
ПРИМІТКИ Д О  ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 
31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА

КОМПАНІЯ «ДНІПРОБУД» (далі -Товариство)

ПРИМІТКА 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ. 
1.1 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ.

Повна назва Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова 
компанія «Дніпробуд»

Скорочена назва ТОВ «ФК «Дніпробуд»
Код ЄДРПОУ 34817818
Місцезнаходження 04071,м.Київ, вул. Щекавицька 30/39 оф. № 21
Керівник Директор -  Палеха Петро Костянтинович
Г оловний бухгалтер Ляховецька Ірина Борисівна
Контактні телефони (044) 207-11-02;03
E-mail адреса fkdniprobud@gmail.com
Номер і дата свідоцтва про державну 
реєстрацію

09.01.2007 р.
Подільська районна у місті Києві державна адміністрація 
№ 1 071 102 0000 022309

Основний вид діяльності 66.19. Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових 
послуг, крім страхування та пенсійного забеспечення

Ліцензія Ліцензія на провадження діяльності із залучення коштів 
установників управління майном для фінансування 
об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з 
нерухомості, видана Національною комісією, що 
здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг згідно Розпорядження № 499 від 
03.03.2016 р.

Податковий статус Товариство є платником податку на прибуток на 
загальних підставах, не є платником податку на додану 
вартість

ПРИМІТКА 1.2. ОСНОВА НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ.
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 2020 
року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти 
бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2020 року, що офіційно оприлюдненні на 
веб-сайті Міністерства фінансів України.

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім 
вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2020 року, дотримання 
яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, 
зіставної та зрозумілої інформації.

При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних 
законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання 
фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.

Фінансова звітність за 2020 рік складається з:
Балансу (Звіту про фінансовий стан);
Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід);
Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом);
Звіту про власний капітал;
Приміток до фінансової звітності
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: - _ -. Товариства за 2020 фінансовий рік відповідає вимогам МСФЗ.

Н і . :::  ; - -  стандарти та тлумачення
—  - - і п н :  зртн. зміни до стандартів набули чинності та стали обов’язковими до застосування з 

; - -л "ЯТ х г  зле не мали суттєвого впливу на діяльність Товариства:
- ~~ ~т ти ; [СБО І та МСФО 8 (визначення суттєвості);

_з і :  Г Т І г визначення бізнесу);
- Тг’тган : :  ГФЗ 9. МСБО 39, МСФЗ 7 (реформа базової ставки відсотка);
- І  - і : гделтуальної основи фінансової звітності;
- ~  — із • т : Т ос ю ань на Концептуальну основу у МСФЗ.

Н б ' переглянуті стандарти, які були випущені, але ще не набрали чинності
- : . т : і а зміни до стандартів, які ще не набрали чинності станом на 31 грудня 2020 року:
- MC ФЗ IFRS) 17 «Страхові контракти»;
- : інн до МСБО 1 (класифікація зобов’язань на поточні та непоточні).
МСФЗ (IFRS) 17 «Страхові контракти» новий стандарт фінансової звітності для договорів страхування, який 
розглядає питання визнання і оцінки, подання та розкриття інформації. МСФЗ (IFRS) 17 застосовується до всіх видів 
договорів страхування (страхування життя і страхування, відмінне від страхування життя, пряме страхування і 
перестрахування) незалежно від виду організації, яка випускає їх, а також до певних гарантій та фінансових 
інструментів з умовами дискреційної участі. Відповідно до МСФЗ (IFRS) 17 необхідно застосовувати модель 
поточної оцінки, яка передбачає проведення переоцінки в кожному звітному періоді. Стандарт дозволяє вибирати 
між визнанням змін в ставках дисконтування в звіті про прибутки і збитки або безпосередньо у складі іншого 
сукупного доходу. Товариство не входить в сферу дії МСФЗ (IFRS) 17 та даний стандарт не буде мати вплив на 
фінансову звітність Товариства.
Очікується, що зміни до МСБО 1 не будуть мати суттєвого впливу на звітність Товариства.

Припущення про безперервність діяльності
Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, 

відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної діяльності. 
Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби 
Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до 
принципів безперервності діяльності.

Очікуваний вплив сполоху коронавірусу COVID-19.
З початку 2020 року сполох коронавірусу COVID-19 розповсюдився по всьому світу, вплинувши 

на світову економіку та фінансові ринки. Протягом 2020 року очікується вплив на оцінку фінансових 
інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю, на оцінку очікуваних кредитних збитків щодо 
відповідних фінансових активів відповідно до МСФЗ 9 “Фінансові інструменти”, а також на оцінку 
знецінення окремих нефінансових активів відповідно до МСБО 36 “Знецінення активів”. Внаслідок 
невизначеності і тривалості подій, пов’язаних зі сполохом короновірусу COVID-19, компанія не має 
практичної можливості точно та надійно оцінити кількісний вплив зазначених подій на фінансовий стан і 
фінансові результати діяльності в 2020 році. В теперішній час компанія уважно слідкує за фінансовими 
наслідками, викликаними зазначеними подіями.

Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України -  

гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.

Рішення про затвердження фінансової звітності
Дана фінансова звітність затверджена директором ТОВ «ФК «Дніпробуд» «31» січня 2020 р.

Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто 

період з 01 січня по 31 грудня 2020 року.

ПРИМІТКА 1.3. СУТТЄВІ ОБЛІКОВІ СУДЖЕННЯ, ОЦІНКИ Й  ПРИПУЩЕННЯ.

Товариство веде бухгалтерський облік у відповідності до Міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку з урахуванням чинного законодавства, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність», Статуту Товариства, Облікової політики та інших внутрішніх нормативних документів
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Товариства.
Облікова політика Товариства -  це сукупність методів, принципів, засобів організації 

бухгалтерського обліку, порядку відображення в обліку обставин, які впливають на фінансовий стан 
Товариства. Облікова політика базується на чинному законодавстві України, нормативних документах 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та рішеннях 
керівництва Товариства.

Товариство веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність у національній грошовій 
одиниці України -  гривнях.

Фінансова звітність надається за 2020 рік, складається в тисячах гривень.
Перед складанням річного звіту була проведена річна інвентаризація активів і зобов’язань 

Товариства, що обліковуються на балансі, відповідно до наказу директора № 06 від ЗО листопада 2020 р. 
Результати інвентаризації відображені в балансі Товариства, складеному станом на 31.12.2020 р.

Положення про облікову політику на 2020 рік було затверджено наказом директора від 02 січня
2016 р.№  1

ПРИМІТКА 1.4. ІСТОТНІ СУДЖЕННЯ, ОЦІННІ ЗНАЧЕННЯ І  ПРИПУЩЕННЯ

При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які мають вплив 
на елементи фінансової звітності, Грунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом 
з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та 
інших факторах, що за існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких 
приймаються судження щодо балансової вартості активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки базуються 
на наявній у керівництва Товариства інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою 
відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі судження є особливо важливими, області, що 
характеризуються високим рівнем складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике 
значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче.

Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, керівництво 

Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація 
була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому 
значенні, що фінансова звітність:

• подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки
Товариства;
• відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму;
• є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
• є повною в усіх суттєвих аспектах.
Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність наведених далі 

джерел та враховує їх у низхідному порядку:
а) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;
б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та витрат у
Концептуальній основі фінансової звітності.

Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення інших 
органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для 
розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, 
якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.

Судження щодо справедливої вартості активів Товариства
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, 

розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату. В інших 
випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх
грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та
інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».

Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів
Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки 

фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності 
оцінок, тому що:
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а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки базуються 
на припущеннях керівництва щодо, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під 
час оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій;
б) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на доходи 
(витрати) може бути значним.
Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо, кредитного рейтинг}' 

контрагента, коригувань під час оцінки інструментів, більша або менша зміна в оцінці вартості 
фінансових інструментів у разі відсутності ринкових котирувань мала б істотний вплив на відображений у 
фінансовій звітності чистий прибуток та збиток.

Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати значний 
вплив на передбачувану справедливу вартість.

Судження щодо напряму утримування фінансових інструментів
Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо напряму утримання фінансових 

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

Інвестиції, які не мають активного ринку, внаслідок заблокування руху НКЦПФР і вартість яких 
внаслідок цього не може бути визначена, оцінюються за нульовою вартістю.

Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
На кожну звітну дату Товариство проводить аналіз дебіторської заборгованості, іншої 

дебіторської заборгованості та інших фінансових активів на предмет наявності ознак їх знецінення. 
Збиток від знецінення визнається виходячи з власного професійного судження керівництва за наявності 
об’єктивних даних, що свідчать про зменшення передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним 
активом у результаті однієї або кількох подій, що відбулися після визнання фінансового активу.

При наявності об’єктивних свідчень того, що первісна вартість фінансових інвестицій не може 
бути відшкодованою, інвестиція вважається знеціненою.

Кошти в банках, в яких розпочато процедуру ліквідації, перекласифіковуются до складу 
дебіторської заборгованості та визнається знецінення, шляхом формування резерву сумнівних боргів.

Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості.

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

Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань, 
тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного 
звітного періоду.

Класи активів та 
зобов’язань, 
оцінених за 
справедливою 
вартістю

Методики оцінювання

Метод
оцінки
(ринковий,
дохідний,
витратний)

Вихідні дані

Грошові кошти та їх 
еквіваленти

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

Ринковий Офіційні курси НБУ

Депозити (крім 
депозитів до 
запитання)

Первісна оцінка депозиту 
здійснюється за його справедливою 
вартістю, яка зазвичай дорівнює 
його номінальній вартості. 
Подальша оцінка депозитів у 
національній валюті здійснюється за 
справедливою вартістю очікуваних 
грошових потоків

Дохідний 
(дисконтуван 
ня грошових 
потоків для 
депозитів 
терміном 
більше 1 
року)

Ставки за депозитами, 
ефективні ставки за 
депозитними договорами

Фінансові активи Первісна оцінка цінних паперів як Ринковий, Офіційні біржові курси
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фінансових активів здійснюється за 
справедливою вартістю, яка зазвичай 
дорівнює ціні операції, в ході якої 
був отриманий актив. Подальша 
оцінка паперів здійснюється за 
справедливою вартістю.
За цінними паперами, справедливу 
вартість яких визначити неможливо, 
облік ведеться по собівартості, яка є 
ціною придбання або останньою 
справедливою вартістю на момент 
зміни оцінки.

дохідний,
витратний

організаторів торгів на дату 
оцінки, котирування 
аналогічних цінних паперів, 
дисконтовані потоки 
грошових коштів

Інструменти
капіталу

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

Ринковий
витратний

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

Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості

Станом на 31 грудня 2020 р. Товариство має грошові кошти, які оцінюються за справедливою вартістю. В 
подальшому Товариство планує використовувати наступну ієрархію для оцінки справедливої вартості.

1 рівень -  активи та зобов’язання, які мають котирування та спостережувані. Оцінка здійснюється по цінам 
котирування на активних ринках на ідентичні активи або зобов’язання;

2 рівень - активи та зобов’язання, які не мають котирування, але спостережувані. Застосовуються методи оцінки з 
усіма суттєвими параметрами, наявними для спостереження за активами та зобов’язаннями, безпосередньо (тобто, 
ціни) або опосередковано (тобто, визначені на основі цін);

3 рівень - активи та зобов’язання, які не мають котирування і не є спостережуваними. Оцінки активів і зобов’язань 
не базуються виключно на наявних на ринку даних (тобто, оцінка вимагає значного застосування параметрів, за якими 
відсутні спостереження).

З метою розподілу фінансових інструментів за категоріями керівництво використовує професійні судження. Якщо 
для оцінки справедливої вартості використовуються спостережувані вхідні дані, що вимагають суттєвих коригувань, то 
така оцінка відноситься до 3 рівня.

Класи активів, 
оцінених за 

справедливою 
вартістю

1 рівень
(ті, що мають котирування, та 

спостережувані)

2 рівень
(ті, що не мають котирувань, 

але спостережувані)

3 рівень
(ті, що не мають котирувань 

і не є спостережуваними)
2020 2019 2020 2019 2020 2019

Дата оцінки 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019

Грошові кошти - - 24551 7814 - -

ПРИМІТКА 1.5. ОЦІНКА СТАТТЕЙБАЛАНСУ

Для ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності активи і пасиви Товариства 
оприбутковуються та обліковуються за:

вартістю їх придбання чи виникнення - за історичною собівартістю: активи - за сумою сплачених за 
них коштів, їх еквівалентів або інших форм компенсації; зобов’язання -  за сумою мобілізованих коштів в 
обмін на такі зобов’язання або сумою коштів чи їх еквівалентів, які підлягають сплаті для погашення 
зобов'язань у процесі звичайної господарської діяльності;

справедливою (ринковою) вартістю: активи - за сумою, яку необхідно було б сплатити для 
придбання (обміну) таких активів; зобов’язання -  за сумою, якою може бути погашене таке зобов'язання в 
результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами; вираз «обізнані,
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зацікавлені та незалежні сторони» означає наявність добре поінформованого покупця, який має бажання 
купити, і добре поінформованого продавця, що має бажання продати, які є незалежними та діють у 
власних інтересах; приведення вартості активів у відповідність зі справедливою здійснюється шляхом їх 
переоцінки та класифікації на предмет зменшення корисності;

амортизованою собівартістю - вартістю, за якою оцінюються фінансовий актив, фінансове 
зобов'язання, і яка складається із собівартості придбання (виникнення), збільшеної (зменшеної) на суму 
накопиченої амортизації будь-якої різниці між первісною вартістю та вартістю погашення, розрахованої з 
використанням ефективної ставки відсотка, зменшеної на суму часткового списання внаслідок зменшення 
корисності.

Окрім вказаних, в обліковій політиці Товариства залежно від характеру та змісту завдань різних 
складових облікової системи використовуються інші види оцінки окремих груп активів і зобов'язань.

Активи і зобов’язання Товариства оцінюються так, щоб створені під них резерви та вжиті заходи 
виключали можливість перенесення існуючих фінансових ризиків на майбутні звітні періоди.

Основні засоби.
Основні засоби Товариства відображені у фінансовій звітності відповідно до МСБО 16 «Основні 

засоби».
Основним засобом визнається актив, якщо очікуваний термін його корисного використання 

(експлуатації), установлений засіданням інвентаризаційної комісії, більше року.
Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом, починаючи з місяця, що 

настає за місяцем введення в експлуатацію основних засобів.
Витрати, які здійснюються для підтримання основних засобів в придатному до використання 

стані та одержання первісно визначеного розміру майбутніх економічних вигод від їх використання, 
включаються до складу витрат звітного періоду.

Ліквідаційна вартість —  це сума коштів, яку Товариство очікує отримати за актив при його 
вибутті після закінчення строку його корисного використання, за вирахуванням витрат на його вибуття. 
Ліквідаційну вартість Товариство встановлює на кожний об’єкт основних засобів при введенні його в 
експлуатацію.

В товаристві використовувати такі класи активів:
• будинки та споруди
• офісна техніка;
• меблі;
• інші основні засоби.
Основні засоби враховуються по об'єктах. Об'єкти, що складаються з декількох компонентів, що 

мають різні терміни корисної експлуатації чи тих, що приносять вигоду Товариства різними способами, 
враховувати окремо.

Об'єкти основних засобів, які відповідають критеріям визнання активу, оцінені за їх собівартістю. 
Строк корисної експлуатації основних засобів визначається виходячи з очікуваної корисності активу.

Нарахування амортизації по об'єктах основних засобів, проводиться прямолінійним способом 
виходячи з терміну корисного використання кожного об'єкта. Нарахування амортизації основних засобів 
починається з моменту коли цей актив знаходиться у місці та у стані, необхідному для його використання 
у спосіб передбачений комісією.

Амортизація активу припиняється на одну з двох дат, яка відбудеться раніше: на дату, з якої актив 
класифікується як утримуваний для продажу згідно з МСФЗ 5 «Не поточні активи, утримувані для 
продажу, та припинена діяльність», або на дату, з якої припиняється визнання його активом.

Нематеріальні активи.
Нематеріальні активи Товариства відображені у фінансовій звітності згідно МСБО 38 

«Нематеріальні активи». Одиницею обліку є окремий об'єкт нематеріальних активів.
Амортизація окремого об'єкта нематеріальних активів розраховується із застосуванням 

прямолінійного методу, виходячи зі строку корисного використання об'єкта.
Строк корисного використання об'єкта визначається, виходячи із юридичних прав Товариства на 

актив, та відображається в актах (протоколах) постійно діючої інвентаризаційної комісії.
Об'єктами нематеріальних активів станом на 31.12.2020р. є:
• авторські права (в т.ч. на програмне забезпечення);
• ліцензія
Ліцензія на здійснення фінансової діяльності є безстроковою. Вона не амортизуються, але 

аналізується в кожному звітному періоді на наявність підстав для оцінки таких активів як безстрокових.
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Оренда
Оренда класифікується як фінансова оренда, коли за умовами оренди передаються в основному всі 

ризики та вигоди, пов'язані з експлуатацією активу, і оренда відповідає одному з критеріїв визнання 
певного в МСБО 17 «Оренда».

В нашому Товаристві оренда класифікуються як операційна оренда. МСБО 17 "Оренда" до 
орендованого приміщення не застосовується з огляду на те, що оренда цього приміщення всього 12 
місяців.

Фінансові інвестиції
Фінансові інвестиції обліковуються відповідно до МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання" і 

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».
Фінансові інвестиції обліковуються за справедливою вартістю.
Фінансові інвестиції, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, обліковуються 

за їх собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестиції.
Інвестиції Товариства, обліковуються за собівартістю з урахуванням зменшення корисності 

інвестиції.
Втрати від зменшення корисності фінансових інвестицій відображаються у складі інших витрат з 

одночасним зменшенням балансової вартості фінансових інвестицій.

Дебіторська заборгованість
Визнання, класифікацію та розкриття інформації щодо дебіторської заборгованості Товариство 

здійснює відповідно до МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації", МСБО 1 "Подання 
фінансових звітів" та МСФЗ 9 "Фінансові інструменти".

Операційна дебіторська заборгованість- це заборгованість, яка виникає в процесі фінансової 
діяльності Товариства за умови підписання договору та внесення коштів.

Неопераційна дебіторська заборгованість виникає від операцій, не пов'язаних з операційною 
діяльністю Товариства. До неї відносяться позики, видані працівникам Товариства, та аванси різним 
організаціям.

Визнання, класифікацію та розкриття інформації щодо дебіторської заборгованості Товариство 
здійснює відповідно до МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття", МСБО 1 "Подання фінансових 
звітів" та МСФЗ 9 "Фінансові інструменти".

Дебіторська заборгованість класифікується:
1) рахунки до отримання - вид дебіторської заборгованості, який виникає при продажу фінансових

послуг;
2) дебіторська заборгованість, не пов'язана з реалізацією;
3) інша заборгованість.
Після первісного визнання дебіторська заборгованість, що є фінансовим інструментом, оцінюється 

за амортизованою собівартістю.
В обліку враховується заборгованість за претензіями у зв’язку з введенням в банки тимчасової 

адміністрації. На всю суму претензії нараховується резерв сумнівних боргів.
Поточну дебіторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за 

сумою первісного рахунку-фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.

Запаси.
Запаси матеріальних цінностей -  це активи, які утримуються Товариством для споживання у 

процесі здійснення діяльності (надання послуг), а також для забезпечення адміністративних 
(управлінських) потреб. Запаси визнаються активом, якщо є ймовірність отримання в майбутньому 
економічної вигоди, пов’язаної з їх використанням, а вартість запасів може бути достовірно визначена.

Запаси товарно-матеріальних цінностей складаються з:
-  господарських матеріалів (матеріальні цінності, які необхідні для забезпечення діяльності 

Товариства, а також для ремонту приміщень, інших необоротних активів);
-  малоцінних і швидкозношуваних предметів -  предметів, які використовуються Товариством не 

більше одного року (незалежно від їх вартості).
У бухгалтерському обліку матеріальні цінності оприбутковуються на відповідні рахунки 

бухгалтерського обліку за фактичними цінами придбання, тобто за первісною вартістю, з урахуванням 
витрат на транспортування від постачальника, податки, збори та інші обов’язкові платежі.

Запаси господарських матеріалів враховуються в бухгалтерському обліку за первісною вартістю і 
переоцінці не підлягають.

Інвентаризація запасів матеріальних цінностей у Товариства проводиться у відповідності з 
вимогами чинної нормативно-законодавчої бази України.
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При відпуску запасів в користування та іншому вибутті у Товариства використовуються метод 
FIFO -  «перше надходження-перший видаток».

Грошові кошти.
Грошові кошти та їх еквіваленти включають гроші в касі, гроші на рахунках у банках, грошові 

кошти в дорозі та інші короткострокові ліквідні інвестиції зі строком розміщення не більше трьох місяців.
Еквіваленти грошових коштів - це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно 

конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості.
Грошові кошти та їх еквіваленти обліковуються за їх номінальною вартістю. Грошові кошти в 

іноземній валюті обліковуються за перерахунком в гривні по курсу Національного банку України на 
день складання фінансової звітності. Курсові різниці, які виникають внаслідок різниці оцінки активів та 
зобов’язань, вартість яких виражена в іноземній валюті, на дату первісного визнання і дату складання 
фінансового звіту відображаються як дохід або витрати періоду, в якому вони виникають.

Грошові кошти складаються з грошових коштів в банках та готівки в касі.
Фінансова звітність Товариства складена в національній валюті України (гривні), що є 

функціональною валютою.
Господарські операції, проведені в іноземній валюті при первинному визнанні відображаються у 

функціональній валюті за курсом Національного Банку України (НБУ) на дату здійснення операції.
На дату складання фінансової звітності згідно МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів» всі 

монетарні статті, що враховуються в іноземній валюті перераховуються та відображаються у Балансі за 
курсом НБУ на дату складання звітності.

Курсові різниці, що виникають при перерахунку відображаються підсумовуючим підсумком, у 
звіті про фінансові результати того періоду, в якому вони виникли.

Облік і визнання зобов'язань та резервів Товариства здійснюється відповідно до МСБО 37 
«Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи».

Акціонерний та інший капітали
Статутний капітал Товариства сформовано внесками акціонерів. Розмір статутного капіталу 

зафіксовано в Статуті Товариства. Збільшення статутного капіталу здійснюється за рішенням Загальних 
зборів акціонерів.

Резервний капітал формується за рахунок нерозподіленого прибутку за рішенням Загальних зборів 
акціонерів та відповідно до Статуту Товариства.

Прибуток, що залишається у розпорядженні Товариства після сплати податків і обов’язкових 
платежів, розподіляється на формування резервних та інших фондів, збільшення капіталу та виплату 
дивідендів на підставі рішення Загальних зборів акціонерів.

Резервний капітал (фонд) Товариства створюється у розмірі не менше 25% статутного капіталу 
Товариства і призначається для покриття витрат, пов’язаних з відшкодуванням збитків, та запланованих 
витрат. Резервний капітал (фонд) формується шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5% суми 
чистого прибутку Товариства до досягнення визначеного розміру.

Зобов’язання та забезпечення.
Облік і визнання зобов'язань та резервів Товариства здійснюється відповідно до МСБО 37 

«Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи».
Зобов'язання Товариства класифікуються як довгострокові (строк погашення понад 12 місяців) та 

поточні (термін погашення до 12 місяців).
Оцінка довгострокової кредиторської заборгованості ґрунтується на первісній (справедливій) 

вартості.
Поточна кредиторська заборгованість обліковується і відображається в Балансі за первісною 

вартістю, яка дорівнює справедливій вартості отриманих активів або послуг.
Товариство здійснює переказ частини довгострокової кредиторської заборгованості до складу 

короткострокової, коли за умовами договору до повернення частини суми боргу залишається менше 365 
днів.

Резерви визнаються, якщо Товариство в результаті певної події в минулому має юридичні або 
фактичні зобов'язання, для врегулювання яких з більшим ступенем імовірності буде потрібно відтік 
ресурсів, і які можна оцінити з достатньою надійністю.

Товариство визнає в якості резервів -  резерв відпусток, який формується щорічно станом на 
кінець року.

Винагороди працівникам
Всі винагороди працівникам Товариства враховуються як поточні, відповідно до МСБО 19



«Виплати працівникам». Виплати працівникам включають:
а) короткострокові виплати працівникам, такі як заробітна плата, оплачені щорічні відпустки та 
тимчасова непрацездатність, участь у прибутку та премії (якщо вони підлягають сплаті протягом 
дванадцяти місяців після закінчення періоду);
б) інші довгострокові виплати працівникам, включаючи додаткову відпустку за вислугу років або 

оплачувану академічну відпустку, виплати з нагоди ювілеїв чи інші виплати за вислугу років, виплати за 
тривалою непрацездатністю, а також отримання частки прибутку, премії та відстрочену компенсацію, 
якщо вони підлягають сплаті після завершення дванадцяти місяців після закінчення періоду або пізніше;
в) виплати при звільненні.

У процесі господарської діяльності Товариство сплачує обов'язкові внески до Державного 
Пенсійного фонду за своїх працівників, в розмірі передбаченому Законодавством України

Доходи та витрати
Доходи Товариства визнаються відповідно до МСБО 18 «Дохід». Доходи та витрати визнаються за 

методом нарахування.
Дохід -  це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження чи 

збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов’язань, результатом чого є збільшення 
чистих активів, за винятком збільшення, пов’язаного з внесками учасників.

Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та критеріям 
визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення 
зобов’язань.

Дохід від продажу фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості або інших активів визнається 
у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов:

а) Товариство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю на 
фінансовий інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи;

б) за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка 
зазвичай пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими фінансовими 
інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими активами;

в) суму доходу можна достовірно оцінити;
г) ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією; 

та
д) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно оцінити.
Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження 

коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу.
Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів
Витрати -  це зменш ення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи 

амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є зменш ення чистих активів, 
за винятком зменш ення, пов’язаного з виплатами учасникам.

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та 
одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів.

Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутніх 
економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не відповідають або 
перестають відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий стан.

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають 
зобов’язання без визнання активу.

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні 
доходи.

ПРИМІТКА 1.6. ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Звіт грошових коштів за 2020 рік складено за вимогами МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів» 
за прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень 
грошових коштів чи валових виплат грошових коштів на нетго-основі. У звіті відображено рух грошових 
коштів від операційної та неопераційної (інвестиційної та фінансової) діяльності.

Операційна діяльність -  полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності, витрати на
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придбання оборотних активів, втрати на оплату праці персоналу, сплату податків, відрахування на 
соціальні заходи та інші витрати.

Інвестиційна діяльність —  це придбання та продаж: необоротних активів, у тому числі активів 
віднесених до довгострокових, та поточних фінансових інвестицій, інших вкладень, що не розглядаються 
як грошові еквіваленти, отримані відсотки та дивіденди.

Фінансова діяльність —  це надходження чи використання коштів, що мали місце в результаті 
отримання та погашення позик.

Грошових коштів, які є в наявності і які недоступні для використання, Товариство не має.

ПРИМІТКА 1 .7.3ВІТПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Товариство складає Звіт про зміни у власному капіталі де інформує про зміни у власному капіталі 
відповідно до М СБОІ. Звіт про власний капітал за 2020 р. включає таку інформацію:

загальний сукупний прибуток (збиток) за період;
- для нерозподіленого прибутку(непокритого збитку) вплив ретроспективного перерахунку, 

визнаного відповідно до МСБО 8;
- зміни в результаті отриманого прибутку (збитку).

ПРИМІТКА 1.8. ОПЕРАЦІЙНІ СЕГМЕНТИ

Протягом 2020 року Товариство здійснювало діяльність в одному географічному та бізнес 
сегменті, отже Додаток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» не готувався.
У разі розширення масштабів діяльності Товариство буде подавати фінансову звітність відповідно до 
МСФЗ 8 «Операційні сегменти».

ПРИМІТКА 1.9. РИЗИК ГІПЕРІНФЛЯЦІЇ
Враховуючи офіційні дані Державної служби статистики України, кумулятивний рівень інфляції за 

трирічний період, включаючи 2018, 2019 та 2020 роки, склав 18,9 % ( 9,8 % - за 2018 рік, 4,1% та 5% 
відповідно за 2019 та 2020 рік) Це створило передумови не проводити перерахунок фінансової звітності 
згідно з МСБО 29 за 2020 рік.

Під час складання фінансової звітності Товариство проаналізувало критерії, які характеризують 
показник гіперінфляції і передбачені у параграфі З МСБО 29, а саме:

а) основна маса населення віддає перевагу збереженню своїх цінностей у формі немонетарних 
активів або у відносно стабільній іноземній валюті. Суми, утримувані в національній валюті, негайно 
інвестуються для збереження купівельної спроможності;

б) основна маса населення розглядає грошові суми не в національній грошовій одиниці, а у 
відносно стабільній іноземній валюті. Ціни можуть також наводитися в цій валюті;

в) продаж та придбання на умовах відстрочки платежу здійснюється за цінами, які компенсують 
очікувану втрату купівельної спроможності протягом періоду відстрочки платежу, навіть якщо цей строк 
є коротким;

г) відсоткові ставки, заробітна плата та ціни індексуються згідно індексу цін;
ґ) кумулятивний рівень інфляції за трирічний період наближається до 100% або перевищує цей

рівень.
Також Товариство врахувало додаткові важливі фактори, такі як динаміка змін рівня інфляції. 

Так, рівень інфляції у в 2018 році -  9,8%, а в 2019 та 2020 році всього 4,1% та 5% відповідно.
Спираючись на проведений аналіз та висновки Української асоціації інвестиційного бізнесу 

дійшли висновку, що за показниками наведеними у підпунктах в) і г) параграфа З МСБО 29 економічний 
стан в Україні не відповідає ситуації, що характеризується гіперінфляцією. У 2020 році облікова ставка 
НБУ протягом року змінювалась -  із 11 до 6 % річних.

Тож, згідно з міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність в умовах 
гіперінфляції» управлінським персоналом Товариство прийнято рішення не проводити перерахунок 
фінансової звітності за 2020 рік.

ПРИМІТКА 2. РОЗКРИТТЯ ДАНИХ ЗВІТНОСТІ.

ПРИМІТКА 2.1. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ.
Нематеріальні активи відображені в звіті про фінансовий стан ТОВ «ФК «Дніпробуд» за 

собівартістю, що складається як різниця вартості придбання активів і накопиченої амортизації.
Первісна вартість нематеріальних активів станом на 31 грудня 2019 і 2020 рр. ТОВ «ФК
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«Дніпробуд» становила (тис. грн.):

Нематеріальні активи 
(первісна вартість)

2019р. 2020р.

Комп’ютерні програми 1:С 8.3 2 2
. Ліцензія 98 98

Разом: 100 100

У звітному періоді та за період попереднього року амортизація не нараховувалась. Вся 
амортизація 45 тис. грн.. була нарахована у 2016 році. Нематеріальні активи, отримані за рахунок 
цільових асигнувань відсутні.

Нематеріальні активи, оформлені у заставу, відсутні. Капіталізація витрат на позики, що 
відносяться до придбання (створення) нематеріальних активів (п.8 МСБО/ІАБ № 23 «Витрати на 
позики»), не здійснювалася. Переоцінка нематеріальних активів не здіснювалася.

ПРИМІТКА 2.2 ОСНОВНІ ЗАСОБИ ТА ІНШІ НЕОБОРОТНІ АКТИВИ.
Всі основні засоби відображені за собівартістю (первісна вартість за мінусом зносу). Первісна 

вартість основних засобів на 31 грудня років, що закінчилися 2019 і 2020 рр. по кожній з груп основних 
засобів становила (тис, грн.):____________________________________ _____________ ______________

Основні засоби 2019р. 2020р.
Будинки та споруди (офісне приміщення) 4 391 4 391
Машини та обладнання (офісне та комп’ютерне обладнання) 134 134
Інструменти, прилади та інвентар (меблі та інвентар) 78 78

Інші основні засоби 55 55

Разом: 4 658 4 658

У 2020 році було проведено аналіз справедливої вартості об’єктів основних засобів. 
Відхілення залишкової вартості об’єктів основних засобів від їх справедливої вартості не 
виявлено. Було прийнято рішення не проводити переоцінку балансової вартості основних засобів.

Знос (амортизація) всіх груп основних засобів нараховується з використанням прямолінійного 
методу відповідно до наступної таблиці:

Групи Строки корисного використання 
(роки)

Група 3 - будівлі 20
Група 4 -  машини та обладнення 5
Група 6 -  інструменти, прилади, інвентар, меблі 5
Група 9 -  Інші основні засоби 5

Знос (амортизація) основних засобів нараховується щомісячно. Станом на 31 грудня 2020 р. 
нараховано амортизації на суму 82 тис. грн. За аналогічний період попереднього року 645 тис. грн. ( в 
тому числі 570 тис грн. - перерахунок амортизації при дооцінці офісного приміщення).

Собівартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта 
(модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), яке призводить до збільшення 
майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта. Вартість поліпшення 
основних засобів, що капіталізується, амортизується, з використанням прямолінійного методу за тими ж 
річними ставками, що й відповідні основні засоби.

Інвестиції у капітальне будівництво за звітний період відсутні. Капіталізація витрат на позики, що 
відносяться до придбання (створення) об'єктів основних засобів (п.8 МСБО/ІАБ № 23 «Витрати на 
позики»), не здійснювалася. Основні засоби, щодо яких існують обмеження права власності на звітну 
дату, відсутні. Основні засоби, передані у заставу, відсутні. Основні засоби, що знаходяться на 
консервації на дату кінця звітного періоду, відсутні.
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ПРИМІТКА 2.3. ДОВГОСТРОКОВІ ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ.

Фінансові інвестиції -  це цінні папери у вигляді простих іменних акцій емітента ПАТ «ФК 
«Авангард» та вексель придбаний у емітента ТОВ «Управління капітального будівництва» ЗО вересня 
2011 року.

1. У 2019 році згідно з п. 5.4 Оцінка за справедливою вартістю МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» 
було прийнято рішення про списання вартості цінних паперів через об’єктивні свідченя того, що первісна 
вартість фінансових інвестицій не може бути відшкодованою, та інвестиція вважається знеціненою.

У той же час цінні папери не були анульовані та обліковуються у позабалансовому обліку ТОВ 
«ФК «Дніпробуд»» у 2019 та 2020 роках.

2. У 2020 році справедлива вартість придбаного простого векселя склала 0,9 тис.грн., з 
урахуванням знецінення, (1,8 тис грн. у 2019 році). Вексель придбаний у ТОВ «Управління капітального 
будівництва», номінальна вартість якого складала 5 999,5 тис.грн..

Збитки від знецінення векселя у 2020 році склали -  0,9 тис.грн. (З тис. грн. у 2019 році)
Протягом звітного періоду за рік 2020 року довгострокові фінансові інвестиції додатково не 

надходили.

ПРИМІТКА 2.4. ЗАПАСИ.
Одиницею запасів для бухгалтерського обліку ТОВ «ФК «Дніпробуд» визначила окремі 

найменування запасів з розбивкою на види й групи. Оприбуткування здійснювалося за первісною 
вартістю, визначеній згідно МСБО № 2. При вибутті запаси оцінювалися методом ФІФО. Оцінка запасів 
на дату балансу визначалася по їх первісній вартості.

Залишок запасів на кінець років, що закінчилися 31 грудня 2019 і 2020 рр. по кожному з 
компонентів становила (тис, грн.):___________________ ____________________ ____________________

Запаси 2019 2020
Виробничі запаси 0 0

Разом: 0 0

Придбано виробничих запасів за звітний період на суму 5,0 тис. грн., використано в 
господарській діяльності на суму 5,0 тис. грн.

За аналогічний період 2019 року було придбано виробничих запасів на суму 11,0 тис. грн., 
використано в господарській діяльності на суму 20,0 тис. грн.
. Запаси, що оформлені в заставу, на кінець звітного періоду відсутні.

ПРИМІТКА 2.5. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ.
Дебіторська заборгованість за виданими авансами
Ні аванси одержані, ні аванси видані, ні переплачені податки, збори та обов’язкові платежі не є 

фінансовими активами та фінансовими забов'язаннями. Ці суми визнаються за первісно отриманими 
(сплаченими) сумами.

Розрахунки за виданими авансами -  рахунок бухгалтерського обліку попередніх оплат, авансів, 
виданих підприємством своїм постачальникам і підрядникам у рахунок виконання ними своїх зобов'язань 
за поставками на адресу підприємства товарів, виконанням робіт, наданням послуг.

У 2020 році видані аванси відсутні, так же як і станом на 31 грудня 2019 року.
Поточна дебіторська заборгованість ТОВ «ФК «Дніпробуд» визнається активом одночасно з 

визнанням доходу від реалізації фінансових послуг і оцінюється за амортизованою собівартістю згідно 
вимог МСБО №18 «Дохід».

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів станом на 31 грудня 2020р. 
відсутня, так же як і станом на 31 грудня 2019 року.

Інша дебіторська заборгованість -  це інші непохідні фінансові активи. Дебіторська заборгованість 
визнається в разі виникнення права на отримання платежу згідно з договором або іншого юридичного 
права.

ПРИМІТКА 2.6. ГРОШІ ТА ЇХ  ЕКВІВАЛЕНТИ.
Гроші та їх еквіваленти на 31 грудня років, що закінчилися 31 грудня 2019 і 2020 рр. включають 

(тис. грн.):
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Грошові кошти 2019 2020
Поточні рахунки у національній валюті 1 0,4
Депозитні рахунки в банках до запитання в 
національній валюті

7813 24 550,5

Разом: 7814 24 551

Кошти на поточному та депозитному рахунках зберігаються переважно у ПАТ АКБ «Львів».

ПРИМІТКА 2.7. ІНШ І ОБОРОТНІ АКТИВИ.
Інші оборотні активи на балансі ТОВ «ФК «Дніпробуд» відсутні.

ПРИМІТКА 2.8.УПРАВЛІННЯАКТИВАМИ.
ТОВ «ФК «Дніпробуд» здійснює управління майном. Станом на 31 грудня 2020р. Товариство 

має два ФФБ (фонд фінансування будівництва) типу А:

Об'єкт будівництва, щодо яких знаходиться майно 
Довірителів в управлінні

Сума залучених 
коштів в управління 
станом на 
31.12.2019р. (тис.грн.)

Сума залучених 
коштів в управління 
станом на 
31.12.2020р.(тис.грн.)

Будинок по вул. Заводська 50, смт Немішаєве, 
Бородянський р-н, Київська обл..

2219 2219

Будинок по вул. Європейська 1, с.Нові Петрівці, 
Вишгородський р-н, Київська обл.

50 482 53 736

Разом: 52 701 55 955

У 2020 році нові ФФБ не створювалися. Облік коштів, внесених Довірителями до ФФБ, а також 
облік коштів, спрямованих Управителем з ФФБ на фінансування будівництва, відокремлені від власного 
майна Товариства, а токож від інших фондів. Облік майна, що перебуває в управлінні, Товариство 
здійснює за об'єктами будівництва та складає щодо цього майна окремий баланс.

ПРИМІТКА 2.9. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ.
Станом на 31 грудня 2020 р. власний капітал ТОВ «Фінансова компанія «Дніпробуд» (надалі - ТОВ 

«ФК «Дніпробуд») включає такі компоненти:
• Зареєстрований капітал.
• Резервний капітал.
• Капітал у дооцінках
• Нерозподілений прибуток (непокритий збиток).
• Додатковий капітал

Зареєстрований капітал.
Товариство засновано на спільній частковій власності фізичних та юридичних осіб, має статутний 

капітал у розмірі 11 000 000,00 (одинадцять мільйонів гривень 00 коп.). Зареєстрований капітал сплачено 
повністю грошовими коштами.

Резервний капітал.
Станом на31.12.2019та31.12. 2020 р. розмір резервного капіталу складає 131 тис. грн.

Капітал в дооцінках.
У 2019 році було проведено дооцінку балансової вартості офісного приміщення до його 

справедливої вартості та відображена різниця вартості в розмірі 2 121 у розділі «Капітал у дооцінках» 
рядок «Дооцінка (уцінка)необоротних активів

Станом на 31.12.2019 та станом на 31.12.2020 року Капітал у дооцінках складає 2121 тис.грн
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)

Станом на 31.12.2019 року непокритий збиток склав 2102 тис. грн. , станом на 31.12. 2020 р. непокритий 
збиток склав - 473 тис. грн.,

Додатковий капітал.
Згідно Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та рішення 

Загальних зборів засновників(учасників) ТОВ «ФК «Дніпробуд» (Протокол №42 від 18.05.2020 р. про 
збільшення статутного капіталу компанії ) учасником товариства ТОВ «УКБ» було внесено 15 000 тис 
грн. до незареєстрованого статутного капіталу.

Власний капітал ТОВ «ФК «Дніпробуд» у порівнянні з початком поточного року збільшився на 16
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ПРИМІТКА 2.10. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І  ПЛАТЕЖІВ.
Забезпечення у звітному періоді визнавались й обліковувались відповідно до МСФО № 37 

«Забезпечення» умовні зобов’язання та умовні «активи», тобто як зобов’язання з невизначеними 
строками або сумами.

Залишок довгострокових забов'язань на виплату відпусток працівникам станом на 31.12.2019 р. 
становлять 266 тис.грн., на 31.12.2020 р. - 237 тис. грн.

Станом на 31.12.2019 р. поточні зобов'язання на виплату відсутні ., на 31.12.2020 р. поточні 
забов'язання становлять 87 тис.грн

ПРИМІТКА 2.11. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ.
Станом на 31 грудня 2020 року до складу забов'язань відноситься кредиторська заборгованість,за 

комунальні послуги на суму 4 тис.грн., нарахування з податку на прибуток за 2020 рік відсутні .
Станом на 31 грудня 2019 р. до поточних забов'язань Товариства відносилися заборгованість за 

комунальні послуги на суму 2 тис.грн., розрахунки з податку на прибуток за 2019 рік також відсутні.

ПРИМІТКА 2.12. ДОХІД.
За звітний період 2020 року валовий дохід (виручка) від реалізації послуг складає в сумі 109 тис. 

грн. За аналогічний період попереднього 2019 року -  695 тис. грн.
Інші фінансові доходи за 2019 рік включають відсотки, отримані за розміщення коштів на 

депозитному рахунку- 3657 тис.грн.
В 2020 році відсотки, отримані за розміщення коштів на депозитному рахунку склали -  3533 

тис.грн. були відображені як інші фінансові доходи.

ПРИМІТКА 2.13. ВИТРАТИ

629 тис. гри. та склав 27 779 тис. гри.

Елементи операційних витрат за 2020 рік є наступними:

Найменування
показника

За звітний період 
(2020)

За минулий рік 
(2019)

Матеріальні затрати 5 20
Витрати на оплату праці 1172 1239
Витрати на соціальні заходи 239 242
Амортизація 82 75
Інші операційні витрати 514 513

Разом: 2012 2089

До інших витрат Товариства у 2020 р., віднесено знецінення фінансових інвестицій (векселя) на 
суму 0,9 тис.грн.

До інших витрат операційної діяльності у 2019 р., віднесено знецінення акцій простих іменних, на 
суму 6 000 тис.грн. та знецінення фінансових інвестицій (векселя) на суму 3 тис.грн.

ПРИМІТКА 2.14. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

Формула для визначення об’єкта оподаткування відповідно до Податкового кодексу України 
виглядає так:

Об’єкт оподаткування = Фінансовий результат до оподаткування, розрахований за правилами 
бухгалтерського обліку (-) Податкові збитки минулих років

Формула для обчислення податку на прибуток:

Податок на прибуток = Ставка податку на прибуток х База оподаткування

де: Основна ставка податку -  18%
Згідно з чинним законодавством, оподаткування податком на прибуток ТОВ «ФК «Дніпробуд»

14



здійснюється на загальних підставах.
Відповідно до п.п. 134.1.1 п 134.1 ст. 34 ПК України об’єктом оподаткування є прибуток з 

джерелом пожодження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або 
зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій 
звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або 
міжнародних стандартів фінансової звітності,на різниці, які виникають відповідно до положень цього 
Кодексу.

Чистим фінансовим результатом, визначеним у фінансовій звітності підприємства за 2020 рік є 
прибуток у розмірі 1629 тис. грн.. Але, враховуючи тимчасові податкові різниці , такі, як від’ємне 
значення об’єкта обкладання податком на прибуток минулого року у розмірі 3741 тис. грн., у 2020 
податок на прибуток, що підлягає сплаті за звітний період, не нараховується.

ПРИМІТКА 2.15. Д О  ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ.
Результатом чистого руху коштів від діяльності Товариства за звітний рік є позитивне значення руху 

грошових коштів в сумі -  16 737 тис. грн.,

ПРИМІТКА 2.16. Д О  ЗВІТУ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ.
Власний капітал ТОВ «ФК «Дніпробуд» у порівнянні з початком поточного року збільшився на 

16629 тис. грн. та склав 27 779 тис. грн. Зміни власного капіталу відбулись за рахунок зміни 
нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) ( був збиток 2102 тис. грн., а став збиток 473) і за 
рахунок додаткового капіталу в розмірі 15 000 тис.грн. (внесено кошти до незареєстрованого статутного 
капіталу).

Інформація про засновників ТОВ «ФК «Дніпробуд» та їх частка в капіталі ТОВ «ФК «Дніпробуд»:

Учасники Частка володіння (%)
Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Управління капітального будівництва»

75,91 %

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРП» 10,45 %
Громадянин України Палеха Богдан Петрович 9,09 %
Громадянин України Палеха Роман Петрович 4,55 %

В 2020 змінився склад учасників Товариства. Частка Палехи Тетяни Савівни була передана Палесі 
Богдану Петровичу ( Протокол загальних зборів Учасників № 44 від 07.10.2020).

У звітному 2020 році дивіденди не нараховувалися та не виплачувались.
ПРИМІТКА 3. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПОВ ’ЯЗАНІ СТОРОНИ.
До пов'язаних сторін або операцій зі пов'язаними сторонами, як зазначено у МСБО 24 

(переглянутому у 2009 році) «Розкриття інформації про пов'язані сторони», відносяться:
а) Фізична особа або близький родич такої особи є пов'язаною стороною із суб'єктом 

господарювання, що звітує, якщо така особа:
• контролює суб'єкт господарювання, що звітує, або здійснює спільний контроль над ним;
• має суттєвий вплив на суб'єкт господарювання, що звітує;
• є членом провідного управлінського персоналу суб'єкта господарювання, що звітує, або 

материнського підприємства суб'єкта господарювання, що звітує.
б) Суб'єкт господарювання є пов'язаним із суб'єктом господарювання, що звітує, якщо виконується 

будь-яка з таких умов:
• суб'єкт господарювання та суб'єкт господарювання, що звітує, є членами однієї групи (а це

означає, що кожне материнське підприємство, дочірнє підприємство або дочірнє підприємство під
спільним контролем є пов'язані одне з одним);

• один суб'єкт господарювання є асоційованим підприємством або спільним підприємством 
іншого суб'єкта господарювання (або асоційованого підприємства чи спільного підприємства члена 
групи, до якої належить інший суб'єкт господарювання);

• обидва суб'єкти господарювання є спільними підприємствами однієї третьої сторони;
• один суб'єкт господарювання є спільним підприємством третього суб'єкта господарювання, а 

інший суб'єкт господарювання є асоційованим підприємством цього третього суб'єкта господарювання;
• суб'єкт господарювання є програмою виплат по закінченні трудової діяльності працівників або

суб'єкта господарювання, що звітує, або будь-якого суб'єкта господарювання, який є пов'язаним із
суб'єктом господарювання, що звітує.
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Якщо суб'єкт господарювання, що звітує, сам є такою програмою виплат, то працедавці-спонсори 
також є пов'язаними із суб'єктом господарювання, що звітує;

• суб'єкт господарювання перебуває під контролем або спільним контролем особи, визначеної в 
пункті а);

• особа, визначена в підпункті першому пункту а), має значний вплив на суб'єкт господарювання 
або є членом провідного управлінського персоналу суб'єкта господарювання (або материнського 
підприємства суб'єкта господарювання).

При розгляді взаємовідносин кожної можливої пов'язаної сторони особлива увага надається змісту 
відносин, а не тільки їхній юридичній формі.

Протягом року, що закінчився 31 грудня 2020 пов'язаними сторонами Товариства були учасники та 
персонал компанії.

Пов’язана сторона Характер взаємовідносин Наявність контролю
Палеха Тетяна Савівна Заст. Директора.

Власник офісу, який орендується 
підприємством до (15 травня 2020 
року)

Можливість здійснювати вплив на 
управління та/або діяльність 
товариства

Палеха Богдан Петрович Технік-програміст.Власник офісу, 
який оренд, підприємством (з 16 
травня 2020 р.)

Можливість здійснювати вплив на 
управління та/або діяльність 
товариства

Пов’язана сторона Вид розрахунків Період, сума
Палеха Богдан Петрович Орендна плата 4,5 міс 2020 року, 90 тис. гри..
Палеха Тетяна Савівна Орендна плата 7,5 міс 2020 року, 150 тис. грн..

ТОВ «ФК «Дніпробуд» не здійснює спеціальних виплат управлінському персоналу. Всі виплати 
працівникам обумовлені колективним договором. Суми нарахованої заробітної плати управлінському 
персоналу склали :

ПІБ Посада 2020 рік 
Тис. грн

2019рік 
Тис. грн

Палеха Петро Костянтинович Директор 301 тис. грн 295 тис. грн
Палеха Тетяна Савівна Заступник директора 204 тис. грн 223 тис. грн
Палеха Роман Петрович Заступник директора по нагляду за 

будівельним процесом
169 тис. грн 183 тис. грн

ПРИМІТКА 4. УМОВНІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ І  ЗОБОВ 'ЯЗАННЯ.
Загальні економічні умови
За період від дати фінансової звітності до дати її затвердження й подання регулятору, стан 

економіки України перебуває в процесі реформування. Країна відбиває зовніш ню  агресію  та бореться зі 
спалахом корона вірусу COVID-19 і при цьому не демонструє вибухового зростання економіки, та 
навіть темпи зрозтання скоротилися в порівнянні з минулим роком, в якому спад економічного зростання 
відбувся тільки наприкінці року. В 2020 році спад продовжується.

Відповідність діяльності законодавству
Керівництво вважає, що діяльність ТОВ «ФК «Дніпробуд» здійснюється у повній відповідності з 

діючим законодавством, що регулює його діяльність на ринку фінансових послуг.
Однак не може бути впевненості у тому, що регуляторні органи, зокрема Національна комісія з 

цінних паперів, не матимуть іншої думки щодо відповідності діяльності ТОВ «ФК «Дніпробуд» вимогам 
чинного законодавства та не застосують штрафні санкції. У даній фінансовій звітності не були створені 
резерви щодо потенційних штрафів, пов’язаних з діяльністю ТОВ «ФК «Дніпробуд» на ринку фінансових 
послуг.
Оподаткування

Внаслідок наявності в податковому законодавстві положень, які містять множинне тлумачення 
норм і вимог, а також внаслідок практики, яка склалася в загалом нестабільному економічному 
середовищі через довільне тлумачення податковими органами різних аспектів господарської діяльності, 
ТОВ «ФК «Дніпробуд», можливо, буде змушена визнати додаткові податкові зобов’язання, штрафи та 
пеню у разі, якщо податкові органи піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва 
ТОВ «ФК «Дніпробуд». Така невизначеність може стосуватись оцінки фінансових інструментів, резервів 
збитків від знецінення, а також відповідність ціноутворення ринковим умовам. На думку керівництва, 
ТОВ «ФК «Дніпробуд» сплатила усі податкові зобов’язання, тому ця фінансова звітність не містить
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резервів на покриття податкових збитків.
Пенсії та пенсійні плани

Працівники отримують право на пенсійні виплати з державного пенсійного фонду у сумі 
накопичених платежів згідно з пенсійним законодавством України. ТОВ «ФК «Дніпробуд», як 
роботодавець, здійснює поточні внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, які 
розраховуються як відсоток від нарахованої у поточному періоді суми заробітної плати своїх працівників. 
Станом на дату балансу ТОВ «ФК «Дніпробуд» немає жодних інших зобов’язань із виплати пенсійних, 
страхових або інших компенсаційних виплат перед своїми теперішніми або колишніми працівниками.
Судові позови

Відомих випадків фактичного або можливого недотримання законів чи вимог нормативних актів, 
які могли б або мають суттєвий вплив на фінансову звітність, не існує.

ПРИМІТКА 5. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ.
ТОВ «ФК «Дніпробуд» володіє різними фінансовими активами, які включають переважно грошові 

кошти, які виникають безпосередньо в ході господарської діяльності ТОВ «ФК «Дніпробуд». Основними 
ризиками, притаманними фінансовим інструментам ТОВ «ФК «Дніпробуд», є валютний ризик, ризик 
ліквідності та ризик достатності капіталу. Процес управління ризиками здійснюється під безпосереднім 
щоденним контролем керівництва ТОВ «ФК «Дніпробуд», при цьому всі стратегічні рішення орієнтовані 
на своєчасне виявлення вищезазначених ризиків, їх оцінку та управління.

Валютний ризик
Валютний ризик визначається як ризик того, що вартість фінансового інструменту коливатиметься 

внаслідок зміни курсів обміну валют. Керівництво ТОВ «ФК «Дніпробуд» враховує інформацію про 
зміну валютних курсів.

ПРИМІТКА 6. СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
Організація роботи Служби внутрішнього аудиту (контролю) Товариства у 2020 році здійснювалась 

на підставі Положення про Службу внутрішнього аудиту (контролю), затвердженого від 03 листопада 
2014 року, протокол загальних зборів учасників № 23.

Відповідно до вимог Положення Служба внутрішнього аудиту (контролю) має такі основні 
завдання: річне планування завдань Служби внутрішнього аудиту (контролю); реалізація завдань згідно із 
затвердженим планом; своєчасне надання звітів керівництву Товариства; сприяння органам управління 
Товариства в покращенні системи управління Товариством; моніторинг впровадження структурними 
підрозділами Товариства прийнятих рекомендацій; виявлення сфер потенційних збитків для фінансової 
установи, сприятливих умов для шахрайства, зловживань і незаконного присвоєння коштів фінансової 
установи; взаємодія із зовнішніми аудиторами; аналіз висновків зовнішніх аудиторів та здійснення 
моніторингу виконання рекомендацій зовнішніх аудиторів; взаємодія з іншими підрозділами Товариства 
у сфері організації контролю і моніторингу системи управління Товариством; участь в службових 
розслідуваннях та інформування органів управління Товариства про результати таких розслідувань; 
розробка та впровадження програм оцінки і підвищення якості внутрішнього аудиту (контролю).

Внутрішній аудитор звітує перед керівництвом Товариства: за результатами кожного
календарного року -  шляхом надання звіту про результати діяльності Служби внутрішнього аудиту 
(контролю) за рік; про дотримання організаційної незалежності внутрішнього аудитора -  щонайменше 
один раз на три роки; про результати проведених спеціальних аудитів та розслідувань -  одразу після їх 
проведення; про необхідність внесення змін та доповнень до Положення -  за результатами кожного 
календарного року.

Всі звіти та висновки за результатами аудиторських перевірок та рекомендації, надані внутрішнім 
аудитором, своєчасно доводяться до відома керівника Товариства одразу після завершення перевірок для 
ознайомлення, надання відповідних коментарів/пояснень та виправлення недоліків у роботі підрозділів 
Товариства.

ПРИМІТКА 7. БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ.
Протягом звітного періоду діяльність ТОВ «ФК «Дніпробуд» була безперервною. Однак звертаючи 

увагу на ситуацію щодо майбутньої невизначеності, пов’язаної із запровадженням урядом 
України обмежень, встановлених під час карантину, у зв'язку зі спалахом корона вірусу COVID- 
19 у світі, що сталася протягом звітного періоду, виникає суттєва невизначеність, що може 
поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на 
безперервній основі та яка може вплинути на майбутні операції та можливість збереження 
вартості його активів. Вплив такої майбутньої невизначеності наразі не можливо оцінити. Ця 
фінансова звітність не включає жодних коригувань, які можуть виникнути в результаті такої
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невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі та зможуть 
бути оцінені.

ПРИМІТКА 8. ПРИПИНЕНА ДІЯЛЬНІСТЬ.
ТОВ «ФК «Дніпробуд» повідомляє, що жодного компоненту фінансової звітності, що відповідає 

критеріям припиненої діяльності, немає.

ПРИМІТКА 9. ПОДІЇ, Щ О ВІДБУЛИСЯ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ.

Інформація відповідно до МСБО № 10 «Події після звітного періоду»
Подій після звітного періоду -  сприятливих та несприятливих подій, які відбувались з кінця 

звітного періоду до дати затвердження фінансової звітності до випуску -  не було.
Подій, які вимагають коригування після звітного періоду, коли Товариству слід коригувати суми, 

визнані у фінансовій звітності, або визнавати раніше не визнані статті не було, а саме:
1) рішень після звітного періоду в судовій справі, яке підтверджує, що Товариство мало 

теперішню заборгованість на кінець звітного періоду;
2) отримання інформації після звітного періоду, яка свідчить, що корисність активу зменшилася 

на кінець звітного періоду або що суму раніше визнаного збитку від зменшення корисності цього активу 
треба коригувати, а саме:

- не було банкрутства замовників, яке сталося після звітного періоду, що підтверджує, як 
правило, що збиток за торговельною дебіторською заборгованістю вже існував на кінець звітного періоду 
і що суб'єктові господарювання слід коригувати балансову вартість торговельної дебіторської 
заборгованості;

- не було продажу запасів після звітного періоду, що може свідчити про їхню чисту вартість 
реалізації на кінець звітного періоду.

- не було визначення після звітного періоду собівартості придбаних активів або надходжень від 
проданих активів до кінця звітного періоду;

- не було визначення після звітного періоду суми прибутку за програмою участі в прибутках 
Товариства або визначення виплат бонусів не було викриття шахрайства або помилок, яке свідчить, що 
фінансова звітність була неправильною.

/

Директор Палеха П.К.

Ляховецька І.Б.
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