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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ «АНСУ» (код ЄДРПОУ 36757541) 

ЗА 2019 РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ 

 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО 

Повне найменування Товариство з обмеженою відповідальністю «АНСУ» 

Скорочена найменування ТОВ «АНСУ» 

Код за ЄДРПОУ 36757541 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Дата державної реєстрації 19 жовтня 2009 року 

Юридична/фактична адреса: 01015, м. Київ, вул. Лейпцігська, буд. 3-А 

Основна мета діяльності Отримання прибутку від надання фінансових послуг 

Реєстрація фінансовою установою 

Свідоцтво ФК № 284, видане 26 травня 2011 року на 

підставі рішення Державної комісії з регулювання ринків 

фінансових послуг України № 297 від 26 травня 2011 

року, реєстраційний номер 13102621, код фінансової 

установи 13 

Виключний вид діяльності 

Види фінансових послуг, які має право надавати 

фінансова компанія без отримання ліцензії та/або дозволів 

відповідно до законодавства – факторинг 

Види діяльності згідно КВЕД 2010 

64.99 Надання інших фінансових послуг ( крім 

страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. 

64.19 Інші види грошового посередництва 

64.92 Інші види кредитування 

Учасники 
ТОВ «Алана-Груп», код ЄДРПОУ 37406597, єдиний 

учасник, що володіє 100% статутного капіталу 

Кількість працівників 

Cтаном на 31 грудня 2019 р. та 31 грудня 2018 р. складала 

2 та 3 особи, відповідно. 

 

 

2. ЗАГАЛЬНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  

2.1. ДОСТОВІРНЕ ПОДАННЯ ТА ВІДПОВІДНІСТЬ МСФЗ 

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка 

сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності 

та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола 

користувачів при прийнятті ними економічних рішень.  

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 

2019 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні 

стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з 

Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2019 

року, що офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України. 

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень 

відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 

20201 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а 

саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації. 

При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних 

законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та 

складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ. 
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2.2.  МСФЗ, ЯКІ ПРИЙНЯТІ, ТА НАБУЛИ ЧИННОСТІ: 
Станом на звітну дату опубліковано наступні МСФЗ, зміни до них та інтерпретації, 

ефективна дата початку застосування яких з 01.01.2019: 

МСФЗ 16 «Оренда» - Для орендарів встановлено єдину модель обліку оренди і немає 

необхідності визначати класифікацію оренди, всі договори оренди відображаються у звіті про 

фінансовий стан шляхом визнання активів у формі права користування і зобов'язань з оренди. 

Подвійна модель обліку оренди орендодавцем, класифікація оренди визначається на основі 

критеріїв класифікації, аналогічних МСБО 17 «Оренда», модель обліку фінансової оренди на 

основі підходів до обліку фінансової оренди, аналогічна МСБО 17, вона передбачає визнання 

чистої інвестиції в оренду, що складається з дебіторської заборгованості з оренди, і залишкового 

активу, модель обліку операційної оренди на основі підходів до обліку операційної оренди, 

аналогічно МСБО 17. Необов’язкове звільнення щодо короткострокової оренди - тобто оренди, 

термін дії якої становить не більше 12 місяців. Портфельний облік договорів оренди дозволений, 

якщо результати такого обліку не будуть суттєво відрізнятися від тих, які були б отримані в разі 

застосування нових вимог до кожного договору окремо. Необов'язкове звільнення щодо оренди 

об'єктів з низькою вартістю - тобто активів, вартість яких, коли вони нові, не перевищує 

встановлену обліковою політикою, навіть якщо сумарна величина таких договорів оренди є 

істотною. 

Поправки, пов'язані з вступом в силу МСФЗ  16 «Оренда» (МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу», 

МСБО 16 «Основні засоби», МСБО 1 «Подання фінансової звітності», МСФЗ 1 «Перше 

застосування МСФЗ», МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», МСФЗ 9 

«Фінансові інструменти», МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості», МСФЗ 15 «Виручка по 

контрактах з клієнтами», МСБО 2 «Запаси», МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів», МСБО 21 

«Вплив змін валютних курсів», МСБО 23 «Витрати на позики», МСБО 37 «Забезпечення, умовні 

зобов’язання та умовні активи», МСБО 38 «Нематеріальні активи», МСБО 40 «Інвестиційна 

нерухомість», МСБО 41 «Сільське господарство») 

КТМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначеність щодо правил обчислення податку на прибуток» - 

Роз'яснення IFRIC 23 вимагає, щоб використовуваний компанією підхід ґрунтувався на тому, що 

краще прогнозує результат вирішення невизначеності. Зокрема, компанія повинна враховувати 

те, як по її очікуванням податкові органи будуть проводити перевірку податкового обліку і 

трактувань. Роз'яснення IFRIC 23 вимагає, щоб компанія виходила з того, що податкові органи 

перевірять всі суми, які вони має право перевірити, і ознайомляться з усією пов'язаною 

інформацією при проведенні своєї перевірки. Компанії повинні враховувати ймовірність того, що 

податкові органи будуть приймати або відхиляти невизначені податкові трактування, при цьому 

обліковий процес буде визначатися цією оцінкою податкових органів. Роз'яснення IFRIC 23 

вимагає від компанії необхідної переоцінки (зміни) судження або оцінка, в разі зміни фактів і 

обставин, на яких ґрунтувалося це судження або оцінка, а також в результаті отримання нової 

інформації, яка впливає на судження або оцінку. Будь-які такі зміни повинні враховуватися в 

подальшому (перспективно) відповідно до МСБО 8 «Облікова політика, зміни в облікових 

оцінках та помилки». У таких випадках компанії повинні застосовувати стандарт МСБО 10 

«Події після звітного періоду», щоб визначити, чи є зміна, що відбулася після звітного періоду, 

коригуючих або нерегульованим подією. 

Поправка до МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства і спільні підприємства» - 14A. 

Організація застосовує МСФЗ 9 також до інших фінансових інструментів в асоційованому або 

спільному підприємстві, до яких не застосовується метод участі в капіталі. До них відносяться 

довгострокові вкладення, які, по суті, складають частину чистих інвестицій організації в 

асоційовану компанію або спільне підприємство. 

Поправка до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» - Поправка дозволяє застосовувати модель 

амортизованої вартості до фінансових інструментів, які мають опцію дострокового 

погашення, незалежно від того, що при достроковому погашенні може виникнути компенсація 

(як позитивна, так і негативна) 

Поправка до МСБО 19 «Виплати працівникам» - Поправки до МСБО 19 «Виплати 

працівникам» стосуються порядку обліку компаніями пенсійних програм з визначеною 

виплатою. Якщо до програми вносяться зміни (програма скорочується або по ній відбувається 

розрахунок), МСБО 19 вимагає від компанії переоцінки її чистих активів або зобов'язань за 

встановленими виплатами. Поправки вимагають від компанії використовувати нові припущення, 
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використані при проведенні переоцінки, щоб визначити вартість послуг поточного періоду і 

чистий відсоток на залишок звітного періоду після зміни програми з визначеною виплатою. 

Поправка до МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» - 42A. Якщо сторона угоди про спільне 

підприємство (як цей термін визначено в МСФЗ 11 "Спільна діяльність") отримує контроль над 

бізнесом, який є спільною операцією (як цей термін визначено в МСФЗ 11), і при цьому мала 

права на активи і несла відповідальність за зобов'язаннями, пов'язаними з цією спільною 

операцією, безпосередньо до дати придбання, то дана угода є об'єднанням бізнесів, які 

здійснюються поетапно. Отже, набувач повинен застосовувати вимоги щодо об'єднання бізнесів, 

здійснюваного поетапно, включаючи переоцінку часток участі в спільних операціях, що були 

раніше, у спосіб, передбачений в пункті 42. При цьому набувач повинен переоцінити всю наявну 

раніше частку участі в спільних операціях. 

Поправка до МСФЗ 11 «Спільна діяльність» - B33CA Сторона, яка є учасником спільних 

операцій, але не має спільного контролю, може отримати спільний контроль над спільними 

операціями, діяльність в рамках яких є бізнес, як цей термін визначено в МСФЗ 3. У таких 

випадках частки участі в даної спільної операції, що були раніше, не переоцінюються. 

Поправка до МСБО 12 «Податки на прибуток» - 57А. Організація повинна визнати наслідки 

з податку на прибуток, пов'язані з дивідендами, як вони визначені в МСФЗ 9, коли вона визнає 

зобов'язання сплатити дивіденди. Наслідки з податку на прибуток щодо дивідендів пов'язані 

більш безпосередньо з минулими операціями чи подіями, які генерували розподіл прибутку, ніж 

з розподілами на користь власників. Тому організації слід визнавати наслідки з податку на 

прибуток щодо дивідендів у складі прибутків або збитків, іншого сукупного доходу або в 

капіталі відповідно до того, де організація спочатку визнала такі минулі операції або події. 

МСБО 23 «Витрати на позики» - 14. Тією мірою, в якій організація запозичує кошти на 

спільні цілі і використовує їх для отримання кваліфікованого активу, організація повинна 

визначити суму витрат за запозиченнями, дозволену для капіталізації, шляхом множення ставки 

капіталізації на суму витрат на даний актив. Ставка капіталізації визначається як 

середньозважене значення витрат за запозиченнями стосовно всіх позик організації, що 

залишаються непогашеними протягом періоду. Однак організація повинна виключити з даного 

розрахунку суму витрат за запозиченнями стосовно позик, отриманих спеціально для придбання 

кваліфікованого активу, до завершення практично всіх робіт, необхідних для підготовки цього 

активу до використання за призначенням або продажу. Сума витрат за запозиченнями, яку 

організація капіталізує протягом періоду, не повинна перевищувати суму витрат за 

запозиченнями, понесених протягом цього періоду. 

 

2.3. ВАЛЮТА ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА ВАЛЮТА, СТУПІНЬ 

ОКРУГЛЕННЯ  

Фінансова звітність підготовлена у грошовій одиниці України – гривні з округленням до 

тисячних значень (в тис. грн.). 

 

2.4. ПРИПУЩЕННЯ ПРО ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОВАРИСТВА В НАЙБЛИЖЧОМУ 

МАЙБУТНЬОМУ 
Фінансова звітність підготовлена виходячи з припущення про її функціонування в 

майбутньому, яке передбачає реалізацію активів і виконання зобов’язань в ході звичайної 

діяльності. Управлінському персоналу не відомо про будь-які події або умови, які можуть 

(окремо або разом) стати підставою для значних сумнівів у здатності Товариства продовжувати 

свою діяльність на безперервній основі. 

Таким чином, фінансова звітність не містить будь-яких коригувань відображених сум 

активів, які були б необхідні, якби Товариство було неспроможне продовжувати свою діяльність 

в майбутньому. 

 

2.5. РІШЕННЯ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  

Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) 

керівником Товариства 15 січня 2020 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають 

права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску. 

 

2.6. ЗВІТНИЙ ПЕРІОД ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  
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Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, з 01 

січня по 31 грудня 2019 року. 

 

3. СУТТЄВІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

3.1. ОСНОВА (АБО ОСНОВИ) ОЦІНКИ, ЗАСТОСОВАНА ПРИ СКЛАДАННІ 

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  

Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості та справедливої 

вартості або амортизаційної собівартості окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 

9 «Фінансові інструменти», з використанням методів оцінки фінансових інструментів, 

дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою вартістю» та МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані 

підприємства»- за методом участі в  капіталі інших підприємств. Такі методи оцінки включають 

використання біржових котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного 

за характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення 

справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань 

визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки.  

 

3.2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ОБЛІКОВИХ ПОЛІТИК 

3.2.1. Основа формування облікових політик 

Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, 

застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ 

наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову 

звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до 

яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є 

несуттєвим. 

Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства 

відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та 

інших чинних МСФЗ. 

3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках 

Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операції, 

інших подій або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії 

статей, для яких інші політики можуть бути доречними. 

3.2.3. Форма та назви фінансових звітів 

Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, 

встановленим НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». 

3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах 

Згідно НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у 

прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі "функції витрат" або "собівартості 

реалізації", згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості 

чи, наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність.  

Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових 

коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація 

про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про 

основні види грошових надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових 

записів Товариства. 

 

3.3. ОБЛІКОВІ ПОЛІТИКИ ЩОДО ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

Основні засоби оприбутковуються за первісною вартістю – історичною (фактичною) 

собівартістю основних засобів у вигляді суми грошових коштів або справедливої вартості інших 

активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) основних засобів.  

Первісна вартість також включає у себе усі витрати, що пов’язані з доставкою, установкою, 

введенням в експлуатацію об’єкта основних засобів. 

Балансова вартість придбаних основних засобів визначається як сума вартості покупки та 

інших витрат, прямо пов’язаних із придбанням та підготовкою даних активів до експлуатації. У 

вартість придбання активів (первісна вартість) включаються всі витрати, пов’язані з придбанням, 

доставкою, установкою, монтажем, налагодженням та введенням їх в експлуатацію.  
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Балансова (залишкова) вартість основних засобів визначається як різниця між первісною 

(історичною) вартістю та сумою накопичених амортизаційних відрахувань. 

Протягом експлуатації основні засоби можуть приводитись у відповідність до цін вартості 

корисного використання (переоцінюватись). Переоцінка здійснюється у випадках, коли 

балансова вартість основних засобів істотно відрізняється від вартості корисного використання 

активу. Вартість корисного використання визначається на підставі оцінки незалежних експертів, 

інформації підприємств-виробників, або організацій, що займаються збутом основних засобів, а 

також за даними прайс-листів тих газет, що друкують інформацію про ціну, надану їм 

конкретними торговельними організаціями, а у разі відсутності належної інформації (наприклад, 

за активами, що вже були в експлуатації) або специфічного використання активу – на підставі 

оцінки незалежних експертів. Підприємство використовує метод первісної вартості 

(собівартості), відповідно до якого переоцінка необоротних активів не здійснюється. 

Амортизація основних засобів нараховується на балансову вартість основних засобів з 

метою списання активу протягом терміну його корисного використання. Вона розраховується з 

використанням прямолінійного методу. Нарахування амортизації здійснюється з місяця, 

наступного за місяцем введення об’єкта основних засобів в експлуатацію до нульової вартості. 

Ліквідаційну вартість об’єктів основних засобів з метою амортизації прийнято рівною 

нулю. 

Встановлені строки корисного використання основних засобів, зокрема: 

 капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом – 15 років, 

 будівлі – 20 років, 

 споруди – 15 років, 

 передавальні пристрої – 10 років, 

 машини та обладнання – 5 років, 

 електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення 

інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов’язані з ними 

комп’ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, 

та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, 

модеми, вартість яких перевищує 2 500,00 грн. – 2 роки, 

 транспортні засоби – 5 років, 

 інструменти, прилади, інвентар (меблі) – 4 роки, 

 інші основні засоби – 12 років, 

 тимчасові (не титульні споруди) – 5 років, 

 інвентарна тара – 6 років. 

Ліквідація (списання) об’єктів ОС здійснюється у випадках: 

 неможливості використання об’єктів ОС за своїм первісним призначенням, 

 втрати, крадіжки, 

 руйнування, у т.ч. і з причин непереборної сили. 

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів вартістю до 6,0 тис. грн. та строком 

користування більше року нараховується у першому місяці використання у розмірі 100 відсотків 

їх вартості. 

 

3.4. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ 
Нематеріальним активом визнається немонетарний актив, який не має матеріальної форми 

та може бути ідентифікований. Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за 

вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від 

зменшення корисності.. 

Балансова вартість придбаних нематеріальних активів визначається як сума вартості 

покупки та інших витрат, прямо пов’язаних із придбанням та підготовкою даних нематеріальних 

активів до експлуатації. Підприємство застосовує прямолінійний метод амортизації 

нематеріальних активів. Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших 

юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав 

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом таких строків: 

Група 1 – права користування природними ресурсами (право користування надрами, 

іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне 
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середовище) – відповідно до правовстановлюючого документа. 

Група 2 – права користування майном (право користування земельною ділянкою, крім 

права постійного користування земельною ділянкою, відповідно до закону, право користування 

будівлею, право на оренду приміщень тощо) – відповідно до правовстановлюючого 

документа. 

Група 3 – права на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів і 

послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо), крім тих, витрати на придбання яких 

визнаються роялті – відповідно до правовстановлюючого документа. 

Група 4 – права на об’єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, 

промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії) інтегральних 

мікросхем, комерційні таємниці, в тому числі ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції 

тощо) крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті – відповідно до 

правовстановлюючого документа, але не менш як 5 років. 

Група 5 – авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні 

твори, комп’ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції 

даних (бази даних), фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо) 

крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті – відповідно до правовстановлюючого 

документа, але не менш як 2 роки. 

Група 6 – інші нематеріальні активи (право на ведення діяльності, використання 

економічних та інших привілеїв тощо) відповідно до правовстановлюючого документа. 

 

3.5. ЗАПАСИ 

Облік та відображення в фінансовій звітності запасів відбувається у відповідності з 

МСБО2. 

Запаси обліковуються по однорідним групам: 

 малоцінні та швидкозношувані предмети; 

 запаси, які утримуються для продажу в звичайному ході діяльності; 

 інші запаси. 

У балансі на звітну дату відображаються запаси за первісною вартістю або чистою вартістю 

реалізації. 

При списанні запасів на витрати в тому періоді, в якому вони були фактично використані, з 

метою визначення вартості списаних запасів застосовується метод ФІФО – собівартість перших 

за надходженням запасів. 

 

3.6. ОБЛІКОВІ ПОЛІТИКИ ЩОДО ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ 

3.6.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів 

Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі відповідно до 

МСФЗ, коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового 

інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із 

застосуванням обліку за датою розрахунку. 

За строком виконання фінансові активи та фінансові зобов’язання поділяються на поточні 

(зі строком виконання зобов’язань до 12 місяців) та довгострокові (зі строком виконання 

зобов’язань більше 12 місяців).   

Товариство класифікує фінансові активи як такі, що оцінюються у подальшому або за 

амортизованою собівартістю, або за справедливою вартістю на основі обох таких чинників:  

A. моделі бізнесу суб’єкта господарювання для управління фінансовими активами;  

B. та характеристик контрактних грошових потоків фінансового активу. 

Товариство визнає такі категорії фінансових активів: 

 фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату 

переоцінки у прибутку або збитку; 

 фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю. 

Товариство визнає такі категорії фінансових зобов'язань: 

 фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою собівартістю; 

 фінансові зобов'язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату 

переоцінки у прибутку або збитку. 
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Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство 

оцінює їх за їхньою справедливою вартістю . 

При припиненні визнання фінансового активу повністю різниця між:  

A. балансовою вартістю (оціненою на дату припинення визнання) та  

B. отриманою компенсацією (включаючи будь-який новий отриманий актив мінус будь-яке 

нове взяте зобов’язання) визнають у прибутку або збитку. 

Фінансовий актив оцінюється  за амортизованою собівартістю, якщо він придбавається з 

метою одержання договірних грошових потоків і договірні умови фінансового активу генерують  

грошові потоки, котрі є суто виплатами основної суми та процентів на непогашену частку 

основної суми.  

Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовим 

активом, який обліковується за амортизованою вартістю. 

Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у 

відповідних розділах облікової політики. 

3.6.2.Грошові кошти та їх еквіваленти 

Грошові кошти Товариства включають грошові кошти в банках (на поточних рахунках), 

грошові документи та еквіваленти грошових коштів, що не обмежені у використанні. Відповідно 

до МСФЗ 13 грошові кошти та їх еквіваленти оцінюються за ринковим методом оцінки. 

У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках у банках (наприклад, у 

випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації), ці активи можуть 

бути класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про 

ліквідацію банківської установи та відсутності ймовірності повернення грошових коштів, 

визнання їх як активу припиняється і їх вартість відображається у складі збитків звітного 

періоду. 

3.6.3. Фінансові активи, що обліковуються за амортизованою вартістю 

До фінансових активів, утримуваних до погашення, Товариство відносить облігації та 

векселі, що їх Товариство має реальний намір та здатність утримувати до погашення. Після 

первісного визнання Товариство оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод 

ефективного відсотка, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є.  

3.6.4. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням 

результату переоцінки у прибутку або збитку 

До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням 

результату переоцінки у прибутку або збитку, відносяться акції та паї (частки) господарських 

товариств. 

Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю. 

Справедлива вартість акцій, які внесені до біржового списку, оцінюється за біржовим 

курсом організатора торгівлі. 

Якщо акції мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку вартості 

активів такі інструменти оцінюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за 

відсутності основного ринку, на найсприятливішому ринку для нього. За відсутності свідчень 

на користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здійснює операцію продажу 

активу, приймається за основний ринок або, за відсутності основного ринку, за 

найсприятливіший ринок. 

При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості, які 

відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, 

максимізуючи використання доречних відкритих даних та мінімізуючи використання закритих 

вхідних даних. 

Якщо є підстави вважати, що балансова вартість суттєво відрізняється від справедливої, 

Товариство визначає справедливу вартість за допомогою інших методів оцінки. Відхилення 

можуть бути зумовлені значними змінами у фінансовому стані емітента та/або змінами 

кон’юнктури ринків, на яких емітент здійснює свою діяльність, а також змінами у кон’юнктурі 

фондового ринку. 
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Справедлива вартість акцій, обіг яких зупинено, у тому числі цінних паперів  емітентів, які 

включені до Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, визначається із урахуванням 

наявності строків відновлення обігу таких цінних паперів, наявності фінансової звітності таких 

емітентів, результатів їх діяльності, очікування надходження майбутніх економічних вигід. 

Керівництвом прийнято рішення, що якщо з дати оприлюднення рішення про зупинення 

внесення змін до реєстру до дати формування річної звітності минуло менше одного року, такі 

цінні папери оцінювати по собівартості. 

3.6.5. Зобов'язання.  

Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із 

нижченаведених ознак: 

 Керівництво Товариства сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає 

погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду; 

 Керівництво Товариства не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання 

протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду. 

Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання 

зобов’язань. Поточні зобов’язання не дисконтуються. 

Первісно зобов’язання, на які нараховуються відсотки, визнаються за справедливою 

вартістю, яка дорівнює сумі надходжень мінус витрати на проведення операції. У подальшому 

суми фінансових зобов’язань відображаються за амортизованою вартістю за методом ефективної 

ставки відсотку та будь-яка різниця між чистим надходженнями та вартістю погашення 

визнається у прибутках чи збитках протягом періоду дії запозичень із використанням ефективної 

ставки відсотка. У випадку поточних зобов’язань ефект дисконтування вважається  несуттєвим і 

вони оцінюється за первісною вартістю. 

 

3.7. ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ 

Визнання доходів 

Дохід (виручка) від реалізації товарів, робіт, послуг визнається в разі наявності всіх 

наведених нижче умов на основі принципу нарахування: 

 сума доходу (виручка) можу бути достовірно визначена; 

 є ймовірність надходження економічних вигід, пов’язаних з операцією; 

 можна достовірно оцінити ступінь завершеності операції на кінець звітного періоду; 

 можна достовірно оцінити витрати, понесені у зв’язку з операцією, та витрати, необхідні 

для її завершення. 

Особливих вимог визнання доходу від реалізації товарів відповідно з політикою Товариства 

не визначено. В разі надання Товариством послуг по виконанню робіт, обумовлених контрактом, 

протягом узгодженого періоду, доходи визнаються у тому звітному періоді, в якому надані 

послуги.  

Визнання витрат 

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для 

отримання якого вони були здійснені. Витрати які не можливо прямо пов’язати з доходом 

певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були 

здійснені. 

Оренда 

Витрати за операційною орендою списуються на витрати поточного періоду протягом 

відповідного терміну оренди. 

Короткострокова оренда вартісного активу вартістю на рівні 5 тис.$ строком 12 місяців та 

менше – відображається не як оренда, а як сплачена послуга. 

 

3.8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, УМОВНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА УМОВНІ АКТИВИ 

Облік та визнання зобов’язань та резервів Товариства відбувається відповідно до МСБО 37. 

Зобов’язання Товариства класифікуються як довгострокові (строк погашення більше 12 

місяців) та поточні (строк погашення до 12 місяців).  

Поточна кредиторська заборгованість обліковується та відображається в Балансі за 

первинною вартістю, яка рівняється справедливій вартості отриманих активів або послуг. 
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Товариство проводить переведення частини короткострокової кредиторської 

заборгованості до складу довгострокової, коли станом на дату балансу за умовами договору до 

повернення частини боргу залишається більше ніж 365 днів. 

Товариство визнає в якості резерву резерв відпусток, який формується щомісячно виходячи 

з фонду оплати праці та розрахункового оціночного коефіцієнта. Товариство може формувати 

резервний фонд на покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових 

зобов’язань. Розмір відрахувань до резервного фонду має бути не менше 5 відсотків від чистого 

прибутку Товариства до досягнення ними 25 відсотків розміру регулятивного капіталу 

Товариства. 

 

3.9 ПОДАТКИ НА ПРИБУТОК 

Витрати з податку на прибуток визначаються та відображаються у фінансовій звітності 

Товариства відповідно до МСБО 12. Податок на прибуток обчислюється виходячи з 

бухгалтерського фінансового результату (прибутку чи збитку). В податковому обліку податок на 

прибуток обчислюється враховуючи / не враховуючи різниці, передбачені ПКУ в залежності від 

суми доходу за останній рік за даними бухгалтерського обліку. 

Сума податку на прибуток включає суму поточного податку за рік. Поточний податок на 

прибуток розраховується виходячи з передбачуваного розміру оподатковуваного прибутку за 

звітний період з урахуванням ставок по податку на прибуток, що діяли станом на звітну дату, а 

також суми зобов’язань, що виникли в результаті уточнення сум податку на прибуток за 

попередні звітні періоди. 

 

3.10. ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ 

Всі винагороди працівникам на Товаристві обліковуються як поточні у відповідності з 

МСБО 19, що належать до виплати протягом 12 місяців після закінчення періоду, в якому 

робітник працював. 

До винагород працівників відносяться: 

 заробітна плата 

 оплачувані щорічні відпустки 

 виплати у зв’язку з тимчасовою втратою непрацездатності і витратами , обумовленими 

народженням і похованням. 

В процесі господарської діяльності Товариство сплачує обов’язкові внески до державних 

фондів та фондів соціального страхування за своїх працівників у розмірі, визначеному 

законодавством України. 

МСФЗ (IAS) 19 «Виплати працівникам» 

Поправки стосуються грошових надходжень з боку працівників або 3-х сторін, які йдуть на 

фондування пенсійних планів. Метою змін є спрощення обліку вступів, незалежних від вислуги 

років або інших чинників, наприклад вступи, які розраховуються як фіксований відсоток від 

окладу. Ця поправка не застосовна до діяльності Товариства, оскільки Товариство не має 

програм зі встановленими виплатами, що передбачають внески з боку працівників або третіх 

осіб. 

3.11. ПЕНСІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Відповідно до українського законодавства, Товариство нараховує внески на заробітну плату 

працівників до Пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні нарахування на 

поточну заробітну плату і такі витрати відображаються у періоді, в якому були надані 

працівниками послуги, що надають їм право на одержання внесків, та  зароблена відповідна 

заробітна плата. 

 

3.12. ОБЛІКОВІ ПОЛІТИКИ ЩОДО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ 

3.12.1. Визнання інвестиційної нерухомості 

Згідно з МСБО 40 До інвестиційної нерухомості Товариство відносить нерухомість (землю 

чи будівлі, або частину будівлі, або їх поєднання), утримувану на правах власності або згідно з 

угодою про фінансову оренду з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості 

капіталу чи для досягнення обох цілей, а не для: (а) використання у виробництві чи при 

постачанні товарів, при наданні послуг чи для адміністративних цілей, або (б) продажу в 
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звичайному ході діяльності. 

Інвестиційна нерухомість визнається як актив тоді і тільки тоді, коли: (а) є ймовірність 

того, що Товариство отримає майбутні економічні вигоди, які пов’язані з цією інвестиційною 

нерухомістю, (б) собівартість інвестиційної нерухомості можна достовірно оцінити. 

Якщо будівлі включають одну частину, яка утримується з метою отримання орендної плати 

та другу частину для використання у процесі діяльності Товариства або для адміністративних 

цілей, в бухгалтерському обліку такі частини об'єкту нерухомості оцінюються та відображаються 

окремо, якщо вони можуть бути продані окремо.  

3.12.2. Первісна та послідуюча оцінка інвестиційної нерухомості 

Первісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю. Витрати на 

операцію включаються до первісної вартості.  

Оцінка після визнання здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки. Прибуток 

або збиток від зміни в справедливій вартості інвестиційної нерухомості визнається в прибутку 

або збитку. Амортизація на такі активи не нараховується.  

Справедлива вартість інвестиційної нерухомості зазвичай визначається із залученням 

незалежного оцінювача. Періодичність перегляду справедливої вартості зумовлюється суттєвими 

для обліку коливаннями цін на ринку подібної нерухомості. Справедлива вартість незавершеного 

будівництва дорівнює вартості завершеного об’єкта за вирахуванням витрат на закінчення 

будівництва. 

 

4. ОСНОВНІ ПРИПУЩЕННЯ, ОЦІНКИ І СУДЖЕННЯ 

При підготовці фінансової звітності Товариство робить оцінки та припущення, які мають 

вплив на визначення суми активів та зобов’язань, визначення доходів та витрат звітного періоду, 

розкриття умовних активів та зобов’язань на дату підготовки фінансової звітності, ґрунтуючись 

на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової 

звітності.  

Товариство використовує оцінки та робить припущення, які здійснюють вплив на 

показники, які відображені в фінансовій звітності на протязі наступного фінансового року. 

Оцінки та судження підлягають постійному аналізу та обумовлені минулим досвідом 

керівництва та базуються на інших факторах, в тому числі на очікуваннях відносно майбутніх 

подій. 

 

5. РОЗКРИТТЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Визнання та оцінка основних засобів 

Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою 

використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних 

і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких 

більше одного року та вартість яких більше 6000 грн. 

Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому основні засоби 

оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені 

збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки 

виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої 

суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до 

нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу. 

Перед складанням річної фінансової звітності підприємство проводить інвентаризацію 

основних засобів. У результаті інвентаризації були виявлені об'єкти, вартість яких повністю 

амортизовано, але вони перебувають у справному стані та продовжують використовуватися в 

господарській діяльності. ОЗ з нульовою залишковою вартістю — це активи.Активи - це ресурси, 

контрольовані підприємством, використання яких, як очікується, приведе до отримання 

економічних вигід у майбутньому Якщо об'єкт ОЗ контролюється підприємством у результаті 

минулих подій перебуває у справному стані та використовується в госпдіяльності, то в більшості 

випадків таке використання об'єкта ОЗ приводить до отримання доходу (тобто економічних 

вигоди. Залишкова вартість не впливає на статус об'єкта ОЗ як активу, оскільки вартість об'єкта 
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ОЗ повністю замортизовано і віднесено до складу витрат у минулих періодах.  

Списання повністю замортизованих об'єктів ОЗ має виникати тільки тоді, коли вони 

перестануть відповідати критеріям визнання активу (у разі його вибуття внаслідок продажу, 

ліквідації, безоплатної передачі, нестачі, остаточного псування або інших причин 

невідповідності критеріям визнання активом).  

У нашому випадку всього цього не відбувається: об'єкт ОЗ продовжує використовуватися в 

тому самому порядку, що й до досягнення залишковою вартістю нульової відмітки. Усі питання 

щодо використання та ліквідації ОЗ належать до компетенції комісії підприємства, створеної 

спеціально для вирішення таких питань. Комісія створюється за наказом керівника підприємства. 

Підприємство продовжує обліковувати об'єкти ОЗ з нульовою залишковою вартістю тільки за 

кількістю, тобто ведеться їх кількісний облік. 

У такому разі на рахунку 10 «Основні засоби» та субрахунку 131 «Знос основних засобів» 

за цим об’єктом ОЗ будуть відображатися однакові суми. 

 

Примітка 5.1. Основні засоби (тис.грн.) 

2018 рік 2019 рік 

Первісна 

вартість 

Знос Залишкова 

вартість 

Первісна 

вартість 

Знос Залишкова 

вартість 

42 42 0 42 42 0 

Станом на 31.12.2019 року основні засоби на балансі Товариства повністю замортизовані, а 

саме: залишкова вартість основних засобів рівна 0.  

Первісна вартість 42 тис.грн., знос 42 тис.грн 

Визнання інвестиційної нерухомості активом припиняється у разі її продажу або коли 

інвестиційна нерухомість постійно виключається з використання і не очікується жодних 

економічних вигід від її продажу. При цьому  продаж  (списання)  інвестиційної нерухомості та 

зменшення її корисності відображають в обліку аналогічно продажу (списанню) та зменшенню 

корисності основних засобів. Вартість інвестиційної нерухомості, яка обліковується за первісною 

вартістю складає 1 319,0 тис. грн. Первісною оцінкою інвестиційної нерухомості є її собівартість. 

 

Примітка 5.2. Нематеріальні активи (тис.грн.) 

2018 рік 2019 рік 

Первісна 

вартість 

Знос Залишкова 

вартість 

Первісна 

вартість 

Знос Залишкова 

вартість 

12 11 1 12 11 1 

У складі нематеріальних активів обліковується: операційна система windows, бухгалтерська 

програма 1C., сертифікати ключів ел.підпису. Амортизація за рік склала 1,0 тис. грн. 

 

Примітка 5.3. Запаси (тис.грн.) 

Запаси 2018 рік 2019 рік 

Виробничі запаси 9 5 

Товари 0 0 

Всього 9 5 

 

У складі запасів обліковуються малоцінні швидкозношувані предмети в сумі 5,0 тис. грн. 

 

5.4. ДОВГОСТРОКОВІ ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ 

Довгострокові фінансові інвестиції за 2019 рік відображені за дисконтованою вартістю.  

Придбано два цінні папери у вигляді простих векселів, кожний вартістю 1500,0 тис.грн., 

строк погашення яких 07.04.2021 рік.   

Інших цінних паперів на балансі не знаходиться. 

 На виконання вимог МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»  заборгованість за векселями  

продисконтована, використовуючи ставку обслуговуючого банку АТ «УкрСиббанк» в розмірі 

6%. Теперішня вартість боргу за векселями на дату балансу становить  2830,0 тис. грн. 

 

5.5. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА РОЗРАХУНКАМИ 
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Дебіторська заборгованість – це сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. 

Дебітори – юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували 

підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів. 

Дебіторську заборгованість визнають як актив, якщо існує вірогідність отримання 

майбутніх економічних вигод і може бути достовірно визначена її сума. Поточна дебіторська 

заборгованість за продукцію, товари, роботи і послуги визнається за актив одночасно з 

визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг і оцінюється за ціною реалізації 

на підставі первинних бухгалтерських документів на відвантаження товарів або продукції, 

надання послуг.  

Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою контрактне право 

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

Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка 

дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату 

оцінки. 

Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за 

амортизованою собівартістю із застосуванням методу ефективного відсотка.  

Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова 

вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів. 

Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між 

балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. 

Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі 

аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття 

понесених збитків. Для фінансових активів, які є істотними, резерви створюються на основі 

індивідуальної оцінки окремих дебіторів, для фінансових активів, суми яких індивідуально не є 

істотними - на основі групової оцінки. Фактори, які Товариство розглядає при визначенні того, 

чи є у нього об'єктивні свідчення наявності збитків від зменшення корисності, включають 

інформацію про тенденції непогашення заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність 

боржника. Для групи дебіторів такими факторами є негативні зміни у стані платежів 

позичальників у групі, таких як збільшення кількості прострочених платежів; негативні 

економічні умови у галузі або географічному регіоні. 

Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку від 

зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подією, 

яка відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від 

зменшення корисності сторнується за рахунок коригування резервів. Сума сторнування 

визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості 

вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності. 

Дебіторська заборгованість може бути нескасовно призначена як така, що оцінюється за 

справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, якщо 

таке призначення усуває або значно зменшує невідповідність оцінки чи визнання (яку інколи 

називають «неузгодженістю обліку»), що інакше виникне внаслідок оцінювання активів або 

зобов’язань чи визнання прибутків або збитків за ними на різних підставах. 

Подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка 

дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату 

оцінки. 

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

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

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – відсутня. 

Інша поточна дебіторська заборгованість, відображена Підприємством у Балансі станом на 

31.12.2019 року в розмірі 2458 тис. грн. 

Резерв сумнівних боргів не формувався, оскільки дана заборгованість в 2020 році має бути 

погашена у встановлені в договорах строки. 

Інформація про дебіторську заборгованість: 

 

 

 

тис. грн. 
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№ 

з/п 
Показник 2019 рік 2018 рік 

1 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 0 0 

2 Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 0 0 

2 Інша поточна дебіторська заборгованість 2458 4875 

 Разом 2458 4875 

У складі іншої поточної дебіторської заборгованості обліковується заборгованість  в сумі: 

144 тис грн. - за товари та послуги постачальників та авансові платежі до ДВС.  

2314 тис. грн. - заборгованість за викупленими правами вимоги за кредитними договорами . 

 

5.6. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ 

Грошові кошти та їх еквіваленти класифіковано на кошти в національній валюті. 

Відбувалися лише безготівкові операції по поточному рахунку, пов’язані із здійсненням 

господарської діяльності Підприємства. 

Залишок коштів в національній валюті станом на 31.12.2019 року становив 687,0 тис. грн. 

Банк Рахунок Сума на 31.12.2018 року (грн.) 

АТ «УкрСибБанк» UA323510050000026506404856900 60 837,83  

ПАТ «ОТП БАНК» UA873005280000026502455000694 400 000,00 

ПАТ «ОТП БАНК» UA373005280000026506455000689 22 5759,95 

   

Всього  686 597,78 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти включають залишки по рахунках. 

Інформація про грошові кошти та їх еквіваленти: 

тис. грн. 

№ 

з/п 
Показник 2019 рік 2018 рік 

1 Каса 0 0 

2 Поточний рахунок у банку 687 953 

 Разом 687 953 

 

5.7. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Розмір власного капіталу Товариства відповідає вимогам законодавства України. Сума 

статутного капіталу на 31.12.2019 року становить 3 000 тис. грн. та дорівнює встановленому 

чинним законодавством мінімуму власного капіталу. 

Засновником та єдиним учасником Товариства є ТОВ «Алана-Груп», код ЄДРПОУ 

37406597. 

У звітному періоді розмір статутного капіталу Підприємства не змінювався. 

Підприємство визнає резервний фонд у складі власного капіталу, сформований відповідно 

до Статуту підприємства. З резервним капіталом ідентифікується капітал, який формується за 

рахунок відрахувань з чистого прибутку і відображений за статтею балансу «Резервний 

капітал». Резервний капітал — це сума резервів, сформованих за рахунок чистого прибутку в 

розмірах, установлених засновницькими документами підприємства та нормативними актами. 

Резервний капітал може використовуватися на такі основні цілі: 

 покриття збитків суб’єкта господарювання; 

 виплата боргів у разі ліквідації підприємства; 

 виплата дивідендів (якщо величина резервів перевищує мінімально допустимий рівень); 

 інші цілі, передбачені законодавством чи засновницькими документами. 

Інформація про власний капітал: 

тис. грн. 

№ 

з/п 
Показник 2019 рік 2018 рік 

1 Статутний капітал 3000 3000 

2 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -17 333 
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3 Резервний капітал 22 22 

 
Разом 3005 3355 

 

Бухгалтерський облік власного капіталу ведеться на основі МСФЗ. 

 

 

 

5.8. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

Зобов’язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує 

ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на 

дату балансу раніше визнане зобов’язання не підлягає погашенню, то його сума включається до 

складу доходу звітного періоду. Поточними зобов’язаннями й забезпеченнями підприємства 

визнані такі, що мають строк погашення не більше ніж 12 місяців та класифіковані, виходячи з 

відповідності будь-якому з критеріїв, визначених у п. 66 МСБО 1. 

Простроченої заборгованості на звітну дату немає. Нарахування та сплата податків і зборів 

проводилося у відповідності до діючого податкового законодавства. 

Інформація про зобов’язання: 

тис. грн. 

№ 

з/п 
Показник 2019 рік 2018 рік 

1 
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги 

17 228 

2 Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом 0 2 

3 Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці 0 0 

4 Поточні забезпечення 5 8 

5 Інші поточні зобов’язання 4653 6332 

 Разом 4675 6560 

 

У Підприємства відсутня поточна заборгованість з виплати заробітної плати. 

Довгострокових та непередбачених зобов’язань у Підприємства у 2019 році немає. 

Нарахування та сплата податків проводилася у відповідності до діючого податкового 

законодавства. 

 

5.9. ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ 

Доходи 

Доходи визнаються у тому періоді, коли вони були нараховані (за методом нарахування), 

витрати також визначаються за методом нарахування, на підставі відповідності цим доходам. 

Інформація про доходи та витрати:  

тис. грн. 

№ 

з/п 
Показник 2019 рік 2018 рік 

 Доходи 

1 
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) 

2648 5095 

2 Інші операційні доходи - 21 

3 
Інші фінансові доходи, в т.ч.: 1834 

 

7 

 отримані відсотки - - 

4 Інші доходи 7 - 

  

1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - 1146 

2 Адміністративні витрати 2986 3957 

4 Інші операційні витрати - 7 

5 Фінансові витрати 330 – 

6 Інші витрати 1523 - 
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Операційні витрати за елементами представлені наступним чином: 

№ 

з/п 
Показник 2019 рік 2018 рік 

1 Матеріальні затрати 81 34 

2 Витрати на оплату праці 270 293 

3 Відрахування на соціальні заходи 53 61 

4 Амортизація - 5 

5 Інші операційні витрати 2582 3571 

 Разом 2986 3964 

 

Витрати на персонал та відповідні відрахування (тис.грн.) 

Заробітна плата, єдиний соціальний внесок, щорічні відпускні та лікарняні нараховуються у 

тому періоді, в якому відповідні послуги надаються працівникам підприємства. 

Інформація щодо виплат провідному управлінському персоналу (тис.грн.) 

Загальний розмір винагород вищому керівництву (заробітна плата та відрахування на 

соціальні заходи), включений до складу адміністративних витрат, представлений у такий спосіб: 

 2019 рік 2018 рік 

Винагороди вищому керівництву, тис. грн. 149 135 

Відрахування ПДФО,ВЗ/нарахування ЄСВ  59 56 

Усього винагород 149 135 

 

5.10. ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ (тис. грн.) 

За результатом господарської діяльності в 2018 році Товариством отриманий чистий 

прибуток в розмірі 11 тис. грн. 

За 2019 рік За 2018 рік 

Збиток підприємства 350 тис. грн. Прибуток підприємства  11 тис.грн. 

 

5.11. ПОДАТКИ НА ПРИБУТОК 

Поточна ставка податку на прибуток у 2019 році складала 18% Товариство за 2019 рік мало 

дохід за даними бухгалтерського обліку менше 20 млн. грн. та прийняло рішення в податковому 

обліку не застосовувати різниці, які коригуватимуть фінансовий результат.  

Інші податки, крім податку на прибуток відображені у складі адміністративних  та інших 

операційних витратах. 

 

6. РОЗКРИТТЯ ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

6.1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, УМОВНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА УМОВНІ АКТИВИ  

У фінансовій звітності Товариства за 2019 рік не було підстав визнавати умовні активи та 

умовні зобов’язання. 

 

6.2. ДОГОВІРНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ  
Товариство своєчасно, згідно умов укладених договорів здійснює оплату за придбані 

товарно-матеріальні цінності та отримані послуги. 

Станом на 31 грудня 2019 року Товариство не мало зобов’язань, які б воно не сплачувало 

своєчасно згідно договорів. 

 

6.3. СУДОВІ ПРОЦЕСИ 

Станом на звітну дату ТОВ «АНСУ» нє є учасником судових процесів, в зв’язку з  

діяльністю підприємства. 

Кримінальні провадження відносно Товариства у періоді, що перевіряється відсутні. 

7. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ПОВ’ЯЗАНИХ СТОРІН ЗГІДНО МСБО 24  

Зв'язаними вважають сторони, одна з яких має можливість контролювати іншу або 

здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень іншою стороною, 

як це визначено в МСБО 24 «Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін». Рішення про те які 
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сторони являються зв'язаними приймають не тільки на основі їх юридичної форми, але і 

виходячи з характеру стосунків зв'язаними сторін.  

Товариство приймає політику взаємовідносин із пов'язаними особами без спеціального 

ціноутворення. Операції із пов'язаними особами повинні відображатися  виключно за принципом 

«справедливої вартості» на підставі договорів з врахуванням інтересів обох сторін.  

Станом на 31.12.2019 року пов’язаними особами є: 

ТОВ «АЛАНА ГРУП»(ЄДРПОУ 37406597) - єдиний учасник Товариства, що володіє 

часткою у розмірі 100%. 

Кононов І. К. – директор Товариства. 

 

8. ЦІЛІ ТА ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ 

Головними цілями управління капіталом Товариства є забезпечення здатності безперервної 

діяльності Товариства в майбутньому. 

Товариство здійснює моніторинг капіталу на основі балансової вартості власного капіталу 

та своїх зобов’язань. 

Метою Товариства в управлінні капіталом є утримання оптимального співвідношення 

капіталу та зобов’язань. 

 

9. ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 

Управління ризиками відіграє важливу роль в операційній діяльності Товариства, яке 

здійснюється в ході постійного процесу оцінки та визначення рівнів ризику, та засновано на 

системі внутрішнього контролю. В ході процесу стратегічного планування,  керівництво 

Товариства також оцінює ризики ведення діяльності, такі як зміна середовища, технології або 

зміна галузі. Керівництво Товариства розглядає та затверджує принципи управління кожним із 

зазначених ризиків.  

Управління ризиком капіталу – Товариство управляє своїм капіталом для того, щоб 

забезпечити своє функціонування на безперервній основі, розширення бізнесу і, водночас, 

гарантувати максимальний прибуток учасникам шляхом оптимізації балансу власних та 

залучених коштів. Керівництво Товариства регулярно переглядає структуру капіталу. На основі 

результатів таких переглядів Товариство вживає заходів для підтримання балансу загальної 

структури капіталу за рахунок залучення нового боргу або погашення існуючої заборгованості. 

Основні категорії фінансових інструментів – основними фінансовими зобов’язаннями 

Товариства є кредиторська заборгованість, заборгованість по залученим грошовим коштам 

клієнтів, інші довгострокові зобов’язання та поточна заборгованість за довгостроковими 

зобов’язаннями. Основною метою цих фінансових інструментів є залучення фінансування для 

операційної діяльності Товариства. Товариство має різні фінансові активи. Такі як грошові 

кошти та їх еквіваленти, дебіторську заборгованість. 

Основними ризиками, які виникають при використанні фінансових інструментів 

Товариства є ринковий ризик, кредитний ризик та ризик ліквідності. 

Кредитний ризик – являє собою ризик того, що споживач (клієнт) може не виконати своїх 

зобов’язань перед Товариством у строк, що може призвести до фінансових збитків у Товариства. 

Кредитний ризик Товариства головним чином пов’язаний з дебіторською заборгованістю. 

Суми подаються за вирахуванням резерву на покриття збитків від сумнівної заборгованості, який 

розраховується керівництвом Товариства на основі попереднього досвіду та оцінки поточної 

економічної ситуації. 

Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за 

фінансовими інструментами буде коливатися, внаслідок зміни ринкових цін. Ринкові ціни 

включають в себе наступні ризики: валютний ризик (виникає внаслідок можливості того, що 

зміни курсів валют будуть здійснювати негативний вплив на майбутні грошові потоки чи 

справедливу вартість фінансових інструментів), ризик зміни відсоткової ставки(виникає 

внаслідок можливості того, що зміни в процентних ставках негативно вплинуть на майбутні 

грошові потоки або справедливу вартість фінансових інструментів), інший ціновий ризик. 

Ризик ліквідності – представляє собою ризик того, що товариство не зможе погасити свої 

зобов’язання по мірі настання строків їхнього погашення у звичайних або непередбачених 

умовах. Позиція ліквідності Товариства контролюється та управляється. Товариство 

використовує процес детального бюджетування та прогнозування грошових коштів, облік і 
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аналіз вимог і зобов’язань у розрізі контрактних термінів погашення,  для того, щоб гарантувати 

наявність адекватних ресурсів для виконання своїх платіжних зобов’язань. 

 

10. ЗМІНИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

Фінансова звітність Товариства за 12 місяців 2019 року представлена за обліковою 

політикою у відповідності з МСФЗ.  

 

11. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ 

Відповідно до МСБО 10 повідомляємо, що на Товаристві в період між датою звітності 

31.12.2019 року i датою затвердження фінансової звітності, подій, які б вимагали зміни 

(коригування) фінансової звітності, не було. 

Фінансові звіти складені у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Керуючись МСБО 29, враховуючи визначені стандартом характеритстики економічного 

середовищата відсутність нормативного акту про наявність в країні гіперінфляції, керівництвом 

Товариства вирішено, що необхідність у перерахунку фінансових звітів за 2019 рік відсутня.   

 

 

Директор            Кононов І.К. 

Головний бухгалтер                   Дерев’янко Л.В. 


