу), що вiдображас вигодИ, запропонОванi за планом, i активИ плану пiсля цiеi подiТ; i

ставку дисконту, яка використовусться для переоцiнки чистого зобов'язання з визначеноi

виплати (активу).

поправки також роз'яснюють, що суб'ект господарювання спочатку визначас будо-

якi витрати за минулi no.ny.r, або прибуток або збиток при розрахунках, не враховуючи

вплиВ максималЬного обсягу активiв. I_{я сума визнаеться у прибутку або збитку, Пiсля

цього суб,скт господарювання визначае вплив граничноi величини активiв пiсля змiни,

згортання або погашення плану. Будь-яка змiна в цьому вiдношеннi, за винятком сум,

включениХ до чистогО вiдсотка, визнаеться в iншому сукупному доходi,

Поправки застосовуються до поправок до плану, скорочень або розрахункiв, що

вiдбУваютьсянапоЧаткУабопiсляпоЧаТкУпершоГорiчногозвiтногоперiодУ,який
починаеться l сiчня 2019 року або пiсля цiеi дати, з дозволом дострокового застосування,

щi поправки застосовуватимуться лише до будь-яких майбутнiх змiн до плану, скорочень

або розрахункiв Компанii, 
- ллл,.:хл_лrтI

ПоправкиДоМСБо28<ЩовгостроковiЧасТкивасоцiйоВанихтаспlлЬних
пiдприемствах>
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Поправки уточнюють, що суб'ект господарювання застосовуе МСФЗ 9 до

довгострокових iHTepeciB у асоцiйованому або спiльному пiдприемствi, до якого не

застосовуеться метод власного капiталу, але якi, по cyTi, е частиною чистоТ iнвестицiТ в

асоцiйоване або спiльне пiдприемство (довгострокове) iHTepeciB. I-{e роз'яснення е

доречним, оскiльки означае, що модель очiкуваних кредитних втрат у МСФЗ 9

застосовуеться до таких довгострокових iHTepeciB.

Поправки також роз'яснюють, що при застосуваннi МСФЗ 9 суб'ект

господарювання не враховуе будь-якi збитки асоцiйованоi компанii або спiльного
пiдприемства, а також будь-якi збитки вiд зменшення корисностi в чистих iнвестицiях,
визнанi як коригування чистих iнвестицiй в асоцiйоване або спiльне пiдприемство
виникають в результатi застосування МСБО 28 кIнвестицiТ в асоцiйованi та спiльнi
пiдприемства>.

Поправки повиннi застосовуватися ретроспективно i вступати в силу з 1 сiчня 20l9

року, з дозволом дострокового застосування. Оскiльки Компанiя не мае таких

довгострокових iHTepeciB у асоцiйованих та спiльних пiдприемствах, цi змiни не матимуть

впливу на фiнансову звiтнiсть.
Рiчнi покращення циклу 2015-2017 рр. (Видано в груднi 2017 р.)

,Що таких удосконалень вiдносяться:
. МСФЗ 3 Об'сднання бiзнесу
Поправки уточнюють, що, коли суб'ект господарювання отримуе контроль над

бiзнесом, що е спiльною операцiею, BiH застосовуе вимоги до комбiнацiТ бiзнесу, що

здiйснюеться поетапно, включаючи переоцiнку iHTepeciB ранiше утримуваних активiв та

зобов'язань спiльноТ дiяльностi за справедливою вартiстю. При цьому набувач переглядае

весь свiй ранiше володiючий iHTepec до спiльноi операцii.
Суб'ект господарювання застосовуе цi поправки до бiзнес-комбiнацiй, для яких

дата придбання е на або пiсля початку першого рiчного звiтного перiоду, що починаеться

1 сiчня 2019 року або пiсля цiеТ дати, з дозволом дострокового застосування. I-{i поправки

будуть застосовуватися до майбутнiх комбiнацiй бiзнесу КомпанiТ.
. МСФЗ l1 <Спiльнi домовленостi>
Сторона, яка бере участь, але не мае спiльного контролю за спiльною операцiею,

може отримати спiльний контроль над спiльною операцiсю, в якiй дiяльнiсть спiльноТ

операцii е бiзнесом, як визначено в МСФЗ 3. Поправки уточнюють, що ранiше володiли

iнтересами при цьому спiльна операцiя не переоцiнюеться.

Суб'ект господарювання застосовуе цi поправки до операцiй, в яких BiH отримуе

спiльний контроль на або пiсля початку першого рiчного звiтного перiоду, що

починасться 1 сiчня 20l9 року або пiсля цiсТ дати, з дозволом дострокового застосування.

Наразi цi змiни не застосовуються до КомпанiТ, але можуть застосовуватися до майбутнiх

операцiй.
. МСБо l2 "Податки на прибуток"
Поправки уточнюють, що наслiдки податку на прибуток вiд дивiдендiв

безпосередньо пов'язанi з минулими операцiями або подiями, якi призвели до розподiлУ
прибутку, нiж до розподiлу власникам. Таким чином, суб'ект господарювання визнае

наслiдки податку на прибуток вiд дивiдендiв у прибутку або збитку, iншому сукупному

доходi або капiталi, якщо пiдприемство спочатку визнало цi минулi операцiТ або подiТ.

Суб'скт господарювання застосовуе цi поправки для рiчних звiтних перiодiв, якi

починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiеi дати, при цьому дозволено дострокоВе
11
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- Примiтки до рiчноТ фiнансовоi звiтностi.
Товариство веде бу:<галтерський облiк у вiдповiдностi до вимог чинноГо

законодавства Украiни, Закону Украihи <Про бухгалтерський облiк та фiнансовУ
звiтнiсть>>, Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi, Статуту Товариства та ОблiковоТ

полiтики.
Протягом 2018 року облiкова полiтика не змiнювалась та застосовувалась

послiдовно для подiбних операцiй, iнших подiй.

Облiкова полiтика Товариства це сукупнiсть методiв, принципiв, засобiв

органiзацiТ бухгалтерського облiку та KoHKpeTHi принципи, основи та правила, якi

застосовуе Товариство при складаннi та поданнi фiнансовоТ звiтностi. Облiкова полiтика

базусться на чинному законодавствi УкраiЪи, нормативних документах НацiональнОi

KoMiciT, що здiйснюс державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових посЛУг,

Мiжнародних стандартах фiнансовоi звiтностi та рiшеннях керiвництва Товариство.

Товариство веде бухгалтерський облiк та складае фiнансову звiтнiсть у
нацiональнiй грошовiй одиницi УкраiЪи - гривнях.

б. ОСНОВА СКЛАДАННЯ ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI

б.1. Використання оцiнок i припущень

Пiдготовка фiнансовоi звiтностi вимагае вiд керiвництва оцiнок i припущень, якi

впливають на вiдображення в звiтностi сум активiв i зобов'язань i на розкриття iнфОрмацii

про потенцiйнi активи i зобов'язання на дату складання бухгалтерського балансУ.

Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд поточних оцiнок. Щi оцiнки перiодично

переглядаються, i у разi потреби коригувань, TaKi змiни вiдображуються У складi

фiнансових результатiв за перiод, коли про них стае вiдомо.

6.2. Припущення про функцiонування Товариства в найближчому

майбутньому

Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена виходячи з припущення про функцiонування
Товариства в майбутньому, яке передбачае реалiзацiю активiв i виконання зобов'язань в

ходi звичайноТ дiяльностi.
Таким чином, фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань вiдображених

сум активiв, якi були б необхiднi, якби Товариство було неспроможне продовжувати сВоЮ

дiяльнiсть в майбутньому.
IIя фiнансова звiтнiсть Товариства скJIадена iз застосуванням МiжнарОДНИХ

стандартiв фiнансовоТ звiтностi .

7. АНАЛIЗ СТАТЕЙ ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI

справедлива BapTicTb - сума, за якою можна обмiняти актив або погасити

зобов'язання в операцiт мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами.
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CyTTcBicTb - _: .:iщо вони можуть
(ОКРемО чи в Сукупнtla_ ] :- ть користувачi на
ocнoBi фiнансовоТ звiт.- . - ;:.. с.р\, пропуску чи
ВИКРИВЛеННЯ, ЩО ОЦi НК-' .. .;;е бути як розмiр
або характер cTaTTi. так : - ,

Активи, зобов'яз:-, - .:,i безпосередньо
пов'язанi з оцiнкою фiнанс, .

Активи - pecypcll ]-, : ,::]\.lих подiй, вiд
якого очiкуються надход,+.е;,: --:.1,

ЗОбОв'яЗаННя * ТеП-: _ ],]:i}l1a6 внаслiдок
подiй iпогашення якоТ. за .- : -l пiдприемства.
KoTpi втiлюють у собi маЙбrт,, -

ВласниЙ капiтал - цс ::' , lя вирахування
Bcix його зобов'язань.

облiкова полiтика в Т... .'краТни, МСФЗ
та Наказом Товариства <Про ор ,-
2018 роцi.

-,1. Необоротнi активи

OcHoBHi засоби Товариств. .: _ _-;tlвiй звiтностi
.lr:oBi.]Ho до МСБО lб KOcHoBHt ,,-

OcHoBHi засоби - це MaTepia.l:-
.l ) \ тримують для використi]: ,

1 r вltкористоI]уватимуть, за a j ,, га BapTicTto
: J '.tl{_)0 грн. I-iеоборотнi aKTllB,,, , ;:{\' МеЖУ, I{e

. il.Я аКТИВаМИ, Та СПИСУЮТЬСЯ .

: ,:: основних засобiв - це г,:. l i способом
, - _l::Ня в дiяльностi пiдприспtст.,, .lкт.ивiв:

, .liЬiсrlа ,гехнiка;

, rlс.блi;
, ititлi ocrloBHi засоби;

l,, .,cHoBHi засоби лля прода;\,,

, _l\ Товариству рiзними сп.. :-тос}в€Iння

" , _]о них рiзних норм i MeTo_]]:
, -ксплуатацiТ об'екти, ЯКi tl.._, осt|овних
]: lT\ ПОЧВТКУ еКСПЛУаТаЦiТ В'_ ,, -,,Hi. але lIe
. _1l:lIIiIo ocHoBHi засоби.
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б) будь-яких витрат, якi безпосередньо пов'язанi з доставкою активу до мiсця

розташування та приведення його в стан, необхiдний для експлуатацii у спосiб,
визначений управлiнським персоналом;

в) первiсноi попередньоТ оцiнки витрат на демонтаж, перемiщення об'екта та
вiдновлення територii, на якiй BiH розташований, зобов'язання за якими суб'ект
господарювання бере або коли купуе цей об'скт, або коли використовуе його протягом
певного перiоду з метою, яка вiдрiзняеться вiд виробництва запасiв протягом цього
перiоду.

Собiвартiсть об'ектiв основних засобiв, утримуваних орендарем за угодою про

фiнансову оренду, визначасться згiдно з МСБО 17 кОренда>. У випадку оренди основних
засобiв TepMiHoM до 12 мiсяцiв МСБО 17 <Оренда>) не застосовуеться. У випадку передачi
iнвестицiйноТ Hepy<oMocTi в оренду TepMiHoM до 12 мiсяцiв МСБО 17 кОренда) не

застосовуеться.

Лiквiдацiйна BapTicTb - це сума коштiв, яку Товариство очiкуе отримати за актив
при його вибуттi пiсля закiнчення строку його корисного використання, за вирахуванням
витрат на його вибутгя. Лiквiдацiйну BapTicTb Товариство встановлюе на кожний об'ект
основних засобiв при введеннi його в експлуатацiю.

Строк корисноi експлуатацiТ основних засобiв визначаеться виходячи з очiкуваноI
корисностi активу,

Строк корисного використання по групах однорiдних об'ектiв основних засобiв
визначаеться комiсiею з приймання основних засобiв та затверджуеться Щиректором
Товариства. Ifей строк переглядаеться щорiчно за результатами рiчноТ iнвентаризацii.

Строк корисного використання об'ектiв основних засобiв, отриманих в лiзинг,
встановлюсться рiвним TepMiHy дii договору лiзингу (TepMiHy сплати лiзингових
платежiв).

Нарахування амортизацiТ по об'ектах основних засобiв, проводиться прямолiнiйним
способом виходячи з TepMiHy корисного використання кожного об'екта. Нарахування
амортизацiТ основних засобiв починаеться з моменту коли цей актив знаходиться у мiсцi
та у cTaHi, необхiдному для його використання.

Амортизацiю активу припиняеться на одну з двох дат, яка вiдбувасться ранiше: на

дату, з якоi актив класифiкують як утримуваний для продажу (або включають до
лiквiдацiйноi групи, яку класифiкують як утримувану для продажу) згiдно з МСФЗ 5

<<Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть>, або на дату, з якоi
припиняеться визнання активу.

Витрати на обслуговування, експлуатацiю та ремонти основних засобiв списуються
на витрати в перiодi ix виникнення. BapTicTb iстотних оновлень i вдосконалень основних
засобiв капiталiзуеться. Якщо при замiнi одного з компонентiв складних об'ектiв основних
засобiв виконанi умови визнання матерiального активу, то вiдповiднi витрати додаються

до балансовоТ BapTocTi складного об'екта, а операцiя по замiнi розглядаеться як реалiзацiя
(вибуття) старого компонента.

У разi наявностi факторiв знецiнення активiв ocHoBHi засоби вiдображуються за

MiHycoM збиткiв вiд знецiнення згiдно з МСБО 36 <Зменшення корисностi активiв>>.

OcHoBHi засоби, що призначенi для продажу та вiдповiдають критерiям визнання,

облiковуються вiдповiдно до МСФЗ 5 <Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та

припинена дiяльнiсть>.

a
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юридичних прав, але може бути коротшим вiд TepMiHy ix чинностi залежно вiд перiоду,

протягом якого суб'ект господарювання очiкуе використовувати цей актив.

Якщо договiрнi або iншi юридичнi права надаються на обмежений строк, який

може бути подовженим, строк корисноi експлуатацii нематерiального активу вклЮЧае TaKi

перiоди (перiод) поновлення, тiльки якщо е свiдчення, якi пiдтверджують можливiсть

поновлення суб'сктом господарювання без суттевих витрат.

Перiод i метод амортизацii нематерiального активу з визначеним строком корисноi

експлуатацiТ переглядаеться на кiнець кожного фiнансового року.
Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисноi експлуатацiТ (безстроковi

лiцензii) - не амортизуються.

7.3. Запаси

Облiк i вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюеться вiдповiдно до

МСБо 2 <Запаси>.

Запаси - це активи, якi:

| : l::::::":l" у процесi надання факторингових послуг;

iснують у формi сировини та iнших матерiалiв, призначених для

споживання у процесi надання послуг;
. утримуються для продажу.

Запаси враховуються за однорiдними групами.

Запаси вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за найменшою з двох оцiнок:

собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiТ.
Собiвартiсть запасiв вкJIючае Bci витрати на придбання, переробку та iншi витрати,

що виникли пiд час доставки запасiв до ik теперiшнього мiсцезнаходження та приведення

ik у теперiшнiй стан.

Витрати на придбання:
. цiназакупки;
. ввiзне мито та iншi податки, що не вiдшкодовуються товариству;
. транспортно-заготiвельнi витрати, якi пов'язаннi з придбанням ToBapiB.

Чиста BapTicTb реалiзацiТ - це можлива цiна реалiзацiТ в ходi звичайноТ дiяльностi

Товариства за вирахуванням розрахункових витрат по продажу.

Причинами списання запасiв до чистоi BapTocTi реалiзацii е:

. пошкодження;
о часткове або повне застарiння;
. зниження цiн;
. зростання очiкуваних витрат на завершення надання послуг.

При продажу або iншому вибуттi запасiв оцiнка ix здiйснюеться за методоМ

iдентифiкованоТ собiвартостi.
BapTicTb малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiЮ,

списуеться з балансу з подальшою органiзацiею оперативного кiлькiсного облiку таких

предметiв за мiсцями експлуатацii вiдповiдальними особами протягом строку ik

фактичного використання.
Сума траНспортно-заготiвельнИх витраТ враховуетЬся d бр<гЕrлторському облiку

методоМ прямогО облiкУ - включаеться до первiсноТ BapTocTi придбаних запасiв при ik

оприбугкУваннi. ТранспорТно-заготiвельнi витрати, понесенi при придбаннi рiзних
L7
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I

(а) фiнансовий актив утримусться
фiнансових активiв для одержання
консервативна модель); i

в рамках бiзнес-моделi, метою якот е утримання
договiрних грошових потокiв (iнвестицiйно-

(Ь) договiрнi умови фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки,
KoTpi С суто виплатами осноВноI сумИ та процентiв на непогашену частку основноТ суми.

Компанiя вiдносить до таких активiв борговi фiнансовi активи (до погашення).
Фiнансове зобов'язання оцiнюеться за амортизованою вартiстю у Bcix випадках за

виключенням:
П тих, що оцiнюються за справедливою вартiстю,
П договорiв фiнансовоi гарантiТ;
п зобов'язань з надання кредитiв за ставками нижче ринкових;П умовного вiдшкодування при придбаннi бiзнесу;
п передач,щосупроводжуютьсяподальшоюучастю.
МоделЬ оцiнкИ за справеДливоЮ вартiстю через iнший сукупний дохiд:
Фiнансовий актив оцiнюеться за справедливою вартiстю через iнший сукупний

дохiд у разi одночасного дотримання обох зазначених нижче умов:
(а) фiНаНСОВИЙ аКТИВ УТРИМУеТЬСя В рамках бiзнес-моделi, мета якоi досягаеться як

шляхоМ одержаннЯ договiрних грошових потокiв, так i шляхом продажу фiнансовихактивiв (змiшана модель), i
(Ь) договiрнi умови фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки,

KoTpi е суто виплатами осноВноТ суми та процентiв на непогашену частку основноТ суми.
компанiя вiдносить до таких активiв борговi фiнансовi активи (що утримуються до

погашення, але можуть бути проданi); а також дольовi фiнансовi активи, що не призначенi
для торгiвлi та не е умовним вiдшкодуванням при об'еднаннi бiзнесу; а придбаються зi
стратегiчними цiлями.

Фiнансове зобов'язання не оцiнюеться за справедливою вартiстю через iнший
сукупний дохiд, проте, якщо фiнансове зобов'язання вiднесено до категорiТ оцiнюваного
за справедливою вартiстю через прибуток/збиток, то коливання, пов'язане зi змiною
кредитногО ризикУ боржника, визнаються у iншому сукупному доходi.

модель оцiнки за справедливою вартiстю через прибуток або збиток:
Фiнансовий актив оцiнюеться за справедливою вартiстю через прибуток або

збиток, якщо BiH не оцiнюеться за амортизованою собiвартiстю згiдно з пунктом 4.1,2
мсФЗ 9, абО за справеДливоЮ вартiстЮ череЗ iнший сукупний дохiд згiдно з пунктом
4,|,2А, мСФз 9, Однак, суб'ект господарювання може на власний розсуд прийняти пiд час
первiсного визнання певних iнвестицiй в iнструменти власного капiталу, якi в iншому
випадкУ оцiнювалисЯ б за справедливоЮ вартiстю через прибуток або збиток,
безвiдкличне рiшення про вiдображення подальших змiн справедливоТ BapTocTi в iншому
сукупному доходi.

Проте, суб'ект господарювання пiд час первiсного визнання мае право безвiдклично
призначити фiнансовий актив як такий, що оцiнюеться за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток, якщо таке рiшення усувае або значно зменшуе невiдповiднiсть в
ОЦiНЦi абО ВИЗНаННi (ЯКУ подекуди називають (неузгодженiстю облiку>), що в iншому
випадкУ виникла б прИ оцiнцi активiв або зобов'язань, або при визнаннi прибуткiв i
збиткiв за ними на рiзних основах.

Фiнансове зобовязання оцiнюеться за справедливою вартiстю через прибуток або
збиток, якщо: пiд час первiсного визнання безвiдклично призначити фiнансове

0
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покликаного уможливити своечасне виявлення значного зростання кредитного ризику.компанiя не повинна завуальовувати цю iнформацiю шляхом об'еднання в групи
фiнансових iHcTpyMeHTiB iз рiзними характеристиками ризику.

прикладами спiльних характеристик кредитного ризику е, але не виключно:
- тип iHcTpyMeHTa;
- рейтинги кредитного ризику;
- вид застави;
- дата первiсного визнання;
- залишок строку до погашення;
- галузь;
- мiсце розташування позичальника; атакож
- спiввiдношення BapTocTi застави до BapTocTi фiнансового активу, якщо воно

впливае на ймовiрнiсть настання дефолту.
Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв
Компанiя оцiнюе очiкуванi кредитнi збитки за фiнансовим

що вiдображас:

0 (а) об'ективну та зважену за ймовiрнiстю суму,
дiапазону можливих результатiв;

(б) часову BapTicTb грошей; i

iHcTpyMeHToM у спосiб,

визначену шляхом оцiнки певного

про минулi подii,
бути одержана без

0

(в) обгрунтовано необхiдну та пiдтверджувану iнформацiю
поточнi умови та прогнози майбутнiх економiчних умов, що може
надмiрних витрат або зусиль станом на звiтну дату.

У разi, якщо фiнансовий актив стае кредитно-знецiненим, резерв очiкуваних
збиткiв створюеться у розмiрi валовоI балансовоi BapTocTi активу. Фiнанъовий актив е
кредитно-знецiненим, якщо сталась (стались) одна подiя або декiлька подiй, що негативно
впливаютЬ на оцiнюванi майбутнi грошовi потоки такого фiнансового активу. ,Що доказiв
кредитного знецiнення, належать наявнi данi про TaKi подiТ:. значнi фiнансовi труднощi eMiTeHTa чи позичальника;. порушення договору на кшталтдефолту або прострочення;

' надання кредитором (кредиторами) позичальника поступки (поступок) iз
економiчних чи договiрних причин у зв'язку з фiнансовими труднощами позичальника,
можливiсть надання яких в iншому випадку кредитор (кредитори) не розгля дали б;, зростання ймовiрностi оголошення позичальником банкрутства або iншот
фiнансовоТ реорганiзацiТ;

, зникнення активного ринку для фiнансового активу внаслiдок фiнансових
труднощiв; або

' ПРИДбаННЯ абО ВИПУСК фiнансового активу з великою знижкою, що
вiдображае зазнанi кредитнi збитки.

Iдентифiкацiя единоi конкретноТ подii може виявитись неможливою, але сукупний
вплив кiлькох подiй може призвести до кредитного знецiнення фiнансових активiв.

припинення визнання фiнансових активiв та зобов'язань
Припинення визнання фiнансових активiв
Компанiя припиняе визнання фiнансового активу тодi й лише тодi, коли:
(а) спливае строк дiТ договiрних прав на грошовi потоки вiд такого фiнансового

активу; або
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a

заборгованостi або сумою, щодо якоТ ймовiрнiсть вiдшкодування перестала iснувати, такасума визнаеться як витрати, а не як коригування первiсно визнанот суми доходу.
,Щоходи та витрати, пов'язанi з тiею самою операцiею або iншою подiею,визнаютьсЯ одночаснО, Витрати, як правило, можуть бути достовiрно оцiненi в разiзабезпечення iнших умов визнання доходу. Проте дохiд не може бути визнаний, якщовитрати неможливо достовiрно оцiнити; за таких обставин будь-яка вже отримана запродаж ToBapiB компенсацiя визнаеться як зобов'язання.
дохiд визнаеться, тiльки коли е ймовiрнiсть надходження до Компанiт економiчних

ВИГiД, ПОВ'ЯЗаНИХ З ОПеРаЦiеЮ. Але в разi виникнення невизначеностi щодо можливостiотримання суми, яка вже включена до доходу, неоплачувана сума або сума, стосовно якоiперестае iснувати ймовiрнiсть вiдшкодування, визнаеться як витрати, а не як коригуваннясуми первiсно визнаного доходу.
,Щохiд мае оцiнюватися за справедливою

або пiдлягае отриманню.
вартiстю компенсацii, яка була отримана

.щохiд включае тiльки валовi надходження економiчних вигiд, якi отриманi чипiдлягають отриманнЮ Компанiею на його власний рахунок. Суми, отриманi вiд iMeHiTpeTix cTopiH (TaKi, як податок з продажу, податки на товари та послуги i податок на
доданУ BapTicTb), не е економiчними вигодами, що надходять до Компанii, i не ведуть дозбiльшення власного капiталу. Отже, вони виключаються з доходу.

Визнання доходiв при наданнi робiт/послуг
якщо результат операцii, яка передбачае надання послуг, може бути попередньооцiнений достовiрно, дохiд, пов'язаний з операцiею, визнаеться шляхом посилання на тойетап заверШеностi операцiТ, який icHyc на кiнець звiтного перiоду. Результат операцiТ можебути попередньо оцiнений достовiрно у разi задоволення Bcix наведених далi умов:а) можна достовiрно оцiнити суму доходу;
б) е ймовiрнiсть надходження до Компанiт економiчних вигiд, пов'язаних зоперацiею;

в) можна достовiрно оцiнити ступiнь
перiоду;та

г) можна достовiрно оцiнити витрати,
необхiднi для iT завершення.

завершеностi операцiТ на кiнець звiтного

понесенi у зв'язку з операцiею, та витрати,

0
,"л- -__4:,'о, 

який виникаС в результатi використання третiми сторонами активiвкомпанIl, що приносять вiдсотки, роялтi та дивiденди, мас визнаватися якщо:
а) е ймовiрнiсть, що економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiе-, 

"чi"оо"тимуть досуб'екта господарювання; та
б) можна достовiрно оцiнити суму доходу.
Дохiд мае визнаватися на такiй ocHoBi:
а) вiдсотки мають визнаватися iз застосуванням методу ефективноi ставки вiдсотка;
б) роялтi мають визнаватися на ocнoвi принципу нарахування згiдно iз сутнiстю

вiдповiдноТ угоди; та
в) дивiденди мають визнаватися' коли встановлюеться право акцiонера наотримання виплати.

Визнання та оцiнка витрат
Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi

вибуття чи амортизацii активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого сзменшення чистих активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам.
2з



абоВизнаннявитрi.- , звизнання\1
- jlI]ення активiв.

I-Iравилаоцiн...зttовленi i,cTi,
-,...lьки ix ве.ltи.tинi] ктивiв i зоС.. -ких

- зtlовлеlli МСФЗ.
Ви,грати на пс ], . 1 ivl}ання

Витра,ги IlA -:рах/вання , -'rliT,

.],lраховуIоться у r :lовiднi пос.,, ,ilми

iHtпi п:lатетti, oKpirl "'TeMi соцiаль,

Подання на i, _ , ,биткiв

Компанiя п ,,бутки та зб, ЭУПИ

пrlдiбних oпepaltiil,
- прll,' ,:х рiзниць,
- прrl, : ,цiнки та peil -'Il1'lB

таких як: (liHaHcc: ться за справ, \,I,oK

або збиток, iHBec, погашення; с1 iIclcTi

,цля продахiу.

Резервлt

Резервlt - .,нiя мае потi' : абО

конструктивIJе ). rtинулоТ подi ], ШtО

дJIя погашен}lя 
-: l вiдтiк еконо, i-tetta

надiйllа оцitlt,. ]iltlНЯ. Якrrlо ,i\lаl,И

вiдшкодуванr,- резервiв, Hatl,- ]|lllНЯ,

вiдlllкодуванi,, .lК'ГИВ, але 'гiль, ;iанI,Iя

вiдшкодуваtti, : ра,га, ш\о вiдн. , ГЬСЯ У

звi,гi про сlк , за перiод за г ЯКrЦО

_ . эвкою

l

t

, Iочl]оl,о

.рибуr,ок
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вiдображаеться в складi прибуткiв та збиткiв за перiод за виключенням тiеi ix частини, яка

вiдноситься до операцiй, що визнаються безпосередньо у складi власного капiталу чи в
складi iншого сукупного прибутку.

Поточний податок на прибугок
Поточний податок сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi

(вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (податкового збитку) за перiод.

Оподатковуваний прибуток (податковий збиток) - прибуток (збиток) за перiод,
визначений вiдповiдно до правил, установлених податковими органами, згiдно з якими
податки на прибуток пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню).

Поточнi податковi зобов'язання (активи) за поточний i попереднiй перiоди
оцiнюються за сумою, яку передбачаеться сплатити податковим органам (вiдшкодувати у
податкових органiв) iз застосуванням ставок оподаткування та податкового законодавства,

що дiють або превалюють до кiнця звiтного перiоду.

Податковi ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку
цiеi суми - це ставки i законодавство, прийнятi або фактично прийнятi на звiтну дату в

YKpaTHi чи в iншiй Kpaihi, де Компанiя здiйснюе свою дiяльнiсть i отримуе

' 

оподатковуванийдохiд.
Податковi активи та зобов'язання з поточного податку на прибуток також

вкJIючають в себе коригування стосовно податкiв, сплата або вiдшкодування яких
очiкусться вiдносно минулих перiодiв.

Поточнi податки визнаються поза прибутком або збитком, якщо податок

вiдноситься до статей, що визнаються в тому самому або iншому перiодi поза прибутком
або збитком. Отже, поточнi податки, якi вiдносяться до статей, що визнаються в тому
самому або в iншому перiодi:

а) в iншому сукупному прибутку, визнаються в iншому сукупному прибутку;
б) безпосередньо у власному капiталi, визнаються безпосередньо у власному

капiталi.

Керiвництво Компанii перiодично здiйснюе оцiнку позицiй, вiдображених у
податкових декларацiях, щодо яких вiдповiдне податкове законодавство може бути по-

рiзному iнтерпретовано.

Вiдстрочений податок
У вiдношеннi розрахунку та вiдображення вiдстроченого податку Компанiя

керуеться чинним Податковим кодексом Украiни, а саме у зв'язку зi змiнами до
Податкового Кодексу з 2015 року платник податку, у якого рiчний дохiд (за вирахуванням

непрямих податкiв), визначений за правилами бу<галтерського облiку за останнiй рiчний
звiтний (податковий) перiод не перевищуе двадцяти мiльйонiв гривень, мае право

прийняти рiшення про незастосування коригувань фiнансового результату до
оподаткування на yci рiзницi (KpiM вiд'емного значення об'скта оподаткування минулих
податкових (звiтних) poKiB), визначенi вiдповiдно до положень вiдповiдного роздiлу
Податкового Кодексу. Ранiше. визнанi вiдстроченi податковi активи та зобов'язання

Компанiя припиняс визнавати у якостi активiв та зобов'язань i вiдображае у складi

прибутку або збитку в перiодi списання.

ПодiТ пiсля дати балансу

ПодiТ, якi вiдбулися пiсля дати балансу i до дати затвердження фiнансових звiтiв до
випуску i, якi надають додаткову iнформацiю щодо фiнансовоТ звiтностi КомпанiТ,

вiдображаються у фiнансовiй звiтностi.
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Якщо подiТ, якi не

нерозкрит-гя iнформацii мо;ке

ocHoBi фiнансовоi звiтностi.
сут-гсву категорiю подiй, якi не

(а) характер подiй; та
(б) попередня оцiнка i'x

неможлива.

8. БАЛАНС (Звiт про фiнансовIlш

Вiдомостi форми Jф 1

необоротних та оборотних активiв.

,Щля подання у балансi
(оборотнi) та довгостроковi (

фiнансових звiтiв>. ,Що поточних
вiдшкодування або погашення

8.1 Необоротнi активи.

Нематерiальнi

Первiсна вартiсгь
на 01.01.2018р.
За 2018р.
Надiйшло
Вибуло
на 31.12.2018р.
Знос
на 01.01.20l8 р.
За 2018р.
Нараховано
Вибуло
на 31.12.20l8 р.
Балансова BapTicTb:
На 01.01.2018 р.
На 31.12.2018 р.

Компанiя не проводила переоцiнку
основних засобiв у зв'язку з вiдсутнiстю
активи.
Станом на 31.12.2018 року,
BapTicTb яких дорiвнюе пулю, та якi
На звiтну дату нематерiальнi hктиви та

с сут,гевими,
прийнятi на

про кожну

-,о така оцiнка

на поточнl
l <Подання

очiкуються до

активiв та
на полiбlIi

залишкова

r,будь-яку

l30
1303

заставу, та не обмеженi у розпоряджеltlli та
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8.2. Оборотнi активи

Запаси

Виробничi запаси
Разом

,Щебiторська заборгованiсть

I- 
Заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
-за набутим правом вимоги
-за наданою безвiдсотковою фiнансовою допомогою

-за iншою заборгованiстю
всього

Поточнi рахунки в банках

,Щепозити
готiвковi кошти
Iншi грошовi засоби

Всього
Грошовi кошти за станом на 31 .|2.20|7 р,

Товариства. облiк грошових коштiв i розрахункiв
ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi>,

НБУ вiд 15.|2.2004 р. JФ 637.

31.12.2018 зl.|2.20|7
11

11

,щебiторська заборгованiсть визнаеться активом, якщо icHye ймовiрнiсть отримання

Товариством майбутнiх економiчних вигод та може бути достовiрно визначена ii сума,

щебiторська заборгованiсть Товариства складаеться з дебiторськот заборгованостi

за продукцiю, товари, роботи, послуги та iншоi поточнот дебiторськот заборгованостi,

станом на звiтну дату, дебiторська заборгованiсть за виданими авансами включас:

31.12.2018 зt.l2.20t1
бz0 620

4586 5814

383
,76з

з59519
5488 б936

I

щебiторська заборгованiсть вiдображена в cyMi очiкуваного отримання,

Товариство очiкуе погашення цiеТзаборгованостi протягом 2019 року.

Грошовi кошти та ix еквiваленти

станом на звiтну дату, грошовi кошти та Тх еквiваленти представленi в наступному виглядl:
31.12.2018 3|.|2.201,7

l2

"u--

J

1l5

238 118

зберiгаються на банкiвських рахунках
здiйснюеться згiдно <<Положення про

затвердженого постановою Правлiння

обмеження права Товариство на користування грошовими коштами у 2018

вiдсутнi.

Роцi
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8.3. B.racHltl-t капiта_-l

Капiта-l Товарltствз об.liк..вl сться в нацiональнiй валютi на рахунках 4 класу Плану

paxl,HKiB.

Розrliр стат\тного капiтапr зафiксовано в CTaTyTi Товариства. Статутний капiтал

ьlоже збi.цьш!,ват}lся за ра\\ нок прlrбlтк1 вiд господарськоi дiяльностi Товариства, а

також за рахунок до.fатков}lх BHecKiB l"tого rчасникiв.

Резервний капiтап форrrlсться за рах\,нок нерозподiленого прибутку за рiшенням
Загальних зборiв засновникiв (Учаснltкiв) та вi:повiдно ло Статуту Товариства.

Резервний капiтал Товариства створюеться 1, розмiрi не менше 25Yо статутного

капiталу Товариства i призначаеться для покриття витрат, пов'язаних з вiдшкодуванняМ

збиткiв, та запланованих витрат. Резервний капiтал формусться шляхом щорiчнИХ

вiдрахувань у розмiрi не менше 5Yo суми щорiчного прибутку Товариства до досягненНя

визначеного розмiру.
Станом на звiтнi дати, власний капiта.п КомпанiТ включае:

31.12.2018 з1.12.20|7

Заресстрований (пайовий) капiтал
Капiтал у дооцiнках
Додатковий капiтал
Резервний капiтал
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)
неоплачений капiтал
Вилучений капiтал
Iншi резерви
веього власний капiтал

3000

280
2

Zэ

3000

280
1

21

I

3305 3302

8.4. Щовгостроковi зобов'язання.

,Щовгостроковими зобов'язаннями Товариства визнанi TaKi, що мають стрОк

погашення бiльше нiж l2 мiсяцiв з дати Балансу.

,Щовгостроковi зобов'язання у Товариства вiдсутнi.

8.5. Поточlli зобов'язання.

Станом на звiтнi дати, поточнi зобов'язання за розрахунками включають:

31.12.2018 з1.12.2017

Торгова кредиторська заборгованiсть
Зобов'язання перед бюджетом

в tп.ч. поdаmок на прuбуmок
Зобов'язання зi страхування
Зобов'язання з оплати працi
Iншi поточнi зобов'язання

Разом

о

;
1

2
6

з820

15з
2
l
l
5

5046

3830 5201

Iншi по1очt;i зобов'язання на з|.12.2017 у розмiрi 5046 тис. ГРН., з яких

креди.горська заборгованiсть за отриманою зворотною безвiдсотковоЮ фiнансовокl

допомогою 2З46 тис. грн., кредиторська заборгованiсть по попередньому договору 2700

тис. грн.
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Iншiпоточнiзобов,язанняна31.12.2018Урозмiрi3820Тис.ГРН.,зяких
креДиторсЬказаборгоВанiстЬЗаотриМаноюзВоротноюбезвiдсотковоюфiнансовою
допомогоЮ |275 тис,Грн., кредиТорська заборговаНiсть пО попередньому договору 2545

тис. грн.

9. звIТ про ФIНАнсовI рЕзулъТАТИ (Звiт про сукупний дохiд)

УсiстатгiДохоДiвiвитрат'визнанiУзвiтнихперiодахВклюЧенодоскладУЗвiтУ
про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), 

зменшенням
Витрати uiooOpu*uro"u"" u бухгалтерськомI 

ло:п'*, 
одночасно зl

активiв або збiльшенням зобов'язань, Витратами звiтного перiолу визнаються або

зменшення активiв або збiльшення. зобов'язань, що приводить до зменшення власного

капiталу Товариства, за умови, що цi ","рu","*::,::ти 
достовiрно оцiненi,

витратами визнаються витрати певного перiоду одночасно з визнанням доходу,

для отриманНЯ ЯКОГО ВОНИ ЗДiЙСНеНi' 
рно визначена, доход У ЗВiТi ПРО

За умови, що оцiнка доходу може бути достовt1

фiнансовiрезУЛЬтативiдображаетьсяВмоМонтнаДхоДженняакТиВУабоПогашення
зобов,язанн","пi,,р'.uоДятЬдозбiльшенняВласногокапiталуТовариства.

ЗаУМоВи'ЩооцiнкаВиТраТМожебУтидостовiрноВиЗнаЧена'ВитраТи
вiдображаютЬсяУЗвiтiпрофiнансовiрезУЛьтатиВМоМенТвибУтгяактиВУабозбiльшення
ЗОбОВ'ЯЗаННЯ'и 

i витрати зазвичай враховуют"," 
:1 _::l:i:y#::iJJ:;"" 

залежно вiд

сТУпеняЗаВершеностiконкре""оТоп.рацii,яка*:::""*якспiввiдношенняфактично
наДаногообсягУпослУГiзагальногообсягУпосЛУГ,якiмаютьбУтинаданl.

За 2018 та2017роки, доходи вiд основних операцiй включають:

2018 piK 2017 pil;
6 63l

-- 5s1 506

____|1ц_

розташуванням замовникiв складасться лише з замовникiв, що

2017 piK
141
31
59

148
569
948

I

Щохiл вiд реалiзацiТ
Iншi операцiйнi доходи
Разом

Виручка КомпанiТ за географiчним

."u*од""о." в Украiнi,

за звiтнi роки, адмiнiстративнi витрати включають:

Зарплата адмiнiстративного апарату

Нарахування еСВ
Амортизацiя
Витрати на послуги зв'язку

Витрати на врегулювання спорiв у судах

Iншi
Разом

Iншi фiнансовi доходи

Разом

I

)

z
l
l
5

6

),|

г
ю
)0

2018 piK
160
35
51

19
142
129
596

2018 piK

,|

1

-

2017 piK

1,7

|7
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Фiнансовий результат до оподаткування
Податок на прибуток
Чистий фiнансовlrri резу.rьтат (прпбlток)

(1) (1)

33

10. звIт про р}-х грошовIL\ коштIв

Звiт прО р\х гFl.r.:,:\. i; - 
"' .] :. ]r_r 18 piK складеНо за вимогами МСБО 7 за прямим

Ivlетодо}t. згi:нО з як}lЧ Pa'j:::;1a-:-- ::: ,::эг1.1ацiЯ про ocнoBHi класи валових надходжень
грошових коштiв чIl В.:-.::il '_ a!', --:- .:,-1шов}lх коштiв на HeTTo-ocHoBi. У звir.i
вiдображений р)т ГРt-lШс]Зl:,r :_'-. :-- _,перацil-rноТ, iнвестицiйноТ та фiнансовоТ,
дiяльностi ToBaprtcTBa,

10.3. Рух KolIIтiB }, ре]\ , ]l, - _

з0



'

Фiнансова дiяльнiсть - це надходження чи використання коштiв, що мали мiсце в

результатi eMicii цiнних паперiв, викупу власних акцiй, виплата дивiдендiв, погашення

зобов'язань за борговими цiнними паперами та iншi
Ру< коштiв у результатi фiнансовоi дiяльностi за 2018 р. вiдсутнiй.

Залишок коштiв на початок 201 8 року- l l 8 тис.

Чистий p}D( грошових коштiв (витрачання) за звiтний перiод складае - 120 тис. грн.

Залишок коштiв наЗ7.|2,2018 р. становить 238 тис. грн.

11. звIт про влАсниЙ кАпIтАл

Управлiння капiталом Товариства спрямовано на досягнення наступних цiлей:

дотриманНя вимоГ до капiталу, встановлених регулятором, i забезпечення здатностi

Товариства функцiонувати в якостi безперервно дiючого пiдприемства. Товариство

вважае, щО загальна сума капiталу, управлiннЯ якиМ здiйснюеться, дорiвнюе cyMi

капiталу, вiдображеного в Балансi (Звiт про фiнансовий стан).

Товариством для забезпечення дiяльностi сформовано статутний капiтал в cyMi

3 000 тис, грн.

Станом наЗ1.|2,2018 р. Статутний капiтал складас 3 000 тис. грн.

Облiк нерозподiленого прибутку здiйснюеться вiдповiдно до

законодавства.
Прибуток Товариства за 20l8 р. склав 3 тис. грн,

Вiдрахування до Резервного капiталу 1 тис. грн.

Нерозподiлений прибуток на З1,\2.2018р.2 тис. грн.

Загальна сума власного капiталу Товариства становить на 31 ,l2,20|8 р. 3305 тис, грн.

Станом на 3l.|2.20|8 року Статутний капiтал Товариства сформовано за рахунок
грошових коштiв у розмiрi 3 000 (Три мiльйони) грн. 00 коп.

12. вплив IнФляцIi нд MOHETAPHI сTATTI

враховуючи офiцiйнi данi Щержавноi служби статистики Укратни, кумулятивний

piBeHb iнфляцiТ за трирiчний перiод, включаючи 2016, 2077 та 2078 роки, склаВ 65,9уо.

| Значення менше вiд 90%. Враховуючи додатковi характеристики, важливим фактОРОМ С

динамiка змiн рiвня iнфляцii. Так, piBeHb iнфляцii у 20|6 Роцi - I2,4o/o, в 20|7 роцi 13,7Yо,

в 20l8 роцi 9,8Уо. Така динамiка може бути аргументом для судження щодо

невикорисТання норм мсБО 29 на тiй пiдставi, що eKoHoMiKa Украiни з 2016 року почала

виходити зi стану глибоких iнфляцiйних процесiв.

Зважаючи на те, що згiдно з МСБО 29 проведення перерахунку фiнансовоТ

звiтностi е питанням судження, управлiнський персонал прийняв рiшення не проводити

перерахунок фiнансовоТ звiтностi за 2018 piK згiдно МСБО 29,

13. оподАткувАння

витрати (доходи) з податку на прибуток визначаються i вiдображаються у

фiнансовiй звiтностi Товариства вiдповiдно до МСБО 12 <Податки на прибуток>.

поточний податок на прибуток визначаеться виходячи з оподатковуваного

прибутку за piK, розрахованоТ за правилами податкового законодавства Украiни.
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З,:--, - - ,::](]18рiкуТоваристваскладають 1тис.грн.

1-1. РоЗкРIiТr; .I : , ',1 : __'. _]](-)]O ПоВ'яЗАних CTOPIH, згiдно МсБо 24

1. '',, ]:-- -, : - - ---; : ;K}l\ \Iae можливiсть контролювати iншу або
.-.:;::-._,r.,, : : : : -: ] iiHaHcoBllx та операцiЙних рiшень iншоlо
ст_-:-: :_. ::. --, ] :-: , -- ] -,,.:;1Т-ГЯ iнформацiТ щоДо зВtязаних cTopiH>,

}\]Г}l_LlЧН,,: ; :':.'. : ,' : ' , -. :_ -. -- - .,'.,,,.,З JВЯЗаНИ\lИ CTOPiH.

Jt']ВЯЗ;Н;j), ., -] - .::] _-:: : _-- _. - : ',::a;;:K;l. що володilоть часткою 20%i
бi.-rьше Bi:coTKiB \ cTa.\Tn--,.1,. :,:_..;_- ,::] _-:; -:,._:.B.-liHcbкt,lL'l персонал:

1. Щl,rРеКТОр ПtlНо\,{.]]Ь. З: .:;,., З _. - -,,,.l,::.з.-i.1. засновник, частка 50% у
Статутно;u у кап iTa.,l i.

2. Садиков Шавкатд;кон }'\т]}.: l]:.-1п,,зliч. j-la;la,B:iliK. частка 50% у Статутному
капiталi,

Товариство приймас поJiт}lк\ взас\,Llвi_]носrlн iз пов'язанl,t\lи особами без
спецiального цiноутворення. операчiТ iз пов'язанll\IIl особа\rlr вiдображ)rIоться виклIочIlо
За ПРИНЦИПОм (справедливоi BapTocTi> на пiдставi договорiв з врах\,ванням iHTepeciB обох
cTopiH.

Протягом 2018 року Товариство нараховувало та виплачувало заробiтну плату

УПравлiнському персоналу вiдповiдно до встановленоi системи оплати працi. Станом на
31,12.2018 р. заборгованiсть з оплати працi становить б тис.грн.

Станом на З1.12.2018 року в балансi Товариства лiчиться заборгованiсть iз
ЗВ|ЯЗаними особами за отриманою поворотною фiнансовою допомогою, строк погашення
якоТ не наступив, у розмiрi l275 тис. грн., що надiйшла вiд Щиректора ПономарьовоI l.B.

15. свгмЕнти

В силу технологiчних особливостей товариства i сформованою практикою
органiзацii виробництва господарсько-галузевi сегменти не видiленi.

16. подIi пIсля дАти БАлАнсу

ПодiТ пiсля дати балансу - це сприятливi та несприятливi подiТ, якi вiдбуваються вiд

дати балансу до дати затвердження фiнансових звiтiв до випуску, навi,гь якщо цi подii
вiдбуваються пiсля оприлюднення прибутку чи iншоТ вибiрковоТ фiнансовоi iнформацiТ.

Пiсля дати балансу в Товариства не вiдбувалось подiй, якi е суттевими i якi можуr,ь
впливати на економiчнi рiшення користувачiв (наприклад, значне об'еднання бiзнесу,
оголошення плану про припинення дiяльностi, icToTHi придбання активiв, оголошення про
значну реструктуризацiю, змiни ставок податкiв або податкового законодавства,
прийняття значних або непередбачених зобов'язань, початок великого судового процесу
,l,a iH.).
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За вiдсутнiстю iнформацii про умови, якi iснували на дату балансу, Товариство не
визнавало та не коригувало фiнансовi звiти стосовно подiй пiсля дати балансу. Фiнансовi

flиректор tapboBa I.B.

Яблонська Н.А.Головний бухгалтер
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