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        до Положення про розкриття інформації емітентами 

        цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) 

      

     Титульний аркуш 
 

 

                
             (дата реєстрації емітентом  

                  електронного документа) 

 

               №   
                  вихідний реєстраційний 

                  номер електронного документа) 

 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про 

розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 

2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення) 

Директор       Черевань Владислав Станiславович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

 
 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2018 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 

емітента 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ" 

2. Організаційно-правова 

форма емітента 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи. 
37956390 

4. Місцезнаходження 

емітента 
01042 м. Київ д/н м.Київ вул. Чигорiна, буд. 12 

5. Міжміський код, телефон 

та факс емітента 
д/н (044) 337-67-89 

6. Адреса електронної 

пошти 
info@credostoliza.pat.ua 

7. Дата та рішення 

наглядової ради емітента, 

яким затверджено річну 

інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів 

акціонерів, яким 

затверджено річну 

інформацію емітента (за 

наявності) 

26.04.2019 

Наказ Директора вiд 26.04.2019 

8. Найменування, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи, країна 

реєстрації юридичної особи 

та номер свідоцтва про 

включення до Реєстру осіб, 

уповноважених надавати 

інформаційні послуги на 

фондовому ринку, особи, 

яка здійснює 

оприлюднення 

регульованої інформації від 

імені учасника фондового 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку 

України" 

21676262 

Україна 

DR/00001/APA 



ринку 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

Повідомлення розміщено 

на власному 

веб-сайті учасника 

фондового ринку http://www.credostoliza.pat.ua  

29.04.2019 

  (адреса сторінки)   (дата) 

 



Зміст 

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента. X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.  X 

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.  

5. Інформація про рейтингове агентство.  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента. 
 

7. Судові справи емітента.  

8. Штрафні санкції емітента.  

9. Опис бізнесу. X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або 

учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): 
X 

1) інформація про органи управління; X 

2) інформація про посадових осіб емітента; X 

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X 

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;  

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента 

в разі їх звільнення; 
X 

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).  

11. Звіт керівництва (звіт про управління): X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; X 

2) інформація про розвиток емітента; X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і 

доходів або витрат емітента: 
X 

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика 

щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються 

операції хеджування; 
X 

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності 

та/або ризику грошових потоків; 
X 

4) звіт про корпоративне управління: X 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; X 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
X 

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені 

законодавством вимоги; 
X 

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); X 

інформація про наглядову раду; X 

інформація про виконавчий орган; X 

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; X 

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; X 

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на 

загальних зборах емітента; 
X 



порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; X 

повноваження посадових осіб емітента. X 

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, 

кількості, типу та/або класу належних їм акцій. 
 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає 

більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. 
 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за 

якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. 
 

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з 

голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, 

меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. 
 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а 

також прав та обов'язків акціонерів (учасників). 
X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність 

публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до 

біржового реєстру: 
X 

1) інформація про випуски акцій емітента;  

2) інформація про облігації емітента; X 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  

4) інформація про похідні цінні папери емітента;  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.  

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 

зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будівництва). 
 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) 

такого емітента. 
 

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка 

розміру статутного капіталу такого емітента. 
 

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі 

необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження 

таких цінних паперів. 
 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за 

результатами обмеження таких прав передано іншій особі. 
 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.  

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: X 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X 

3) інформація про зобов'язання емітента; X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції;  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів. 
 

26. Інформація вчинення значних правочинів.  

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. 
 



29. Річна фінансова звітність. X 

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової 

звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). 
X 

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 

випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). 
 

32. Твердження щодо річної інформації. X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) 

такого емітента, яка наявна в емітента. 
 

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність 

осіб, які здійснюють контроль над емітентом. 
 

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 

протягом звітного періоду. 
 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; 
 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін 

іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; 

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 

іпотечних активів до складу іпотечного покриття; 
 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 

активів та інших активів на кінець звітного періоду; 
 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, 

які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. 
 

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які 

включено до складу іпотечного покриття. 
 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  

41. Основні відомості про ФОН.  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  

45. Правила ФОН.  

46. Примітки. X 

 

Примітки : * Оскiльки Товариство є емiтентом, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого здiйснено публiчну 

пропозицiю, в рiчнiй iнформацiї не розкривається iнформацiя про: - перелiк власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв 

акцiй;    

-  змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним 

пороговому значенню пакета акцiй; 

- змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або 

рiвною пороговому значенню пакета акцiй; 

- змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов"язаних з голосуючими акцiями акцiонерного 

товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою,  меншою або рiвною пороговому значенню пакета 

акцiй; 

- загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також 

кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатми обмеження таких прав передано iншiй особi; 

- вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє 

надання згоди на вчинення значних правочинiв; 

- осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких 

створює заiнтересованiсть. 

 * В роздiлi "Основнi вiдомостi про емiтента" не вказано серiю та номер свiдоцтва про державну реєстрацiю, 

оскiльки свiдоцтва про державну реєстрацiю в Товариствi немає. 

* У звiтному роцi вiдсутнi будь-якi судовi справи за якими:  



- розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього 

пiдприємства станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства, 

посадовi особи;  

- судовi справи, провадження за якими вiдкрито у звiтному роцi на суму 1 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента 

або дочiрнього пiдприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi 

пiдприємства;  

- судовi справи, рiшення за якими набрало чинностi у звiтному роцi у емiтента на кiнець звiтного перiоду.  

* Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не наводиться, оскiльки емiтент не є акцiонерним 

товариством. 

* Товариство послугами рейтингових агентств не користовувалося, визначення або поновлення рейтингової оцiнки 

емiтента або цiнних паперiв не здiйснювалося, рiвень кредитного рейтингу емiтента не визначався. 

* Поточного рахунку в iноземнiй валютi Товариство не має.  

* Фiлiй або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв у емiтента вiдсутнi.  

* У структурi капiтала емiтента вiдсутнє володiння акцiями iнших емiтентiв. 

*  Штрафнi санкцiї, накладенi органами державної влади у звiтному перiодi на Товариство не накладалися. 

* Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента не наводиться, оскiльки Товариство не 

є емiтентом акцiй. 

* У зв"язку з тим, що емiтент не є акцiонерним товариством, в Звiтi про корпоративне управлiння не наводиться 

iнформацiя щодо: 

- до компетенцiї якого з органiв (загальних зборiв акцiонерiв, наглядової ради чи виконавчого органу), вiдповiдно 

до статуту акцiонерного товариства, належить вирiшення питань зi списку; 

- як акцiонери можуть отримати iнформацiю про дiяльнiсть акцiонерного товариства. 

- який орган здiйснював реєстрацiю акцiонерiв для участi в загальних зборах акцiонерiв останнього разу. 

* В Звiтi про корпоративне управлiння замiсть iнформацiї про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй 

емiтента наведена iнформацiя про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками  статутного капiталу емiтента.  

* Будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента вiдсутнi. 

* * Емiсiю акцiй, iпотечних цiнних паперiв, похiдних цiнних паперiв, сертифiкатiв ФОН та будь-яких iнших цiнних 

паперiв, крiм процентних облiгацiй, Товариство не здiйснювало. 

* Фактiв придбання Товариством власних акцiй за звiтний перiод не було - Товариство не є емiтентом акцiй.  

* У власностi працiвникiв емiтента немає цiнних паперiв  емiтента. 

* Звiт про стан об'єкта нерухомостi не наводиться, оскiльки Товариство не є емiтентом цiльових облiгацiй. 

* Будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або 

iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв вiдсутнi.  

* Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не наводиться, оскiльки всi зареєстрованi випуски 

облiгацiй емiтента є незабезпеченими. 

*  Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї, та iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї 

основних видiв продукцiї не заповнювались тому, що вид дiяльностi емiтента не класифiкується як переробна, 

добувна, або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної 

дiяльностi. 

* Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта) не наводиться, оскiльки випуски облiгацiй емiтента є 

незабезпеченими. 

* Емiтент складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ. 

* Iнформацiї про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) емiтента, в Товариствi 

вiдсутня. 

* Будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над 

емiтентом не укладалися, тому вiдповiдна iнформацiя не наводиться, 

* Особлива iнформацiя та iнформацiя про iпотечнi цiннi папери  протягом звiтного перiоду не виникала та не 

розкривалася. 

* У роздiлi "Вiдомостi про  аудиторський звiт" не наводиться iнформацiя про пояснювальний параграф, оскiльки 

така iнформацiя у аудитоському звiтi вiдсутня.  

* Рiчна iнформацiя емiтента не затверджена наглядовою радою, оскiльки такий орган СТатутом не передбачений. 

Рiчна iнформацiя емiтента не затверджена  загальними зборами, оскiльки в 2019 роцi вони ще не вiдбулись. 

* Таблиця про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному перiодi заповнена тiльки в 

частинi "Опис", оскiльки в iнших частинах передбачено внесення iнформацiї тiльки про акцiї. 

 

 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 
 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію 

юридичної особи ( за наявності ) 
 д/н 

3. Дата проведення державної реєстрації  14.11.2011 

4. Територія (область)  м. Київ 

5. Статутний капітал (грн.)  104136000.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 

державі 
0.000 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, 

що передано до статутного капіталу державного 

(національного) акціонерного товариства та/або 

холдингової компанії 

0.000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 5 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

64.99 
 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. 

у. 

 64.19  Інші види грошового посередництва 

 64.91  Фінансовий лізинг 

  

10. Банки, що обслуговують емітента 

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком у 

національній валюті 

 АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” 

2) МФО банку  313849 

3) Поточний рахунок  2650600000081 

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній 

валюті 

 Немає 

5) МФО банку  д/н 

6) Поточний рахунок  д/н 

 



11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Орган державної влади, що видав ліцензію 

Дата закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу ) (за 

наявності ) 

1 2 3 4 5 

Дiяльнiсть фiнансової установи                                                                                                                                                                                                                                 ФК № 353             15.11.2012 
Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг                                                                                                                                                                         
  .  .                                                                                               

Опис 

Товариство включене в реєстр фiнансових установ - Свiдоцтво про реєстрацiю фiнансової установи серiї ФК № 353 вiд 15.11.2012р., 

видане Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, строку (термiну) дiї 

документа безстроковий. Товариство має намiр продовжувати дiю сертифiкату (за необхiдностi). Iнших дозволiв або лiцензiй 

Товариство не має, отримувати не планує. 

 



12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах : 

 

 
1) найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УКРАЇНСЬКА 

ПРАВНИЧА КОМПАНIЯ" 

2) організаційно-правова 

форма 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

3) ідентифікаційний код 

юридичної особи 

32597084 

4) місцезнаходження 01042, м.Київ, вул. ЧИГОРIНА, буд. 12 

5) опис Володiє часткою в розмiрi 99,9953% статутного капiталу. 

 

 

1) найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АГЕНТСТВО 

ЦIННИХ ПАПЕРIВ "КРЕДО-IНВЕСТ" 

2) організаційно-правова 

форма 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

3) ідентифікаційний код 

юридичної особи 

22123772 

4) місцезнаходження 69063, Запорiзька обл., м. Запорiжжя, вул. СЕРГIЯ СЕРIКОВА/ пр. 

СОБОРНИЙ , буд. 13/13 

5) опис Володiє часткою в розмiрi 5,4143% статутного капiталу. 

 

 

1) найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 

IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "УКРАЇНСЬКI ПОРТФЕЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ" 

2) організаційно-правова 

форма 

Публiчне акцiонерне товариство 

3) ідентифікаційний код 

юридичної особи 

37568765 

4) місцезнаходження 01133, м.Київ, вул. КУТУЗОВА, буд. 18/7 

5) опис Володiє часткою в розмiрi 35,7841% статутного капiталу 

 

 

 



18. Опис бізнесу 

 
 Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не 

було. 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

 
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 5 осіб. 

Середня чисельність позаштатних працівників - 0 осіб. 

Середня чисельність осіб, які працюють за сумісництвом - 3 особи. 

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, 

тижня) - 3 особи. 

Фонд оплати праці у звітньому періоді становив - 527 тис.грн.  

Відносно попереднього періоду фонд оплати праці збільшився на 42 тис.грн.  

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її 

працівників операційним потребам емітента: розробка планiв пiдготовки та 

пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв здiйснюється щорiчно з урахуванням замовлень 

пiдроздiлiв пiдприємства. Рiвень професiйної пiдготовки персоналу забезпечується 

шляхом органiзацiї перiодичного навчання робiтникiв. 

 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 

участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

 
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. Об'єднань пiдприємств 

(асоцiацiї, корпорацiї, концерни, консорцiуми, iншi об'єднання пiдприємств) чи 

груп суб'єктiв господарювання (фiнансово-промисловi групи, холдинговi компанiї 

тощо), у яких емiтент став учасником або припинив участь, протягом звiтного 

перiоду не було. 

 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

 
Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, 

установами. 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

 
Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб протягом 

звiтного перiоду не надходило. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

 
Бухгалтерський облiк ведеться автоматизовано, вiдповiдно до Закону України "Про 

бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996- ХIУ вiд 16.07.1999р., 

з використанням Плану рахункiв бухгалтерського облiку.Використовуються програми 

бухгалтерського та фiнансового облiку 1С.Бухгалтерський облiк. На пiдприємствi 

розроблена i затверджена наказом директора облiкова полiтика пiдприємства. Данi 

бухгалтерського облiку спiвставнi в бухгалтерських регiстрах, головнiй книзi i 

балансi та пiдтверджуються первинними документами. Метод нарахування амортизацiї - 



прямолiнiйний. Метод оцiнки вартостi запасiв: ФIФО. Метод оцiнки вартостi 

фiнансових iнвестицiй: за справедливою вартістю. 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або 

більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; 

 
Основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок 

продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік: доходи 

вiд надання інших фінансових послуг (надання фiнансових кредитiв за рахунок 

власних коштiв; факторинг; залучення фiнансових активiв вiд юридичних осiб з 

зобов’язанням щодо наступного їх повернення; надання гарантiй та поручительств; 

надання позик; надання послуг фiнансового лiзингу). Товариство не займалося та не 

займається виробництвом, вiдповiдно обсяг виробництва у натуральному та у 

грошовому виразi, середньореалiзацiйнi цiни не зазначаються.  

Сума виручки 4086 тис.грн. 

Сума експорту 0 грн. (Товариство експортом не займається). 

Частку експорту в загальному обсязі продажів 0% (Товариство експортом не 

займається). 

Перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг: 

дiяльнiсть на фондовому ринку України є перспективною за умови зростання 

економіки. 

Залежностi вiд сезонних змiн немає. 

Iнформацiя про систему збуту продукцiї не наводиться, оскiльки Товариство збутом 

продукцiї не займається. Основнi клiєнти - юридичнi та фiзичнi особи.  

Основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, 

захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту:  

1. Фактори (чинники) ризику, пов'язанi з iнвестуванням у цiннi папери емiтента: 

Фактори (чинники) ризику, пов'язанi з iнвестуванням у цiннi папери емiтента, 

включають такi:- ринковий ризик, пов'язаний iз змiною кон'юнктури фондового ринку, 

а токож його лiквiдностi. Емiтент здiйснює аналiз фондового ринку та вiдстежує 

змiни, що вiдбуваються в фондах та пiдприємствах, в якi здiйсненнi iнвестицiї;- 

фактори, що можуть обмежувати виплати основної суми за борговими цiнними паперами 

емiтента. Залежить вiд ризику змiни законодавства, стабiльної полiтичної та 

загальної економiчної ситуацiї в Українi, впливати на цi фактори неможливо;- 

недостатня лiквiднiсть фондового ринку, що може обмежити можливiсть реалiзацiї 

облiгацiй Товариства iнвесторами третiм особам. Для зменшення впливу цього фактору 

ризику емiтент вiдстежує будь-якi змiни, що вiдбуваються в об'єктах iнвестування.  

2. Фактори ризику стосовно фiнансово-господарського стану емiтента включають 

такi:- проблеми iз залученням коштiв для розширення дiяльностi. Залежить вiд 

ризику змiни законодавства, стабiльної полiтичної та загальної економiчної 

ситуацiї в Українi. Для зменшення впливу цього фактору емiтент проводить активний 

пошук iнвесторiв для проведення основної дiяльностi.  

3. Полiтичнi та макроекономiчнi ризики емiтента включають такi:- податкове 

навантаження та змiна податкового законодавства - вимоги податкових органiв 

ускладнюють залучення коштiв для розширення дiяльностi емiтента;- падiння 

платоспроможного попиту та цiн на ринку нерухомостi;- ризик змiни законодавства, 

що може вплинути на умови погашення облiгацiй;- зростання iнфляцiї чи зниження 

впевненостi споживачiв у майбутньому. Товариство виконує всi вимоги чинного 

законодавства та дiє в правовому полi. Але в iснуючих умовах захистити себе вiд 

ризику полiтичних та макроекономiчних ризикiв не є можливим. Саме тому можливий 

ступiнь впливу цiєї групи факторiв ризику є найсуттєвiшим. Крiм того, змiни в цiєї 

групi безумовно призводять до змiн в групах, описаних в п. 1 та п.2.  



Товариство не займається виробництвом, тому iнформацiя про канали збуту й методи 

продажу не наводиться. Сировину Товариство в своїй дiяльностi не використовує, 

тому iнформацiя про джерела сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн та кiлькiсть 

постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 

вiдсоткiв у загальному обсязi постачання не наводиться.  

Особливостями стану розвитку галузi, у якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, є те, що 

розвиток галузi здiйснюється швидкими темпами, а також тiсний взаємозв'язок ринку 

фiнансових послуг з економiчною та полiтичною ситуацiєю в країнi та свiтi.  

Рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку: 

високий. Положення Товариства на ринку - в процесi становлення.  

Конкуренція в галузі, особливості продукції (послуг) емітента: конкуренцiя в 

галузi значна, пiдприємство в процесi своєї дiяльностi постiйно пiдвищує свою 

конкурентоспроможнiсть шляхом пiдвищення якостi надання послуг.  Товариство 

займається iнвестуванням, успiшнiсть цього значною мiрою залежить вiд 

професiоналiзма кадрiв.  

Перспективні плани розвитку емітента: планується подальший розвиток бiзнесу за 

основними видами дiяльностi Товариства. Розширення виробництва не планується.  

Емітент здійснює свою діяльність виключно на території України.  

 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 

вартість і спосіб фінансування 

 
За останнi 5 рокiв було придбань основних активiв на суму 8 тис. грн. Проданих 

активiв за останнi 5 рокiв не було. Лiквiдованих (списаних) основних активiв за 

останнi 5 рокiв не було. Планiв щодо значних iнвестицiй або придбань, пов’язаних з 

господарською дiяльнiстю, Товариство не має. 

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 

правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання 

обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, 

необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів 

підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних 

засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, 

опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 

зростання виробничих потужностей після її завершення 

 
Товариство не надає в оренду основнi засоби. Товариство орендує офiсне примiщення 

за своїм мiсцезнаходженням. Будь-яких значних правочинiв щодо об'єктiв оренди у 

звiтному перiодi не було.Виробничих потужностей Товариство немає. Основнi засоби 

вираховується на балансi Товариства, станом на кiнець звiтного перiоду їх первiсна  

вартість дорівнює 8 тис. грн., а залишкова вартість 1 тис.грн. - це комп'ютерна 

технiка. Ступiнь використання основних засобiв 100%.Спосiб утримання активiв: 

утримання та придбання активiв вiдбувається за рахунок власних коштiв Товариства. 

Мiсцезнаходження основних засобiв: м.Київ, вул. Чигорiна, буд. 12. Екологiчнi 

питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства, вiдсутнi. 

Планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, 

Товариство не має. Переоцiнки основних засобiв не було. Товариство не займається 

виробництвом, тому виробничих потужностей немає. Витрат на поточний та капiтальний 

ремонти основних засобiв за звiтний рiк, як i за попереднiй, не було. 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

 
Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть емiтента: нестабiльнiсть економiчної 

ситуацiї; несподiванiсть та нестабiльнiсть у сферi податкової полiтики, збiльшення 

ставок оподаткування; криза платiжної дисциплiни споживачiв товариства; iнфляцiйнi 

процеси. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень: високий. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

 



Товариство знаходиться на самофiнансуваннi. Робочого капіталу достатньо для 

поточних потреб.Фахiвцi Товариства не проводили у звiтному роцi оцiнки шляхiв 

покращення лiквiдностi. 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

 
Вартість укладених, але ще невиконаних договорів (сумарна)- 44 561 тис.грн. 

Очікувані прибутки від виконання цих договорів - 14 405 тис.грн. 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

 
Стратегiя подальшої дiяльностi щонайменше на рiк не передбачає розширення 

виробництва або реконструкцiї. Для полiпшення фiнансового стану планується 

здiйснити заходи по розширенню ринкiв збуту. Iстотнi факти, якi можуть вплинуть на 

дiяльнiсть емiтента в майбутньому, - необгрунтованi змiни в економiцi країни, в 

податковому законодавствi тощо. 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на 

дослідження та розробку за звітний рік 

 
Дослiдження та розробки Товариством у звiтному перiодi не здiйснювалися, в 

майбутньому не плануються. Витрат на дослiдження та розробки не було. 

 

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

 
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та 

результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня. Наведена в звiтi iнформацiя є 

достатньою для оцiнки фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента. 

Аналiтична довiдка щодо iнформацiї про результати та аналiз господарювання 

емiтента за останнi три роки фахiвцями емiтента не складалася. 

 

 



IV. Інформація про органи управління 

Орган управління Структура Персональний склад 

Загальні збори учасників Учасники Товариства 

У звітному році відбулися єдині загальні збори акціонерів 19.02.2018. На загальних 

зборах були присутні і приймали рішення учасники: 

1. Литвинюк Володимир Анатолiйович; 

2. ТОВ "УКРАЇНСЬКА ПРАВНИЧА КОМПАНІЯ" (єдрпоу 32597084). 

 

Виконавчий огран Директор - одноосібний виконавчий орган 
Черевань Владислав Станiславович 

 

Ревізійна комісія 

Відповідно до Статуту, з метою нагляду за виконавчим 

органом  Збори учасників обирають членів ревізійної 

комісії.  Статутом структура ревізійної комісії не 

визначена. Рішення про обрання ревізійної комісії не 

приймалося. 

Ревізійна комісія на Товаристві не обрана. 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

 

 
1) Посада Директор 

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Черевань Владислав Станiславович 

3) Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4) Рік народження 1976 

5) Освіта** Вища 

6) Стаж роботи (років)** 20 

7) найменування підприємства, 

ідентифікаційний код юридичної особи 

та посада, яку займав** 

ПАТ "ЗНКІФ "Сучаснi портфельнi iнвестицiї" 

37568765 

Голова наглядової ради - Президент 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано (призначено) 

28.12.2012 Безстроково 

9) Опис    Розмiр виплаченої винагороди за 2018 рiк склав 227 857,41 грн., в натуральнiй формi винагороду 

не отримував. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж роботи 20 років. 

Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: Голова Наглядової Ради – Президент, 

директор. Посадова особа не обіймає посади на інших підприємствах. 

 

1) Посада Головний бухгалтер 

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Гончарова Юлія Андріївна 

3) Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4) Рік народження 1964 

5) Освіта** Вища 

6) Стаж роботи (років)** 31 

7) найменування підприємства, 

ідентифікаційний код юридичної особи 

та посада, яку займав** 

ПАТ "Платинум Банк" 

33308489 

начальник управління 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано (призначено) 

06.06.2017 Безстроково 

9) Опис    Розмiр виплаченої винагороди за 2018 рiк склав 226 650,28 грн., в натуральнiй формi винагороду 

не отримувала. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж роботи 31 рік. 

Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: начальник управління внутрішнього аудиту, 

старший бухгалтер, головний бухгалтер. Посадова особа не обіймає посади на інших підприємствах. 

 

 



3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення 

Будь-які винагороди або компенсації, які б виплачувалися посадовим особам емітента в разі їх звільнення, 

Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачені. 



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента. 

Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку ТОВ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ" (надалі - емiтента) в цiлому залежать вiд 

загального економiчного стану країни, полiпшення платоспроможностi як громадян так i пiдприємств. 

В перспективi емiтент планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi.  

Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд стабiльностi та узгодженостi чинного законодавства 

та пiдзаконних нормативних документiв. Вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних 

управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку емiтента 

визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення 

кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо.  

На меті у Товариства є збiльшення прибутку за рахунок розширення клiєнтської бази серед споживачiв, здiйснення 

заходiв по активiзацiї попиту, впровадження нових видiв послуг, з урахуванням потреб ринку.  

Основними цiлями Товариства є: зберегти iснуючi можливостi та репутацiю надiйного постачальника фінансових 

послуг, полiпшити споживчi характеристики своїх послуг; зберегти колектив та його традицiї.  

 



 

2. Інформація про розвиток емітента. 

У 2018 році фахівцями підприємства проводилися дії спрямовані на впровадження нових видiв продукції, з 

урахуванням потреб ринку, поліпшення якості продукції, ресурсозбереження та скорочення витрат для досягнення 

найкращих результатів діяльності. 

На підприємстві функціонують внутрішні функціональні системи контролю надання послуг, ресурсозбереження, 

зниження витрат, з проведенням комплексного аналізу отриманого фактичного економічного ефекту.  

 



 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо 

похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, 

зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента 

У звiтному роцi не було укладання деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтента, 

що могло би вплинути на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства. 



 

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у 

тому числі політика щодо страхування кожного основного виду 

прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування 
 

Операційний ризик контролюється через вдосконалення процедур стягнення дебіторської заборгованості.  

Валютний ризик. 

Станом на 31.12.2018 року валютна заборгованість Товариства за придбаними правами вимоги в іноземній валюті 

становить 172 тис. доларів США. У зв'язку з можливою різкою зміною курсу грн. до Євро, а також негативною 

фінансовою політикою НБУ та політичною нестабільністю в Країні у майбутньому існує ймовірність зниження 

капіталу Товариства за рахунок валютних коливань. 

Юридичний ризик контролюється шляхом застосування типових форм угод з клієнтами Товариства з метою 

формалізації та уникнення ситуацій, які можуть погіршити позицію Товариства у відносинах з клієнтами.  

Стратегічний ризик мінімізується шляхом щорічного перегляду та коригування стратегічного плану Товариства з 

урахуванням макроекономічної ситуації в країні. 

Ризик репутації контролюється в процесі постійного моніторингу ЗМІ, оцінки їх впливу на поведінку клієнтів 

Товариства та своєчасних повідомлень позиції Товариства до клієнтів. Крім того, проводиться моніторинг 

ринкової позиції Товариства щодо портфелів заборгованості фізичних та юридичних осіб, рейтингу за 

простроченої заборгованості. 

Ризик ліквідності виникає при неузгодженості термінів повернення розміщених ресурсів та виконання зобов'язань 

Товариства перед кредиторами. Ринок ліквідності контролюється шляхом укладення угод для поповнення обігових 

коштів і збільшення строків їх повернення. 

Операцiї хеджування Товариством у звiтному перiодi не застосовувались. 



 

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного 

ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків 

 

Операційний ризик контролюється через вдосконалення процедур стягнення дебіторської заборгованості.  

Валютний ризик. 

Станом на 31.12.2018 року валютна заборгованість Товариства за придбаними правами вимоги в іноземній валюті 

становить 172 тис. доларів США. У зв'язку з можливою різкою зміною курсу грн. до Євро, а також негативною 

фінансовою політикою НБУ та політичною нестабільністю в Країні у майбутньому існує ймовірність зниження 

капіталу Товариства за рахунок валютних коливань. 

Юридичний ризик контролюється шляхом застосування типових форм угод з клієнтами Товариства з метою 

формалізації та уникнення ситуацій, які можуть погіршити позицію Товариства у відносинах з клієнтами.  

Стратегічний ризик мінімізується шляхом щорічного перегляду та коригування стратегічного плану Товариства з 

урахуванням макроекономічної ситуації в країні. 

Ризик репутації контролюється в процесі постійного моніторингу ЗМІ, оцінки їх впливу на поведінку клієнтів 

Товариства та своєчасних повідомлень позиції Товариства до клієнтів. Крім того, проводиться моніторинг 

ринкової позиції Товариства щодо портфелів заборгованості фізичних та юридичних осіб, рейтингу за 

простроченої заборгованості. 

Ризик ліквідності виникає при неузгодженості термінів повернення розміщених ресурсів та виконання зобов'язань 

Товариства перед кредиторами. Ринок ліквідності контролюється шляхом укладення угод для поповнення обігових 

коштів і збільшення строків їх повернення. 

 



4. Звіт про корпоративне управління: 

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
 

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.  

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс 

корпоративного управління. Органами Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку 

з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.  

 



 

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних 

осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно 

вирішив застосовувати  
 

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування 

перелічених кодексів.  У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться. 



 

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги  
 

Практика корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначена чинним 

законодавством України та Статутом Товариства. Будь-яка інша практика корпоративного управління (понад 

визначені законодавством вимоги) не застосовується. 



 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного 

управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї 

частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного 

управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі 

якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу 

корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому 

пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій  
 

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство 

не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління 

інших підприємств, установ, організацій. 



3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників ) 

Вид загальних зборів 
Чергові Позачергові 

X   

Дата проведення 19.02.2018 

Кворум зборів 100 

Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах учасникiв: 

1. Органiзацiйнi питання (Затвердження порядку денного загальних зборiв учасникiв, обрання голови 

зборiв i  секретаря зборiв). 

2.  Затвердження рiчного звiту ТОВ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ" за 2017 рiк, результатiв дiяльностi Товариства за 

2017 рiк, балансу, звiту про фiнансовi результати та iнших форм рiчної звiтностi за 2017 рiк.  

3.  Розподiл прибутку ТОВ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ" за пiдсумками фiнансово - господарської дiяльностi за 12 

мiсяцiв 2017 року. 

Результати розгляду та прийнятi з них рiшення: 

1. Обрати головою зборiв учасникiв ТОВ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ" Лебiдя Валерiя Iвановича та секретарем 

зборiв учасникiв ТОВ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ" Череваня Владислава Станiславовича. Затвердити порядок 

денний загальних зборiв. 

2. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2017 рiк, результати дiяльностi Товариства за 2017 рiк, баланс, звiт 

про фiнансовi результати та iншi форми рiчної звiтностi за 2017 р. 

3. Всю суму чистого прибутку ТОВ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ" за 12 мiсяцiв 2017 у розмiрi 301 тис. грн. (Триста 

одна тисяча гривень) спрямувати на покриття непокритого збитку минулих рокiв. 

По всiх питаннях проголосували одностайно "ЗА". 

Осiб, якi б подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Позачерговi загальнi збори 

учасникiв у 2018 роцi не скликались та не проводились, осiб, якi б їх iнiцiювали, не було. 

 

 

 



 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори   X 

Акціонери   X 

Депозитарна установа   X 

Інше д/н 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 

загальних зборах (за наявності контролю) ? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків      X 

 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? 

 Так Ні 

Підняттям карток        X 

Бюлетенями (таємне голосування)                           X 

Підняттям рук                                           X   

Інше д/н 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ? 

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій      X 

Унесення змін до статуту   X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства      X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства      X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X 

Інше Позачергові загальні збори не скликались. 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні 

 
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада   X 

Виконавчий орган   X 

Ревізійна комісія (ревізор)   X 

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 

і більше відсотків простих акцій товариства 

д/н 

Інше (зазначити) Позачергові загальні збори у 2018 році не скликались та не проводились. 

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : фактів 

скликання, але непроведення чергових загальних зборів учасників не було 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: 

фактів скликання, але непроведення позачергових загальних зборів учасників не було 

 



4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

Склад наглядової ради (за наявності) ? 

 (осіб) 

кількість членів наглядової ради - акціонерів 0 

кількість членів наглядової ради –представників акціонерів 0 

кількість членів наглядової ради – незалежних директорів 0 

 

Комітети  в  складі  наглядової  ради (за наявності) ? 

 Так Ні 

З питань аудиту   X 

З питань призначень                       X 

З винагород   X 

Інші (запишіть)                                         Наглядову раду не створено 

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності : 

Наглядову раду не створено 

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :  
Наглядову раду не створено 

Персональний склад наглядової ради 

Прізвище, ім'я, по батькові Посада Незалежний член 

Так* Ні* 

        

 

Які з  вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі                  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту                     X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)              X 

Відсутність конфлікту інтересів                           X 

Граничний вік                                             X 

Відсутні будь-які вимоги                                  X 

Інше (запишіть)                                                                           Наглядову раду не створено 

 

Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства   
  X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена 

наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками                                          
  X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту) 
  X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не 

було обрано нового члена  
  X 

Інше (запишіть)                                                                           Наглядову раду не створено 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень : 

ні. Наглядову раду не створено 

Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою                             X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової 

вартості акцій  
  X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди             X 

Інше                                      Наглядову раду не створено 

 



Інформація про виконавчий орган 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Директор Черевань Владислав Станiславович 

Одноособовим виконавчим органом 

Товариства, що обирається Зборами 

Учасників та управляє поточною 

діяльністю Товариства, впроваджує 

діяльність Товариства відповідно до рішень 

Зборів Учасників, виконує рішення Зборів 

Учасників є Директор. Директор 

Товариства призначається протоколом 

Загальних Зборів Учасників. У разі 

тимчасової відсутності на посаді, 

викликаною хворобою, відпусткою, 

довгостроковим відрядженням, або іншими 

обставинами, Директор може тимчасово 

делегувати свої повноваження відповідно 

до наказу. 

Директор вирішує усі питання діяльності 

Товариства, за винятком тих, що належать 

До компетенції Зборів Учасників 

відповідно до законодавства та рішень 

Зборів Учасників. Директор підзвітний 

Зборам Учасників і організує виконання їх 

рішень. Директор не вправі приймати 

рішення, обов'язкові для Учасників 

Товариства. Директор несе повну 

відповідальність, що передбачена чинним 

законодавством за заподіяння збитків 

Товариству внаслідок власних дій. 

Директор : 

(забезпечує високоприбуткову діяльність 

Товариства, представляє без довіреності 

Товариство перед іншими особами 

незалежно від форми власності, органами 

державної влади і управління, в судах, 

господарських, адміністративних судах та 

інших спеціальних судах; 

наймає працівників для ведення діяльності 

Товариства; залучає до роботи на умовах 

повної та часткової зайнятості; здійснює 

нагляд та контролює працівників 

Товариства з урахуванням раніше 

прийнятих рішень Зборів Учасників; 

затверджує положення, порядки та інші 

внутрішні документи Товариства, що 

визначають організаційну структуру 

Товариства, оплату праці працівників 

Товариства тощо; 

 

на договірній та контрактній основі наймає 

українських та іноземних працівників, 

іноземних спеціалістів для роботи в Україні 

та звільняє їх; відправляє українських та 

іноземних спеціалістів у службові 

відрядження, покриваючи їх транспортні 

витрати, витрати на проживання та 

харчування в українській та іноземній 

валюті з урахуванням раніше прийнятих 

рішень Зборів Учасників; 

відкриває та розпоряджається банківськими 

рахунками Товариства в українській та 

іноземній валюті; 

видає довіреності від імені Товариства в 

межах, встановлених Зборами Учасників; 

в строки, про які вимагають Збори 

Учасників, забезпечує їх інформацією, що 

стосується діяльності Товариства; 



в разі погодження зі Зборами Учасників 

призначає директора філії, що діє на 

підставі положення про філію; 

щоквартально письмово звітує про 

результати діяльності Товариства перед 

Головою Товариства; 

виконує інші повноваження, визначені 

чинним законодавством України. 

Опис 

Інформація про комітети та проведені 

засідання виконавчого органу не 

наводиться, оскільки виконавчий орган 

одноосібний. Рішення приймаються 

директором самостійно і за необхідністю. 

Рішення підписує директор особисто. 

Директор у межах свої повноважень  видає 

накази та розпорядження, дає усні та 

письмові вказівки, які є  обов'язковими до 

виконання усіма  підрозділами  та 

працівникам Товариства. Виконавчий орган 

Товариства не готує інформацію про свою 

діяльність відповідно до Положення про 

розкриття інформації емітентами цінних 

паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 

№2826 від 03.12.2013 (із змінами і 

доповненнями). 

 



Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

  
 

Наглядову раду не створено, такий орган Статутом не передбачений. 

Одноособовим виконавчим органом Товариства, що обирається Зборами Учасників та управляє поточною 

діяльністю Товариства, впроваджує діяльність Товариства відповідно до рішень Зборів Учасників, виконує 

рішення Зборів Учасників є Директор. 



5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітента 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, 

створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Ні 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

Кількість членів ревізійної комісії  0  осіб. 

 

Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 

років?  0  

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів 

акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 

 

 

Загальні 

збори 

акціонерів 

Наглядова 

рада 

Виконавчий 

орган 

Не належить до 

компетенції 

жодного органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії)                       
Ні Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
Ні Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів виконавчого органу 
Ні Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів наглядової ради 
Ні Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів ревізійної комісії 
Ні Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 

членів виконавчого органу 
Ні Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 

членів наглядової ради 
Ні Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів виконавчого 

органу 

Ні Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій  
Ні Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
Ні Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора       Ні Ні Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
Ні Ні Ні Ні 

 

Чи містить  статут  акціонерного  товариства  положення,  яке обмежує  повноваження  виконавчого  органу  

приймати  рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх суму,  від імені акціонерного товариства? 

(так/ні )   Ні  

 

Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт 

інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов'язаних  з  нею  

осіб  та  обов'язком  діяти  в  інтересах акціонерного товариства? (так/ні)  Ні 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів                   X 

Положення про наглядову раду                              X 

Положення про виконавчий орган     X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства      X 

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                          X 

Положення про акції акціонерного товариства               X 

Положення про порядок розподілу прибутку                  X 

Інше (запишіть)                                         Внутрішніх положень немає. 



 

 

 

 

Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про діяльність 

акціонерного товариства 

Інформація 

розповсюд

жується на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється в 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок цінних 

паперів або через 

особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

Документи 

надаються для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщуєтьс

я на власній 

інтернет 

cторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
Ні Ні Ні Ні Ні 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу 

Ні Ні Ні Ні Ні 

Інформація про склад органів 

управління товариства 
Ні Ні Ні Ні Ні 

Статут та внутрішні 

документи 
Ні Ні Ні Ні Ні 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення 
Ні Ні Ні Ні Ні 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства 
Ні Ні Ні Ні Ні 

 

Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  

фінансової звітності? (так/ні)  Так 

 

 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  

незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі                                    X 

Менше ніж раз на рік                                      X 

Раз на рік                                              X   

Частіше ніж раз на рік                                    X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів       X 

Наглядова рада                                            X 

Виконавчий орган                        X   

Інше (зазначити)                                         д/н 

 

З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 

 Так Ні 

З власної ініціативи                                      X 

За дорученням загальних зборів                            X 

За дорученням наглядової ради                             X 

За зверненням виконавчого органу                          X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів                                      X 



Інше (запишіть)                                         Ревізійну комісію (Ревізора) не обрано. 

 



6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета 

акцій емітента

№ з/п 

Повне найменування юридичної особи - 

власника (власників) або прізвище, ім'я, по 

батькові (за наявності) фізичної особи - власника 

(власників) значного пакета акцій 

Ідентифікаційний код згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських 

формувань (для юридичної особи 

- резидента), код/номер з 

торговельного, банківського чи 

судового реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого органу 

влади іноземної держави про 

реєстрацію юридичної особи (для 

юридичної особи - нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера (власника) 

(у відсотках до 

статутного капіталу) 

1 2 3 4 

1 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА 

ПРАВНИЧА КОМПАНІЯ" 

32597084 

99.999741 

 



7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента 

Загальна кількість 

акцій 

Кількість акцій з 

обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

1 2 3 4 

 



8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація 

про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення 

  
 

Директор Товариства призначається протоколом Загальних Зборів Учасників. У разі тимчасової відсутності на 

посаді, викликаною хворобою, відпусткою, довгостроковим відрядженням, або іншими обставинами. 

З метою нагляду за виконавчим органом  Збори учасників обирають членів ревізійної комісії.   Рішення про 

обрання ревізійної комісії не приймалося. 

Будь-які винагороди або компенсації, які б виплачувалися посадовим особам емітента в разі їх звільнення, 

Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачені. 



9) повноваження посадових осіб емітента 

 

Єдиною посадовою особою Товариства є Директор. 

Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать До компетенції Зборів 

Учасників відповідно до законодавства та рішень Зборів Учасників. Директор підзвітний Зборам Учасників і 

організує виконання їх рішень. Директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для Учасників Товариства. 

Директор несе повну відповідальність, що передбачена чинним законодавством за заподіяння збитків Товариству 

внаслідок власних дій. 

Директор : 

(забезпечує високоприбуткову діяльність Товариства, представляє без довіреності Товариство перед іншими 

особами незалежно від форми власності, органами державної влади і управління, в судах, господарських, 

адміністративних судах та інших спеціальних судах; 

наймає працівників для ведення діяльності Товариства; залучає до роботи на умовах повної та часткової 

зайнятості; здійснює нагляд та контролює працівників Товариства з урахуванням раніше прийнятих рішень Зборів 

Учасників; 

затверджує положення, порядки та інші внутрішні документи Товариства, що визначають організаційну структуру 

Товариства, оплату праці працівників Товариства тощо; 

на договірній та контрактній основі наймає українських та іноземних працівників, іноземних спеціалістів для 

роботи в Україні та звільняє їх; відправляє українських та іноземних спеціалістів у службові відрядження, 

покриваючи їх транспортні витрати, витрати на проживання та харчування в українській та іноземній валюті з 

урахуванням раніше прийнятих рішень Зборів Учасників; 

відкриває та розпоряджається банківськими рахунками Товариства в українській та іноземній валюті; 

видає довіреності від імені Товариства в межах, встановлених Зборами Учасників; 

в строки, про які вимагають Збори Учасників, забезпечує їх інформацією, що стосується діяльності Товариства; 

в разі погодження зі Зборами Учасників призначає директора філії, що діє на підставі положення про філію; 

щоквартально письмово звітує про результати діяльності Товариства перед Головою Товариства; 

виконує інші повноваження, визначені чинним законодавством України. 

 



Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 

  
 

Керівництву ТОВ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ" 

Національній комісії, що здійснює державне  

регулювання у сфері ринків фінансових послуг 

Комісії з цінних паперів та фондового ринку України 

Іншим користувачам фінансової 

звітності ТОВ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ" 

 

  

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 

ЩОДО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ, ПОВНОТИ РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

 "КРЕДО-СТОЛИЦЯ" 

СТАНОМ НА 31.12.2018 РОКУ 

(з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р.) 

Думка із застереженням 

Ми провели аудит річної фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю "КРЕДО-СТОЛИЦЯ" 

(далі - Товариство, код ЄДРПОУ 37956390, місцезнаходження: м. Київ, вулиця Чигоріна, буд.12), що складається з 

Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2018 р., Звіту про фінансові результати (Звіту про 

сукупний дохід) за 2018 рік,  звіт про рух грошових коштів за 2018 рік, звіт про власний капітал за 2018 рік, 

примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік. 

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням", фінансова 

звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ТОВ "КРЕДО-

СТОЛИЦЯ" станом на 31 грудня 2018 року, його фінансові результати та рух грошових коштів відповідно до 

Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). 

Основа для думки із застереженням (умовно-позитивної думки) 

1. Станом на 31.12.2018 року на балансі Товариства обліковуються поточні фінансові інвестиції, вартістю 267 920 

тис. грн., які складаються з цінних паперів в сумі 163 689 тис. грн. та частки у статутному капіталі інших 

підприємств в розмірі 104 231 тис. грн. 

Обліковою політикою Товариства передбачено, що якщо балансова вартість фінансових інвестицій відрізняється 

від їх справедливої вартості не більше ніж на 10 відсотків, то така вартість вважається справедливою вартістю.  

В зв'язку із тим, що відсутній активний ринок цінних паперів, які обліковуються на балансі Товариства, аудитори 

не мали змоги визначити чи була потреба в коригуванні балансової вартості цінних паперів. 

Ми не мали змоги отримати достатні й належні аудиторські докази щодо балансової вартості частки у статутному 

капіталі ТОВ "УПК", оскільки нам не був наданий доступ до фінансової інформації, управлінського персоналу 

ТОВ "УПК". Відповідно ми не мали змоги визначити, чи була потреба в коригуванні зазначених сум.  

2. Згідно наданої керівним персоналом інформації, дебіторська заборгованість, яка обліковується за справедливою 

вартістю, станом на 31.12.2018 р. становить 32 864 тис. грн. Управлінський персонал вважає, що Товариство не 

мало можливості зібрати всю обґрунтовано необхідну та підтверджувану інформацію, що є необхідною для 

визначення ймовірності настання дефолту за вказаною заборгованістю для цілей розрахунку резерву під очікувані 

кредитні збитки.  Вплив цього відхилення від Міжнародних стандартів фінансової звітності на фінансову звітність 

станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2018 р., не був визначений. Аудитори не мали змогу достовірно 

визначити справедливу вартість дебіторської заборгованості внаслідок недостатності підтверджуваної інформації.  

 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутніх послуг видання 2016-2017 років, прийнятих у відповідності до рішення Аудиторської 

палати України №361 від 08.06.2018 року в якості національних стандартів аудиту з використанням принципу 

вибіркової перевірки. Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність 

аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту.  

 

Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з 

Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ).  

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи 

для нашої думки. 

Ключові питання аудиту 

Ключові питання аудиту - це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час 

нашого аудиту річної фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту 

річної фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не 

висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 

Зареєстрований (пайовий) капітал 

Відповідно до засновницьких (установчих) документів Зареєстрований капітал Товариства станом на 31.12.2018 

року складає 104 136 тис. грн. (Сто чотири мільйони сто тридцять шість тисяч гривень 00 копійок). Додатковий, 

резервний, вилучений капітал та неоплачений капітал у Товариства відсутні.  

Непокритий збиток станом на 31.12.2018 р. становить 29 737 тис. грн. 

Керівний персонал Товариства у відповідності до положень МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття 

інформації", МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання", МСФЗ 9 "Фінансові інструменти"  відображає 

інструменти власного капіталу. 



В рамках аудиторських процедур ми проаналізували судження керівництва щодо оцінки зареєстрованого 

(пайового) капіталу, перевірили повноту розкриття інформації про зареєстрований та неоплачений капітал у 

фінансовій звітності та її відповідність МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації", МСБО 32 

"Фінансові інструменти: подання", МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" 

Інші довгострокові та поточні зобов'язання 

Аудиторами здійснена перевірка дотримання правильності відображення в обліку інформації про довгострокову та 

поточну заборгованість Товариства перед контрагентами, а також розкриття інформації про неї у фінансовій 

звітності. 

Наші аудиторські процедури включали в себе, перш за все, тестування засобів контролю над процедурою 

класифікації зобов'язань, а також оцінку методології, аналіз припущень, використаних Товариством при 

відображенні зобов'язань, критерії розподілу зобов'язань на поточні та довгострокові. В рамках аудиторських 

процедур ми проаналізували судження керівництва щодо подальшої оцінки зобов'язань.  

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

звітність  

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно 

до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, 

щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або 

помилки.  

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства 

продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються 

безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для 

бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи 

припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.  

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

звітування Товариства. 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого 

викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку.  

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до 

МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства 

або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть 

впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. 

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

протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: 

o ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи 

помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо 

аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не 

виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, 

оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування 

заходами внутрішнього контролю; 

o отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських 

процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього 

контролю; 

o оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних 

розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; 

o доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про 

безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, 

робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів 

можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої 

суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів 

інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. 

Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні 

події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі. 

o оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також 

те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти 

достовірного відображення.  

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час 

проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього 

контролю, виявлені нами під час аудиту.  

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні 

вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано 

вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних 

заходів.  

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

визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є 

ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим 

чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми 

визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення 

можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості. 

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів 



Аудит проводився незалежною аудиторською фірмою Товариством з обмеженою відповідальністю "Максимум-

Аудит", код ЄДРПОУ 35812433 відповідно до договору № 28 від 24 січня 2019 р. про надання аудиторських 

послуг. 

Аудиторську перевірку виконано з 24 січня 2019 року по 16 квітня 2019 року, в м. Київ, вулиця Чигоріна, буд.12.  

Аудиторська перевірка здійснювалась з відома Череваня Владислава Станіславовича, якого призначено 

Директором на посаду у відповідності до Протоколу Загальних Зборів засновників №11 від 12 жовтня 2012 року.  

Аудиторська перевірка проведена нами з врахуванням вимог Законів України "Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні", "Про аудиторську діяльність". Аудиторська перевірка проводилась згідно 

нормативів аудиту діючих в Україні, вимог Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 року №2664-ІІІ, Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків 

фінансових послуг України "Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ" від 28 

серпня 2003 року N41. 

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) складений у чотирьох оригінальних примірниках. Дата 

початку аудиту 24 січня 2019 року, дата закінчення - 16 квітня 2019 року. Дата видачі висновку 16 квітня 2019 

року. 

 

І. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ 

Найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКСИМУМ-АУДИТ" 

Код ЄДРПОУ 35812433 

Номер, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до державного реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, № 4143 від 26.03.2008 року 

 

Інформація про всіх аудиторів, що брали участь в аудиторській перевірці: номер, серія, дата видачі та термін дії 

сертифіката аудитора Тарканій Оксана Михайлівна,  

сертифікат аудитора: серія №006038 від 26.12.2005 року, чинний до 26.12.2020 року 

 

Телефон Тел. (044) 227-83-75 

Місцезнаходження та електронна адреса 03022, м. Київ, вул. Михайла Максимовича, будинок 26, приміщення 25;  

info@maximum-audit.com.ua 

 

ІІ. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ" 

Повна назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ" 

Скорочена назва ТОВ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ" 

Код ЄДРПОУ 37956390 

Місцезнаходження 01042, м. Київ, вулиця Чигоріна, будинок 12 

Дата державної реєстрації (перереєстрації), номер та серія виписки (свідоцтва), орган, що видав виписку 

(свідоцтво) Дата запису: 14.11.2011 

Номер запису: 1 070 102 0000 045052 

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Дата виписки 22.10.2012 р.  

Основні види діяльності відповідно до довідки з ЄДРПОУ 64.19 Інші види грошового посередництва; 

64.91 Фінансовий лізинг; 

64.92 Інші види кредитування; 

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. (основний) 

Кількість учасників на 31.12.2018 року 2 

Кількість працівників на 31.12.2018 року 5 

Організаційно - правова форма Товариства 240 - Товариство з обмеженою відповідальністю  

Кількість відокремлених підрозділів Відсутні 

Номери, серії, дати видачі, термін дії ліцензій та/або дозволу на здійснення діяльності Свідоцтво Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про внесення до реєстру фінансових 

установ ФК № 353 від 15.11.2012року 

Аудитором перевірена наступна документація: установчі, реєстраційні та первинні документи. 

ІІІ. НАЯВНІСТЬ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРИЙНЯТА СИСТЕМА  

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

3.1. Бухгалтерський облік Товариством за 2018 рік ведеться відповідно до вимог Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку та звітності.  

3.1.1. Під час проведення аудиторської перевірки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"КРЕДО-СТОЛИЦЯ" встановлено, що  Товариство має затверджену облікову політику відповідно до Закону від 

16.07.99 р. № 996-XIV "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні". Облікова політика Товариства 

передбачає принципи та методи організації і ведення бухгалтерського обліку на Товаристві, порядок складання 

звітності та інші організаційні аспекти здійснення господарської діяльності. Основні положення облікової політики 

Товариства відповідають Міжнародним стандартам фінансової звітності та діючим нормативно-правовим актам 

щодо здійснення господарської діяльності. Протягом періоду, що підлягав перевірці, відхилень та змін щодо 

облікової політики на Товаристві аудитором не встановлено. 

3.1.2. Відповідно до положень облікової політики, Товариством прийнята та використовується автоматизована 

форма ведення бухгалтерського обліку з використанням спеціалізованого бухгалтерського програмного 

забезпечення типу 1-С Бухгалтерія 8.3.  

В цілому, за результатами  проведеної аудиторської перевірки щодо відповідності фінансової звітності 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ" прийнятій обліковій політиці, 

суттєвих порушень аудитором не встановлено. 



IV. АКТИВИ 

4.1. Облік основних засобів, нематеріальних активів та їх амортизації 

4.1.1. Станом на 31.12.2018 р. на балансі Товариства  обліковуються основні засоби балансовою вартістю 1 тис. 

грн.  

4.1.2. Станом на 31.12.2018 р. на балансі Товариства нематеріальні активи відсутні. 

4.2. Облік фінансових вкладень (інвестицій) 

4.2.1. Станом на 31.12.2018 р. на балансі Товариства довгострокові фінансові інвестиції відсутні. 

4.2.2. За даними обліку та фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2018 р. поточні фінансові інвестиції 

складають 267 920 тис. грн., які складаються з цінних паперів в сумі 163 689 тис. грн. та частки у статутному 

капіталі інших підприємств в розмірі 104 231 тис. грн.  

Обліковою політикою Товариства передбачено, що якщо балансова вартість фінансових інвестицій відрізняється 

від їх справедливої вартості не більше ніж на 10 відсотків, то така вартість вважається справедливою вартістю  

В зв'язку із тим, що відсутній активний ринок цінних паперів, які обліковуються на балансі Товариства, і 

Товариством не визначено методи та підходи в оцінці справедливої вартості фінансових інвестицій, аудитори не 

мали змоги визначити чи була потреба в коригуванні балансової вартості цінних паперів.  

Ми не мали змоги отримати достатні й належні аудиторські докази щодо балансової вартості частки у статутному 

капіталі ТОВ "УПК", оскільки нам не був наданий доступ до фінансової інформації, управлінського персоналу 

ТОВ "УПК". Відповідно ми не мали змоги визначити, чи була потреба в коригуванні зазначених сум. 

4.3. Облік довгострокової дебіторської заборгованості 

Станом на 31.12.2018 р. на балансі Товариства довгострокова дебіторська заборгованість відсутня. 

4.4. Відстрочені податкові активи 

За даними бухгалтерського обліку станом на 31.12.2018 р. на балансі Товариства відстрочені податкові активи 

відсутні. 

4.5. Інші необоротні активи 

За даними бухгалтерського обліку Товариства станом на 31.12.2018 р. інші необоротні активи відсутні.  

4.6. Облік запасів 

За даними обліку та фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2018 р. запаси відсутні.  

4.7. Дебіторська заборгованість за розрахунками 

4.7.1. За даними бухгалтерського обліку Товариства станом на 31.12.2018 р. дебіторська заборгованість за 

продукцію, товари, роботи, послуги становить 1 тис. грн. 

4.7.2. За даними бухгалтерського обліку Товариства станом на 31.12.2018 р. дебіторська заборгованість за 

виданими авансами становить 10 тис. грн. 

4.7.3. За даними бухгалтерського обліку Товариства станом на 31.12.2018 р. дебіторська заборгованість з 

бюджетом становить 12 тис. грн. 

4.7.4. За даними бухгалтерського обліку Товариства станом на 31.12.2018 р. дебіторська заборгованість за 

розрахунками з нарахованих доходів становить 14 375 тис. грн. 

4.7.5. За даними бухгалтерського обліку Товариства станом на 31.12.2018 р. інша поточна  дебіторська 

заборгованість становить 150 262 тис. грн. 

Згідно наданої керівним персоналом інформації, дебіторська заборгованість, яка обліковується за справедливою 

вартістю, станом на 31.12.2018 р. становить 32 864 тис. грн. Управлінський персонал вважає, що Товариство не 

мало можливості зібрати всю обґрунтовано необхідну та підтверджувану інформацію, що є необхідною для 

визначення ймовірності настання дефолту за вказаною заборгованістю для цілей розрахунку резерву під очікувані 

кредитні збитки.  Вплив цього відхилення від Міжнародних стандартів фінансової звітності на фінансову звітність 

станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2018 р., не був визначений. Аудитори не мали змогу достовірно 

визначити справедливу вартість дебіторської заборгованості внаслідок недостатності підтверджуваної інформації.  

4.8. Облік грошових коштів та розрахунків 

4.8.1. Облік касових та банківських операцій Товариства, на момент проведення аудиту, в повній мірі відповідає 

чинному законодавству. 

4.8.2. Всі господарські операції, які відображають дані бухгалтерського обліку, щодо руху грошових коштів - 

підтверджено документально та оформлено з дотриманням вимог щодо порядку їх складання первинної 

документації передбаченими нормативними актами НБУ. При проведенні аудиторської перевірки обліку грошових 

коштів, суттєвих розбіжностей та порушень законодавства аудиторами не встановлено. Дані бухгалтерського 

обліку відповідають даним фінансової звітності. 

4.8.3. Залишки грошових коштів на рахунку у банку Товариства станом на 31.12.2018 р. складають 259 тис. грн. 

4.9. Інші оборотні активи 

Станом на 31.12.2018 р. на балансі Товариства інші оборотні активи відсутні. 

V. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

5.1. Загальний розмір власного капіталу Товариства станом на 31.12.2018 р. становить  

74 399 тис. грн. і складається з зареєстрованого капіталу в розмірі 104 136 тис. грн. та непокритого збитку в розмірі 

29 737 тис. грн. 

5.2. Станом на 31.12.2018 р. Статутний капітал Товариства становить  

104 136 000,00. (Сто чотири мільйони сто тридцять шість тисяч) грн. 00 копійок та розподілений наступним чином: 

Учасник Розмір внеску, грн. Розмір частки, % 

ТОВ "УКРАЇНСЬКА ПРАВНИЧА КОМПАНІЯ" 

Код ЄДРПОУ: 32597084 

Адреса: 01042, м. Київ, Печерський район, вулиця Чигоріна, будинок 12 104 135 730,00 99,999741 

ВОЛКОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

Адреса: 02099, м. Київ, Дарницький район, вулиця Російська, будинок 64, квартира 73 270,00 0,000259 

Всього: 104 136 000,00 100,00 



Станом на 31.12.2018 року Статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДО-

СТОЛИЦЯ"  сформовано за рахунок грошових коштів, що підтверджується первинними документами в розмірі 

104 136 000,00 грн. що становить 100,00% від об'явленого. 

Розмір власного капіталу станом на 31 грудня 2018 року відповідає встановленим вимогам Розпорядження 

Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України "Про затвердження Положення про 

Державний реєстр фінансових установ" від 28 серпня 2003 року N41. 

Дані бухгалтерського обліку відповідають даним фінансової звітності та вимогам чинного законодавства. 

VI. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ`ЯЗАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

6.1. Станом на 31.12.2018 р. на балансі Товариства довгострокові зобов'язання і забезпечення становлять 265 662 

тис. грн. і складаються з довгострокових кредитів банку в сумі 38 814 тис. грн. та інших довгострокових 

зобов'язань в сумі 226 848 тис. грн. 

VII. ПОТОЧНІ ЗОБОВ`ЯЗАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

7.1. Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги станом на 31.12.2018 р. становить 25 тис. грн. 

7.2. Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2018 р. відсутня. 

7.3. Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування станом на 31.12.2018 р. відсутня. 

7.4. Кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці станом на 31.12.2018 р. відсутня. 

7.5. Інші поточні зобов'язання станом на 31.12.2018 р. складають 92 771 тис. грн. 

7.6. Поточні забезпечення станом на 31.12.2018 р. становлять 55 тис. грн. 

7.7. Облік зобов'язань Товариства ведеться відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, Закону 

України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" та інших нормативно - правових документів. 

VIIІ. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКІВ 

8.1. За підсумками 2018 року Товариство отримало збиток в сумі 11 845 тис. грн. 

ІX. СТАН БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ 

Методологія та організація бухгалтерського обліку у Товаристві відповідає встановленим вимогам Закону України 

"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та вимогам Міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності. 

 

Х. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО РІЧНИХ ЗВІТНИХ ДАНИХ 

Відповідальність управлінського персоналу за звітні дані, які подаються до Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 

Управлінський персонал ТОВ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ" несе відповідальність за підготовку та достовірне 

представлення річних звітних даних відповідно до вимог Порядку складання та подання звітності ломбардами до 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,  затвердженого 

розпорядженням Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 3840 від 26.09.2017 

року та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити 

складання річних звітних даних, що не містить суттєвих викривлень у наслідок шахрайства або помилки.  

Аудиторська думка щодо фінансової звітності за 2018 рік станом на 31.12.2018 року не поширюється на річні 

звітні дані та, відповідно, аудитор не висловлює аудиторську думку з будь-яким рівнем впевненості щодо іншої 

інформації. 

Відповідальність аудитора 

Нашою відповідальністю є ознайомлення, розгляд, перевірка дотримання порядку звітування щодо звітних даних, 

які подаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. 

Аудитор не виявив фактів суттєвої невідповідності та викривлень між звітними даними за 2018 рік та фінансовою 

звітністю за 2018 рік станом на 31.12.2018 року, яка пройшла аудит, які б необхідно було включити до звіту. 

 

ДОВІДКА 

про фінансовий стан ТОВ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ" 

станом на 31.12.2018 року  

м. Київ, 16 квітня 2019 року 

№ з/п Показники Розрахунок показників Оптимальне значення Фактичне значення 

    на 31.12.2017 на 31.12.2018 

1 Коефіцієнт покриття (загальної ліквідності) Оборотні активи (р.1195) / Поточні зобов'язання (р. 1695)

 > 1 2,78 4,66 

2 Коефіцієнт швидкої ліквідності Оборотні активи (р.1195) - Запаси (р.1100) / Поточні зобов'язання (р. 

1695) 0,6-0,8 2,78 4,66 

3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності Грошові кошти та їх еквіваленти (р.1165) / Поточні зобов'язання 

(р. 1695) 0,2-0,35 0,00 0,003 

4 Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності) (Власний капітал (р.1495) / Підсумок балансу (р.1900)

 > 0,5 0,20 0,17 

5 Коефіцієнт фінансової стабільності (Власний капітал (р.1495) / Загальна сума зобов'язань (р. 1595 + 

р.1695) > 1,0 0,25 0,8 

 

Джерелами визначення показників фінансового стану були: 

- баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2018 р. (форма №1); 

- звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2018 рік (форма №2); 

- інша додаткова інформація. 

Аналізуючи показники фінансового стану Товариства за даними таблиці можна зробити висновок, що за 2018 рік 

показники швидкої та загальної ліквідності знаходяться в межах нормативного значення або значно його 

перевищують. Коефіцієнти абсолютної ліквідності, фінансової стабільності та фінансової незалежності 

знаходяться нижче нормативного рівня. 



Коефіцієнт абсолютної ліквідності вказує на те, яку суму поточних зобов'язань Товариство може бути негайно 

сплатити за рахунок власних коштів та їх еквівалентів. Коефіцієнт абсолютної ліквідності становить 0,003. 

Станом на 31.12.2018 р. коефіцієнт автономії складає 0,17. Цей показник вказує на те, що станом на 31.12.2018 р. 

17% активів Товариства складають власні кошти. 

Значення коефіцієнту загальної ліквідності вказує на те, що Товариство може оплатити 100% поточної 

кредиторської заборгованості за рахунок оборотних коштів. 

 

Значення коефіцієнту фінансової стабільності вказує на те, що власного капіталу і забезпечень у Товариства 

достатньо для погашення 80% зобов'язань.  

 

Партнер із завдання                 ______________ О.М. Тарканій 

16 квітня 2019 року 

(Сертифікат аудитора № 006038 чинний до 26 грудня 2020 року) 

 

 

Директор                            ______________ В.П. Марченко 

16 квітня 2019 року 

(Сертифікат аудитора № 006356 чинний до 13 грудня 2022 року) 

 

Додатки:  

копія сертифікату аудитора, копія свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, баланс (звіт 

про фінансовий стан) станом на 31.12.2018 р., звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2018 рік, 

звіт про рух грошових коштів за 2018 рік, звіт про власний капітал за 2018 рік, примітки до річної фінансової 

звітності за 2018 рік. 

Місцезнаходження ТОВ "Максимум-Аудит": 03022, м. Київ, вул. Михайла Максимовича, будинок 26, приміщення 

25 

 



Додаткова інформація, передбачена Законом України "Про фінансові 

послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" 
 

* Мета провадження діяльності фінансової установи:  надання фiнансових кредитiв за рахунок власних коштiв; 

факторинг; залучення фiнансових активiв вiд юридичних осiб з зобов’язанням щодо наступного їх повернення; 

надання гарантiй та поручительств; надання позик; надання послуг фiнансового лiзингу. 

* Відповідність власників істотної участі (в тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) 

встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік: відповідальність визначається законом, змін у 

складі учасників істотної участі в 2018 році не було. 

* Зміни у складі наглядової ради за рік: не було (наглядову раду не створено). 

* Зміни у складі виконавчого органу за рік: не було. 

* Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що 

призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг: не було. 

* Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, в тому числі до 

членів її наглядової ради та виконавчого органу: не було. 

* Розмір винагороди за рік членів наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи: наглядову раду не 

створено,  розмір винагороди директора за 2018 рік склав 227 857,41 грн. 

* Значні фактори ризику, що впливали на діяльність фінансової установи протягом року:    Фактори (чинники) 

ризику, пов'язанi з iнвестуванням у цiннi папери емiтента, пов'язані iз змiною кон'юнктури фондового ринку, а 

токож його лiквiдностi. Емiтент здiйснює аналiз фондового ринку та вiдстежує змiни, що вiдбуваються в фондах та 

пiдприємствах, в якi здiйсненнi iнвестицiї; Фактори, що можуть обмежувати виплати основної суми за борговими 

цiнними паперами емiтента. Залежить вiд ризику змiни законодавства, стабiльної полiтичної та загальної 

економiчної ситуацiї в Українi; недостатня лiквiднiсть фондового ринку, що може обмежити можливiсть реалiзацiї 

облiгацiй Товариства iнвесторами третiм особам. Фактори ризику стосовно фiнансово-господарського стану 

емiтента включають такi:- проблеми iз залученням коштiв для розширення дiяльностi. Залежить вiд ризику змiни 

законодавства, стабiльної полiтичної та загальної економiчної ситуацiї в Українi. Полiтичнi та макроекономiчнi 

ризики емiтента включають такi:- податкове навантаження та змiна податкового законодавства - вимоги 

податкових органiв ускладнюють залучення коштiв для розширення дiяльностi емiтента;- падiння 

платоспроможного попиту та цiн на ринку нерухомостi;- ризик змiни законодавства, що може вплинути на умови 

погашення облiгацiй;- зростання iнфляцiї чи зниження впевненостi споживачiв у майбутньому. 

* Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики; 

Управління ризиками здійснюється відповідно до Стратегії управління ризиками. 

Основні характеристики управління ризиками: 

а) Усвідомленість прийняття ризиків. Товариство свідомо йде на ризик задля отримання доходу від реалізації тієї 

чи іншої операції. Рішення щодо прийняття-неприйняття ризику та управління ним має бути побудовано на 

ґрунтовній кількісній та якісній оцінці. 

б) Керованість. Приймаються лише ті ризики, відносно яких Товариство може ефективно проваджувати  їх 

нейтралізацію та пом'якшення. 

в) Співставність  прийнятих ризиків із очікуваним рівнем доходності.Товариство повинно приймати в процесі 

здійснення своєї діяльності тільки ті ризики, рівень яких компенсується адекватною величиною очікуваної 

прибутковості. Операції, ризики яких не відповідають необхідному рівню прибутковості, повинні бути відкинуті 

або, відповідно, повинні бути переглянуті. 

г) Співставність рівня прийнятих ризиків з можливими втратами. Можливий розмір фінансових втрат 

підприємства в процесі проведення тієї чи іншої ризикової операції повинен відповідати частці капіталу, яка 

зарезервована для його покриття. Розмір ризикового капіталу, що включає необхідні фонди і резерви, має бути 

визначений заздалегідь і служити критерієм прийняття тих ризиків, які не можуть бути передані партнеру по 

операції чи зовнішньому страховику (перестраховику). 

д) Урахування стратегії підприємства в процесі управління ризиками. Система управління ризиками Товариства 

базується на загальних принципах, критеріях та підходах, відповідних обраній підприємством стратегії розвитку.  

є) Урахування можливості передачі ризиків.  У разі, якщо включення ризикової операції диктується вимогами 

Стратегії, але прийняття відповідних ризиків незрівнянно з можливостями Товариства , дана операція включається 

в портфель ризиків за умови часткової, або повної її передачі партнерам по бізнесу, або зовнішньому страховику.  

Підходи до управління ризиками: 

а)Відповідність вимогам і стандартам. 

б)Наявність єдиної інфраструктури інтегрованого управління ризиками. 

в) Безперервність і циклічність процесу  управління ризиками. 

* Результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в 

примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку: У Товаристві функціонує система внутрішнього аудиту,  розроблено та затверджено 

положення про службу внутрішнього аудиту та внутрішні нормативні документи щодо проведення внутрішнього 

аудиту. Внутрішній аудит проведений за результатами роботи Товариства у 2018 році порушень не виявив. 

* факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи 

розмір: не було. 

* Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у 

статуті фінансової установи розмір: оцінка активів не проводилась, купівлі-продажу активів у звітному році не 

було. 

* Операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, 

проведені протягом року: не було; 



* Використані рекомендації органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо 

аудиторського висновку: Методичні рекомендації щодо інформації, яка стосується аудиту за 2018 рік суб"єктів 

господарювання, нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг від 26.02.2019 №257. 

* Зовнішний аудитор  фінансової установи, призначений протягом року: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКСИМУМ-АУДИТ", ЄДРПОУ 35812433; 

* Діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 

загальний стаж аудиторської діяльності: 10 років; 

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги такій фінансовій установі: 1 рік; 

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися такій фінансовій установі протягом року: інші послуги не 

надавалися; 

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора: не було; 

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років: не було; 

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання 

недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які 

здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг: не було; 

* захист фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема: 

наявність механізму розгляду скарг: Розгляд скарг в Товариствi здiйснюється у вiдповiдностi до Закону України 

"Про захист прав споживачiв" вiд 12.05.91 р. № 1023-XII;  Цивiльного кодексу; Господарського кодексу;  iнших 

нацiональних актiв законодавства, якi мiстять положення, що стосуються захисту прав споживачiв, а також 

мiжнародних нормативних актiв про захист прав споживачiв. Прийом громадян з питань щодо захисту прав 

споживачiв проводиться за мiсцезнаходження Товариства протягом всього робочого часу Товариства.  

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги: Директор 

Черевань Владислав Станiславович; 

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, 

кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг): скарги протягом 2018 року не надходили; 

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду: в 

2018 році не було. 

* корпоративне управління у фінансовій установі, подання якої передбачено законами з питань регулювання 

окремих ринків фінансових послуг та/або прийнятими згідно з такими законами нормативно-правовими актами 

органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг: Товариством подається вся необхідна 

інформація про корпоративне управління у фінансовій установі, подання якої передбачено законами з питань 

регулювання ринку страхових послуг та/або прийнятими згідно з такими законами нормативно-правовими актами 

органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг  



X. Структура капіталу 

Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) 
Номінальна вартість 

(грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

1 2 3 4 5 

 



 

2. Відомості про облігації емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Найменуванн

я органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифіка-

ційний номер 

Облігації 

(відсоткові, 

цільові, 

дисконтні) 

Номінальна 

вартість 

(грн.) 

Кількість у 

випуску 

(штук) 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн. 

Процентна 

ставка за 

облігаціям

и (у 

відсотках) 

Термін 

виплати 

проценіт

в 

Сума 

виплачен

ого 

процентн

ого 

доходу у 

звітному 

періоді 

(грн.) 

Дата 

погашенн

я 

облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

28.11.2012 276/2/2012           

Нацiональна 

комiсiя з 

цiнних паперiв 

та фондового 

ринку                                                                                                                                                                                                        

UA4000150015 Відсоткові         1000.00     300000 
Бездокумент

арнi iменнi 

       

300000000.0

0 

  5.000 

05.09.201

7 - 

04.09.201

8; 

05.09.201

8 - 

04.09.201

9   

         

5516480.0

0 

31.12.2021 

Опис 

Облiгацiї iменнi, вiдсотковi, звичайнi (незабезпеченi) серiї "А". Цiннi папери емiтента торгуються виключно на внутрішньому ринку України, на зовнiшнiх ринках не 

торгуються. У 2018 році облігації торгувалися на ПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА", ПАТ "Фондова бiржа ПФТС". У звітному році додаткової емiсiї, розмiщення цiнних паперiв, 

дострокового погашення не було. Мета емiсiї - залучення коштів для розвитку пiдприємства. Спосiб розмiщення - вiдкрите (публiчне) розмiщення. Дата виплати вiдсоткового 

доходу (Вiдсотковий перiод / Дата початку вiдсоткового перiоду / Дата закiнчення вiдсоткового перiоду / Кiлькiсть днiв у вiдсотковому перiодi / Дата початку виплати 

вiдсоткового доходу / Кiнцева дата виплати вiдсоткового доходу ):  

1 / 11.12.2012 / 04.09.2013 / 268 / 05.09.2013 / 04.09.2014;  

2 / 05.09.2013 / 04.09.2014 / 365 / 05.09.2014 / 04.09.2015;  

3 / 05.09.2014 / 04.09.2015 / 365 / 05.09.2015 / 04.09.2016;  

4 / 05.09.2015 / 04.09.2016 / 366 / 05.09.2016 / 04.09.2017;  

5 / 05.09.2016 / 04.09.2017 / 365 / 05.09.2017 / 04.09.2018;  

6 / 05.09.2017 / 04.09.2018 / 365 / 05.09.2018 / 04.09.2019;  

7 / 05.09.2018 / 04.09.2019 / 365 / 05.09.2019 / 04.09.2020;  

8 / 05.09.2019 / 04.09.2020 / 366 / 05.09.2020 / 04.09.2021;  

9 / 05.09.2020 / 04.09.2021 / 365 / 05.09.2021 / 31.12.2021.  

Факти включення/виключення цінних паперів емітента з/до біржового реєстра у звiтному перiодi: 1) Облiгацiї серiї A ТОВ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ" виключено з бiржового 

реєстру та переведено в категорiю позалiстинговi цiннi папери Бiржового списку, вiдповiдно до Рiшення котирувальної комiсiї ПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА" № 1608 вiд 

12.01.2016 р. Дата коли емiтенту стало вiдомо про делiстинг його цiнних паперiв - 13.01.2016 р. 2) 10.05.2015 р. операцiйним управлiння ПФТС прийнятно рiшення № 

160510/00001 про виключення облiгацiй пiдприємства серiї А ТОВ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ" з Бiржового реєстру ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" та переведення до Списку 



позалiстингових цiнних паперiв. Дата, з якої цiннi папери бiльше не котируються на фондовiй бiржi - 11.05.2016 р. Причини їх делiстингу - на пiдставi п. 5.36 Правил ПАТ 

"Фондова бiржа ПФТС" - невiдповiдностi показникiв дiяльностi емiтента вимогам до лiстингових цiнних паперiв.  

Протягом звітного періоду було здійснено викуп облігацій у кількості  98 шт. на сумму 100362,78 грн. Дата викупа – 19/03/2018  року згідно договору № КС 28/02/01 купівлі-

продажу цінних паперів від 28.02.2018. Причини – звернення власника цінних паперів. Подальші дії щодо них – знаходяться на балансі.   

Строк погашення облігацій у 2018 році не настав. 

Сума процентного доходу, виплаченого у звітному періоді складає: за 5 купонний період (з 05.09.2016 по 04.09.2017, процентна ставка за облігаціями - 5%) – 5 030 800,00 

гривень; за 6 купонний період (з 05.09.2017 по 04.09.2018, процентна ставка за облігаціями - 5%) – 485 680,00 гривень. Загальна сума виплаченого процентного доходу у 

звітному періоді – 5516480, 00 грн. Виплата процентного доходу здійснюється відповідно проспекту емісії. 

 



   XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 

 

1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю ) 

 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис.грн.) 

Орендовані основні 

засоби (тис.грн.) 

Основні засоби , 

всього (тис.грн.) 

На 

початок 

періоду 

На кінець 

періоду 

На 

початок 

періоду 

На кінець 

періоду 

На 

початок 

періоду 

На кінець 

періоду 

1.Виробничого призначення 2.000 1.000 0.000 0.000 2.000 1.000 

- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- машини та обладнання 2.000 1.000 0.000 0.000 2.000 1.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

2. Невиробничого призначення 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інестиційна нерухомість 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 2.000 1.000 0.000 0.000 2.000 1.000 

 

Пояснення :  Термiни використання ОЗ (за основними групами): Машини та обладнання - 5 

рокiв. Умови користування основними засобами за всiма групами задовiльнi. Основнi 

засоби за усiма групами використовуються за призначенням. Первiсна вартiсть 

основних засобiв на початок звiтного перiоду 8 тис.грн., на кiнець звiтного 

перiоду — 8 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв на початок звiтного перiоду 

75%, на кiнець звiтного перiоду — 87,5%. Ступiнь використання основних засобiв - 

100%. Сума нарахованого зносу на початок звiтного перiоду —6 тис.грн., кiнець 

перiоду — 7 тис. грн. Обмеження на використання майна емiтента вiдсутнi. Суттєвих 

змiни у вартостi основних засобiв протягом звiтного перiоду не було. 



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

 

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

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 74399 86244 

Статутний капітал (тис.грн.) 104136 104136 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 104136 104136 

Опис Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi 

активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов`язання - Поточнi 

зобов`язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв. 

Висновок Відповідно до ст.31 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою 

відповідальністю", якщо вартість чистих активів товариства знизилася більш як на 50 відсотків 

порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган товариства 

скликає загальні збори учасників, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. 

Оскільки у Товариства станом на кінець звітного періоду вартість чистих активів знизилася 

більше як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, 

Товариство має здійснити заходи, передбачені ст.31 Закону України "Про товариства з 

обмеженою та додатковою відповідальністю". 

 



3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань Дата 

виникнен

ня 

Непогашена 

частина 

боргу 

(тис.грн.) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток 

річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 38814.00 Х Х 

Кредит в АКБ "Iндустрiалбанк" 21.03.2014 38814.00 22.000 20.10.2020 

Зобов'язання за цінними паперами Х 226848.00 Х Х 

у тому числі за облігаціями (за кожним 

випуском) : 

Х 226848.00 Х Х 

Зобов 04.09.2013 226848.00 5.000 31.12.2021 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 

власним випуском): 

Х 0.00 Х Х 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 

випуском): 

Х 0.00 Х Х 

За векселями (всього) Х 0.00 Х Х 

за іншими цінними паперами (у тому числі за 

похідними цінними паперами) (за кожним 

видом): 

Х 0.00 Х Х 

За фінансовими інвестиціями в корпоративні 

права (за кожним видом): 

Х 0.00 Х Х 

Податкові зобов'язання Х 0.00 Х Х 

Фінансова допомога на зворотній основі Х 300.00 Х Х 

Інші зобов'язання та забезпечення Х 92551.00 Х Х 

Усього зобов'язань та забезпечень Х 358513.00 Х Х 

Опис Iншi зобов'язання включають: поточну кредиторську заборгованiсть за товари, роботи; поточнi 

забезпечення; iншi поточнi зобов'язання 

 



6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

 

 
Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГЕНТСТВО 

ЦІННИХ ПАПЕРІВ "КРЕДО-ІНВЕСТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

22123772 

Місцезнаходження 69063 УКРАЇНА д/н м. Запоріжжя вул. СЕРГІЯ СЕРІКОВА/ пр. 

СОБОРНИЙ , буд. 13/13 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

АЕ №185193 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

20.10.2012 

Міжміський код та телефон (061) 213-49-09 

Факс (061) 286-15-51 

Вид діяльності Брокерська діяльність 

Опис Вид послуг, які надає особа - послуги з торгiвлi цiнними паперами. 

 

 

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" 

Організаційно-правова форма Акцiонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

21672206 

Місцезнаходження 01004 УКРАЇНА д/н м.Київ вул. ШОВКОВИЧНА, буд. 42-44 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

АД 034421 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

11.06.2012 

Міжміський код та телефон (044) 277-50-00 

Факс (044) 277-50-01 

Вид діяльності Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку на фондовому ринку 

Опис Вид послуг, якi надає особа - послуги органiзатора торгiвлi (до моменту 

делістингу цінних паперів). 

 

 

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" 

Організаційно-правова форма Акцiонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

36184092 

Місцезнаходження 01004 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.  ШОВКОВИЧНА, будинок 42-44 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

АГ 399339 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

22.10.2010 

Міжміський код та телефон (044) 495-74-74 

Факс (044) 495-74-73 

Вид діяльності Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку 

Опис Вид послуг, якi надає особа - послуги органiзатора торгiвлi (до моменту 

делістингу цінних паперів). 

 

 

Повне найменування юридичної Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" 



особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

30370711 

Місцезнаходження 04107 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Тропініна, 7-г 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

Рішення № 2092 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-00 

Факс (044) 591-04-00 

Вид діяльності Депозитарна діяльність центрального депозитарію 

Опис З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї. 

 

 

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКСИМУМ-

АУДИТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

35812433 

Місцезнаходження 03022 м. Київ д/н м. Київ вул. Михайла Максимовича, будинок 26, 

приміщення 2 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

4143 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

26.03.2008 

Міжміський код та телефон (044) 227-83-75 

Факс (044) 227-83-75 

Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту 

Опис Особа надає аудиторські послуги щодо аудиторської перевірки за 2018 рік. 

 

 

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МАКСИМУМ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

37726300 

Місцезнаходження 04071 м. Київ д/н м. Київ вул. Верхній Вал, буд. 4А, офіс 316 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

4445 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

30.06.2011 

Міжміський код та телефон  

Факс  

Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту 

Опис Особа надавала аудиторські послуги щодо аудиту річної фінансової 

звітності у 2018 році, за звітній 2017 рік. 

 

 

 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2019 01 01 

Підприємство   ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КРЕДО-СТОЛИЦЯ" 

за ЄДРПОУ 37956390 

Територія  М. КИЇВ за КОАТУУ 8038200000 

Організаційно-правова форма господарювання    за КОПФГ   

Вид економічної діяльності  Надання інших фінансових послуг (крім 

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

за КВЕД 64.99 

Середня кількість працівників  5   

Одиниця виміру : тис. грн.   
Адреса 01042 м. Київ м.Київ вул. Чигорiна, буд. 12, т.д/н 

 

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

  

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку    
за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2018 р.  
 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001 
 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець звітного 

періоду 

                                                  1 2 3 4 

I. Необоротні активи  

Нематеріальні активи 

 

1000 -- -- 

первісна вартість 1001 -- -- 

накопичена амортизація 1002 -- -- 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- -- 

Основні засоби 1010 2 1 

первісна вартість 1011 8 8 

знос 1012 6 7 

Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- 

Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 

 

1030 -- -- 

інші фінансові інвестиції 1035 -- -- 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- -- 

Відстрочені податкові активи 1045 -- -- 

Інші необоротні активи 1090 -- -- 

Усього за розділом I 1095 2 1 

II. Оборотні активи  

Запаси 
1100 -- -- 

Поточні біологічні активи 1110 -- -- 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 -- 1 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 -- 10 

з бюджетом 1135 -- 12 

у тому числі з податку на прибуток 1136 -- 12 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з 

нарахованих доходів 
1140 11232 14375 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 248262 150262 

Поточні фінансові інвестиції 1160 168976 267920 

Гроші та їх еквіваленти 1165 27 259 

Рахунки в банках 1167 27 259 

Витрати майбутніх періодів 1170 -- -- 

Інші оборотні активи 1190 -- -- 

Усього за розділом II 1195 428497 432839 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 

вибуття 
1200 72 72 

Баланс 1300 428571 432912 

  



Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного року 

На кінець звітного 

періоду 

                                                   1 2 3 4 

І. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал  

 

1400 104136 104136 

Капітал у дооцінках 1405 -- -- 

Додатковий капітал 1410 -- -- 

Резервний капітал 1415 -- -- 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -17892 -29737 

Неоплачений капітал 1425 -- -- 

Вилучений капітал 1430 -- -- 

Усього за розділом I 1495 86244 74399 

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов'язання 

 

1500 -- -- 

Довгострокові кредити банків 1510 38814 38814 

Інші довгострокові зобов'язання 1515 149277 226848 

Довгострокові забезпечення 1520 -- -- 

Цільове фінансування 1525 -- -- 

Усього за розділом II 1595 188091 265662 

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків  

 

1600 -- -- 

Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями  

 

1610 -- -- 

товари, роботи, послуги 1615 3 25 

розрахунками з бюджетом 1620 10 -- 

у тому числі з податку на прибуток 1621 10 -- 

розрахунками зі страхування 1625 -- -- 

розрахунками з оплати праці 1630 -- -- 

Поточні забезпечення 1660 30 55 

Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- 

Інші поточні зобов'язання 1690 154193 92771 

Усього за розділом IІІ 1695 154236 92851 

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 

 утримуваними для продажу, та групами вибуття 

 

1700 -- -- 

Баланс 1900 428571 432912 

 

 
д/н 

 

 

Директор ________________ Черевань Владислав Станiславович 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Гончарова Юлія Андріївна 

 (підпис)  
 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2019 01 01 

Підприємство   ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ" 

за ЄДРПОУ 37956390 

 

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2018 рік  
 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003 
 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг)  
2000 4086 11497 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг)  
2050 (--) (--) 

Валовий:   

     прибуток  
2090 4086 11497 

     збиток  2095 (--) (--) 

Інші операційні доходи  2120 1525 7509 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 -- 249 

Адміністративні витрати  2130 (1122) (866) 

Витрати на збут 2150 (--) (--) 

Інші операційні витрати  2180 (1592) (686) 

Фінансовий результат від операційної діяльності:   

     прибуток  
2190 2897 17454 

     збиток   2195 (--) (--) 

Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 

Інші фінансові доходи  2220 1159 3933 

Інші доходи  2240 4173 1712 

Фінансові витрати  2250 (19883) (22732) 

Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--) 

Інші витрати  2270 (--) (--) 

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 
2290 -- 367 

збиток 2295 (11654) (--) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -191 -66 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   

     прибуток  
2350 -- 301 

     збиток  2355 (11845) (--) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- -- 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- -- 

Накопичені курсові різниці 2410 -- -- 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 -- -- 

Інший сукупний дохід 2445 -- -- 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -- -- 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- -- 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -11845 301 

 

  



III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                   1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 -- 1 

Витрати на оплату праці 2505 539 472 

Відрахування на соціальні заходи 2510 113 98 

Амортизація 2515 2 2 

Інші операційні витрати 2520 2060 979 

Разом 2550 2714 1552 

 

 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                   1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій  2600 -- -- 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 -- -- 

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

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію  
2615 -- -- 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 

 
д/н 

 

 

Директор ________________ Черевань Владислав Станiславович 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Гончарова Юлія Андріївна 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2019 01 01 

Підприємство   ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КРЕДО-СТОЛИЦЯ" 

за ЄДРПОУ 37956390 

 

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2018 рік  
 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004 
 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

3000 754 18754 

Повернення податків і зборів 3005 -- -- 

у тому числі податку на додану вартість 3006 -- -- 

Цільового фінансування 3010 -- -- 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 3 3 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 -- 575 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 8046 202935 

Інші надходження 3095 555 -- 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 
3100 (550) (306) 

Праці 3105 (400) (399) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (113) (107) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 (405) (165) 

Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (305) (79) 

Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (100) (86) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 (--) (12) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 (3498) (10885) 

Інші витрачання 3190 (18173) (118658) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -13781 91735 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 

3200 11275 122733 

необоротних активів 3205 -- -- 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 -- 491 

дивідендів 3220 -- -- 

Надходження від деривативів 3225 -- -- 

Інші надходження 3250 -- -- 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 (3130) (209998) 

необоротних активів 3260 (--) (--) 

Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 

Інші платежі 3290 (--) (--) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 8145 -86774 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 24514 162775 

Інші надходження 3340 -- -- 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 9856 131853 

Сплату дивідендів 3355 (--) (--) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 (8790) (36199) 

Інші платежі 3390 (--) (--) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 5868 -5277 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 232 -316 

Залишок коштів на початок року 3405 27 343 



Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -- -- 

Залишок коштів на кінець року 3415 259 27 

 
д/н 

 

 

Директор ________________ Черевань Владислав Станiславович 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Гончарова Юлiя Андрiївна 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2019 01 01 

Підприємство   ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ" 

за ЄДРПОУ 37956390 

 

Звіт про власний капітал 

за 2018 рік  
 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005 
 

 

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєст-

рований 

(пайови

й) 

капітал 

Капітал 

у дооцін-

ках 

Додат-

ковий 

капітал 

Резер-

вний 

капітал 

Нероз- 

поділе- 

ний 

прибуток 
(непокри

тий 

збиток) 

Неопла-

чений 

капітал 

Вилу-

чений 

капітал 

Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 104136 -- -- -- -17892 -- -- 86244 

Коригування: 

Зміна облікової політики 
4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Скоригований залишок на 

початок року 
4095 104136 -- -- -- -17892 -- -- 86244 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період 
4100 -- -- -- -- -11845 -- -- -11845 

Інший сукупний дохід за 

звітний період 
4110 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Розподіл прибутку: 

Виплати власникам 

(дивіденди) 

4200 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу 
4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Відрахування до резервного 

капіталу 
4210 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Внески учасників : Внески 

до капіталу 
4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Погашення заборгованості з 

капіталу 
4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення капіталу : Викуп 

акцій (часток) 
4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Перепродаж викуплених 

акцій (часток) 
4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Анулювання викуплених 

акцій (часток) 
4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення частки в 

капіталі 
4275 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни в капіталі 4290 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Разом змін у капіталі 4295 -- -- -- -- -11845 -- -- -11845 

Залишок на кінець року 4300 104136 -- -- -- -29737 -- -- 74399 

 
д/н 

 

 

Директор ________________ Черевань Владислав Станiславович 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Гончарова Юлiя Андрiївна 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

ПРИМIТКИ (РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ) 

ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА МСФЗ 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ"  

КОД ЄДРПОУ 37956790 

ЗА 2018 РIК СТАНОМ на 31.12.2018 

 

1. Iнформацiя про Товариство та основа пiдготовки фiнансової звiтностi за 2018 

рiк. 

 

У цих пояснювальних примiтках наводиться додаткова iнформацiя, розкриття якої 

вимагається Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 

Українi" № 996-XIV вiд 16.07.1999 року, iз змiнами i доповненнями, i Мiжнародними 

стандартами фiнансової звiтностi, i яка не мiститься у формах фiнансової 

звiтностi: Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2018 р., Звiт про 

фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2018 р., Звiт про рух грошових 

коштiв (за прямим методом) за 2018 р., Звiт про власний капiтал за 2018 р. 

 

Iнформацiя про товариство: 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ" (надалi - Товариство) 

зареєстровано 14.11.2011 р. вiддiлом державної реєстрацiї юридичних осiб та 

фiзичних осiб - пiдприємцiв Печерського району реєстрацiйної службi Головного 

управлiння юстицiї у м. Києвi №10701020000045052, номер запису про включення 

вiдомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру пiдприємств та 

органiзацiй України: 37956390, Свiдоцтво про реєстрацiю фiнансової установи ФК 

№353 вiд 15.11.2012р.,  реєстрацiйний номер 13102773. 

ТОВАРИСТВО. Змiни органiзацiйно-правової форми та назви Товариства не 

здiйснювались. 

Iдентифiкацiйний код Товариства за ЄДРПОУ 37956790. 

Мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вулиця Чигорiна, буд.12. 

Види дiяльностi за КВЕД 

64.91 Фiнансовий лiзинг ; 

64.92 Iншi види кредитування; 

64.99 Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного 

забезпечення)(основний).  

 

Середня кiлькiсть працiвникiв протягом звiтного року - 5 чол. (станом на 

31.12.2018 - 5 чол.). 

Товариство має своїми основними цiлями отримання прибутку вiд надання фiнансових 

послуг. 

Станом на 31.12.2018 року Товариство має наступнi лiцензiї, наданi згiдно 

Розпоряджень  Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг за №№ 2091, 2092, 2093, 2094  вiд 30.05.20017р.: 

" надання порук та гарантiй,  

" надання позик, в тому числi на умовах фiнансового кредиту, 

" послуги з фiнансовго лiзингу, 

" послуги з факторингу; 

 Строк дiї лiцензiй необмежений. 

 

Валютою звiтностi є гривня.  

Звiтнiсть подано в тисячах гривень без десяткових знакiв. 

 

Фiнансова звiтнiсть Товариства була затверджена Протоколом загальних зборiв 

Учасникiв ТОВ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ"  вiд 15 лютого 2019 р. Пiсля дати затвердження 

можливiсть внесення змiн в цю фiнансову звiтнiсть не передбачена вiдповiдно до 

МСБО 10.  

 

2.  Економiчне середовище, в якому Товариство проводить свою дiяльнiсть 

 

Незважаючи на те, що економiка України визнана ринковою, вона продовжує 

демонструвати особливостi, характернi для перехiдної економiки. Цi особливостi 

включають, крiм iншого, наявнiсть валюти, що не є вiльно конвертованою за межами 

України, валютнi обмеження i контроль, вiдносно високу iнфляцiю i високi процентнi 

ставки. Стабiльнiсть української економiки буде в значнiй мiрi залежати вiд 

полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової 

систем, а також економiки в цiлому. Внаслiдок цього економiчна дiяльнiсть в 

Українi пов'язана з ризиками, якi не є типовими для розвинених країн. 



Економiка України схильна до впливу ринкових коливань i зниження темпiв 

економiчного зростання у свiтовiй економiцi. На сьогоднiшнiй день економiка 

України переживає важкий етап економiчної та полiтичної кризи. На українську 

економiку впливають ринковi коливання та зниження темпiв економiчного розвитку. 

Наслiдки фiнансової кризи призвели до нестабiльностi на ринках капiталу, суттєвого 

погiршення лiквiдностi у банкiвському секторi, ускладненнi умов кредитування в 

Українi, що впливає на економiчний та  iнвестицiйний клiмат в серединi країни.  

Подальший економiчний розвиток України значною мiрою залежить вiд ефективностi 

економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, якi вживаються Урядом, а також вiд 

змiн у податковiй, юридичнiй, регулятивнiй та полiтичнiй сферах. 

Податкове, валютне та митне законодавство в Українi допускає рiзнi тлумачення та 

часто змiнюється, податковi реформи в Українi тривають. 

Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на  фiнансовий  

сектор та iншi галузi економiки, а також те, який вплив (за наявностi такого) вони 

можуть мати на майбутнiй фiнансовий стан Товариства. Керiвництво впевнене, що воно 

вживає всiх необхiдних заходiв для забезпечення стабiльної дiяльностi та розвитку 

Товариства. 

 

3. Новi стандарти, що набули чинностi з 1 сiчня 2019 року 

 

МСФЗ 16 "Оренда" застосовується до першої рiчної фiнансової звiтностi за перiод, 

що починається з або пiсля 1 сiчня 2019 року. Стандарт замiнює МСБО 17 "Оренда", 

Тлумачення КТМФЗ 4 "Визначення наявностi в договорi ознак оренди", Тлумачення ПКТ 

15 "Операцiйна оренда - заохочення" та Роз'яснення ПКТ 27 "Оцiнка сутностi 

операцiй, якi мають юридичну форму угоди про оренду". МСФЗ 16 встановлює принципи 

визнання, оцiнки, подання i розкриття iнформацiї про оренду та вимагає, щоб 

орендарi вiдображали всi договори оренди з використанням єдиної моделi облiку в 

балансi, аналогiчно до порядку облiку, передбаченому в МСБО 17 для фiнансової 

оренди. Стандарт передбачає два звiльнення вiд визнання для орендарiв - щодо 

оренди активiв з низькою вартiстю (наприклад, персональних комп'ютерiв) i 

короткострокової оренди (тобто оренди зi строком не бiльше 12 мiсяцiв). На дату 

початку оренди орендар визнаватиме зобов'язання щодо орендних платежiв (тобто 

зобов'язання з оренди), а також актив, що представляє право користування базовим 

активом протягом строку оренди (тобто актив у формi права користування). Орендарi 

будуть зобов'язанi визнавати вiдсотковi витрати за зобов'язанням з оренди окремо 

вiд витрат з амортизацiї активу у формi права користування. Орендарi також повиннi 

будуть переоцiнювати зобов'язання з оренди при настаннi певної подiї (наприклад, 

змiни строкiв оренди, змiни майбутнiх орендних платежiв в результатi змiни iндексу 

або ставки, що використовуються для визначення таких платежiв). У бiльшостi 

випадкiв орендар враховуватиме суми переоцiнки зобов'язання з оренди в якостi 

коригування активу у формi права користування. Порядок облiку для орендодавцiв, 

вiдповiдно до МСФЗ 16, практично не змiниться, порiвняно з чинними вимогами МСБО 

17. Орендодавцi продовжуватимуть класифiкувати оренду, використовуючи тi самi 

принципи класифiкацiї, що й у МСБО 17, видiляючи при цьому два види оренди: 

операцiйну та фiнансову. 

Товариство не застосовувала МСФЗ 16 до своєї фiнансової звiтностi за 2018 рiк. 

Товариство планує у разi потреби застосовувати МСФЗ 16, починаючи з 1 сiчня 2019 

року, ретроспективно до кожного попереднього звiтного перiоду. Товариство прийме 

рiшення застосовувати МСФЗ 16 до контрактiв, якi ранiше були визначенi як договори 

оренди iз застосуванням МСБО 17 та КТМФЗ 4. Товариство прийме рiшення 

використовувати винятки, запропонованi МСФЗ 16 щодо договорiв оренди, для яких 

термiн оренди закiнчується протягом 12 мiсяцiв з дати первiсного застосування, та 

договорiв оренди, для яких базовий актив має низьку вартiсть.  

За оцiнками управлiнського персоналу Товариства, застосування стандарту в 

майбутньому суттєво не вплине на вартiсть активiв i зобов'язань, а також на 

характер та розмiр витрат. Однак, до того часу, поки не буде завершена детальна 

перевiрка, неможливо зробити об'рунтовану оцiнку впливу МСФЗ 16 на майбутню 

фiнансову звiтнiсть Товариства. 

МСФЗ 17 "Страховi контракти" застосовується до першої рiчної фiнансової звiтностi 

за перiод, що починається з або пiсля 1 сiчня 2021 року та замiнює МСФЗ 4 

"Страховi контракти".  

МСФЗ 17 буде застосовуватись до всiх видiв договорiв страхування (тобто 

страхування життя та страхування, вiдмiнне вiд страхування життя, пряме 

страхування i перестрахування), незалежно вiд виду органiзацiї, яка випускає їх, а 

також до певних гарантiй i фiнансових iнструментiв з умовами дискрецiйної участi. 

Основна мета МСФЗ 17 полягає в наданнi моделi облiку договорiв страхування, яка є 

бiльш ефективною i послiдовною для страховикiв. У вiдповiдностi до МСФЗ 17, 

Товариством необхiдно буде застосовувати модель поточної оцiнки, яка передбачає 

здiйснення переоцiнки в кожному звiтному перiодi. Контракти будуть оцiнюватися iз 

застосуванням таких елементiв, як: 

  дисконтованi грошовi потоки, зваженi з врахуванням ймовiрностi;  



  коригування на очевидний ризик; 

  сервiсна маржа за контрактом, яка уявляє собою незароблений прибуток за 

контрактом, який визнається рiвномiрно.  

Стандарт дозволяє обирати мiж визнанням змiн в ставках дисконтування у звiтi про 

прибутки та збитки або безпосередньо у складi iншого сукупного доходу. Вибiр буде 

вiдображати те, як страховi Товариства будуть облiковувати свої фiнансовi активи у 

вiдповiдностi до МСФЗ 9. Дозволяється використання спрощеного методу розподiлу 

премiї для зобов'язань за короткостроковими контрактами для страхових компанiй, 

якi не займаються страхуванням життя. Передбачена модифiкацiя загальної моделi 

оцiнки для деяких договорiв страхування життя, в яких передбачено участь 

страхувальникiв в розподiлi доходу вiд базових активiв. Облiк виручки буде 

зiставним з положеннями МСФЗ 15, окрiм депозитних складових. Розрахунок буде 

здiйснюватися на бiльш низькому рiвнi деталiзацiї порiвняно з тим, що страховi 

Товариства використовують на даний час.  

Вимоги МСФЗ 17 не поширюються на Товариство , у зв'язку з тим, що Товариство не 

здiйснює страхову дiяльнiсть. 

 

Змiни до стандартiв, що були випущенi та набудуть чинностi з 1 сiчня 2019 року i 

пiзнiше 

Поправки до МСФЗ 9 "Особливостi передплати з негативним вiдшкодуванням" вступають 

в силу з 1 сiчня 2019 року, з можливiстю дострокового застосування. Вiдповiдно до 

МСФЗ 9, борговий iнструмент може бути оцiнений за амортизованою собiвартiстю або 

за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, за умови, що договiрнi 

грошовi потоки є "виключно платежами основної суми та вiдсоткiв за основною сумою 

заборгованостi" (критерiй SPPI) та iнструмент утримується  в межах вiдповiдної 

бiзнес-моделi для цiєї класифiкацiї. Поправки до МСФЗ 9 пояснюють, що фiнансовий 

актив не вiдповiдає критерiю SPPI, незалежно вiд подiї або обставини, що викликає 

дострокове розiрвання контракту, i незалежно вiд того, яка сторона сплачує або 

отримує розумну компенсацiю за дострокове розiрвання контракту. Поправки повиннi 

бути застосованi ретроспективно. Цi поправки не вплинуть на фiнансову звiтнiсть 

Товариства. 

Поправки до МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" та МСБО 28 "Iнвестицiї в 

асоцiйованi пiдприємства" були випущенi в вереснi 2014 року, а в груднi 2015 року 

дату набуття чинностi поправок було перенесено не невизначений строк до завершення 

проекту дослiдження у вiдношеннi методу участi в капiталi (дострокове застосування 

допускається). Поправки розглядають протирiччя мiж МСФЗ 10 i МСБО 28, в частинi 

облiку втрати контролю над дочiрньою органiзацiєю, яка продається асоцiйованiй 

органiзацiї або спiльному пiдприємству. Поправки роз'яснюють, що прибуток або 

збиток, якi виникають внаслiдок продажу або внесення активiв, якi представляють 

собою бiзнес, згiдно з визначенням МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу", в угодi мiж 

iнвестором i його асоцiйованою органiзацiєю або спiльним пiдприємством, визнаються 

в повному обсязi. Однак прибуток або збиток, якi виникають в результатi продажу 

або передачi активiв, що не представляють собою бiзнес, визнаються тiльки в межах 

часток участi, наявних у iнших, нiж органiзацiя, iнвесторiв в асоцiйованiй 

органiзацiї або спiльному пiдприємствi. У зв'язку з невизначеним строком набуття 

чинностi поправок до МСФЗ 10 та МСБО 28, управлiнський персонал Товариства не 

розглядав питання, чи буде суттєвим вплив застосування цих поправок на фiнансову 

звiтнiсть Товариства в майбутньому. 

Поправки до МСБО 19 "Виплати працiвникам" стосуються бухгалтерського облiку, коли 

доповнення, скорочення або врегулювання планiв вiдбувається протягом звiтного 

перiоду. Поправки вказують на те, що, коли доповнення, скорочення або врегулювання 

планiв вiдбуваються протягом рiчного звiтного перiоду, суб'єкт господарювання 

зобов'язаний: 

  визначити вартiсть поточного обслуговування протягом решти перiоду пiсля 

доповнення, скорочення або врегулювання планiв, використовуючи актуарнi 

припущення, використанi для переоцiнки чистого встановленого зобов'язання, що 

вiдображає переваги, запропонованi згiдно з планом та активами плану пiсля цiєї 

подiї; 

  визначити чистий вiдсоток за залишком перiоду пiсля доповнення, скорочення 

або врегулювання планiв, використовуючи: чисте встановлене зобов'язання, що 

вiдображає вигоди, запропонованi за планом, i активи плану пiсля цiєї подiї; i 

ставку дисконту, яка використовується для переоцiнки чистого встановленого 

зобов'язання. 

Поправки також роз'яснюють, що суб'єкт господарювання спочатку визначає будь-якi 

витрати за минулi послуги, або прибуток або збиток при розрахунках, не враховуючи 

вплив максимального обсягу активiв. Ця сума визнається у прибутку або збитку. 

Пiсля цього суб'єкт господарювання визначає вплив граничної величини активiв пiсля 

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

винятком сум, включених до чистого вiдсотка, визнається в iншому сукупному доходi. 

Поправки застосовуються до доповнення, скорочення або врегулювання планiв, що 

вiдбуваються на початку або пiсля початку першого рiчного звiтного перiоду, який 



починається 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати, з дозволом дострокового 

застосування. Цi поправки застосовуватимуться лише до будь-яких майбутнiх 

доповнень, скорочень або врегулювання планiв Товариства. 

Поправки до МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства" 

роз'яснюють, що суб'єкт господарювання застосовує МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" 

до довгострокових iнвестицiй в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства, до яких метод 

власного капiталу не застосовується, але якi, по сутi, є частиною чистих 

iнвестицiй в асоцiйоване або спiльне пiдприємство. Дане роз'яснення актуальне, 

оскiльки мається на увазi, що модель очiкуваних кредитних збиткiв, наведена в МСФЗ 

9, застосовується до таких довгострокових iнвестицiй. Поправки також роз'яснюють, 

що при застосуваннi МСФЗ 9 суб'єкт господарювання не враховує будь-якi збитки 

асоцiйованого або спiльного пiдприємства, або будь-якi збитки вiд знецiнення 

чистої iнвестицiї, якi визнаються як коригування чистих iнвестицiй пiдприємства в 

асоцiйоване або спiльне пiдприємство, що випливають iз застосування МСБО 28. 

Поправки повиннi бути застосованi ретроспективно та вступають в силу з 1 сiчня 

2019 року, з можливiстю дострокового застосування. Наразi цi змiни не 

застосовуються до Товариства, але можуть застосовуватися до майбутнiх операцiй. 

Поправки до МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу" уточнюють, що, коли суб'єкт господарювання 

отримує контроль над бiзнесом, що є спiльною операцiєю, вiн застосовує вимоги до 

об'єднання бiзнесу, що здiйснюється поетапно, включаючи переоцiнку ранiше 

утримуваних активiв та зобов'язань спiльної дiяльностi за справедливою вартiстю. 

При цьому набувач переглядає усю, ранiше належну йому, частку участi в спiльнiй 

операцiї. Суб'єкт господарювання застосовує цi поправки до об'єднання бiзнесу, для 

яких дата придбання є на або пiсля початку першого рiчного звiтного перiоду, що 

починається 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати, з дозволом дострокового 

застосування. Цi поправки не вплинуть на фiнансову звiтнiсть Товариства. 

Поправки до МСФЗ 11 "Спiльна дiяльнiсть" уточнюють, що попереднi частки в цiй 

спiльнiй операцiї не переглядаються. Суб'єкт господарювання застосовує цi поправки 

до операцiй, в яких вiн отримує спiльний контроль на або пiсля початку першого 

рiчного звiтного перiоду, що починається 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати, з 

дозволом дострокового застосування. Наразi цi змiни не застосовуються до 

Товариства, але можуть застосовуватися до майбутнiх операцiй. 

Поправки до МСБО 12 "Податки на прибуток" уточнюють, що податок на прибуток, 

нарахований на дивiденди, безпосередньо пов'язаний з минулими операцiями або 

подiями, якi генерували прибуток, що розподiляється власникам. Таким чином, 

суб'єкт господарювання визнає податку на прибуток, нарахований на дивiденди, у 

прибутку або збитку, iншому сукупному доходi або капiталi, вiдповiдно, коли 

суб'єкт господарювання первiсно визнало цi минулi операцiї або подiї. Цi поправки 

застосовуються до рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2019 року або 

пiсля цiєї дати, при цьому дозволено дострокове застосування. Коли Товариство 

вперше застосує цi поправки, воно застосує їх до податку на прибуток, нарахованого 

на дивiденди, визнанi на або пiсля початку найпершого порiвняльного перiоду. За 

оцiнками управлiнського персоналу, поправки не вплинуть суттєво на фiнансову 

звiтнiсть Товариства. 

Поправки до МСБО 23 "Витрати на позики" уточнюють, що суб'єкт господарювання 

розглядає як частину загальних позик будь-яке запозичення, спочатку зроблене для 

створення квалiфiкованого активу, коли дiї, необхiднi для пiдготовки цього активу 

до його цiльового використання або продажу, завершенi. Суб'єкт господарювання 

застосовує цi поправки до витрат на позики, понесенi на або пiсля початку рiчного 

звiтного перiоду, в якому суб'єкт господарювання вперше застосовує цi поправки. 

Суб'єкт господарювання застосовує цi поправки для рiчних звiтних перiодiв, що 

починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати, з дозволом дострокового 

застосування. За оцiнками управлiнського персоналу Товариства, застосування 

стандарту в майбутньому суттєво не вплине на вартiсть активiв i зобов'язань, а 

також на характер та розмiр витрат. Однак, до того часу, поки не буде завершена 

детальна перевiрка, неможливо зробити об'рунтовану оцiнку впливу цих змiн на 

майбутню фiнансову звiтнiсть Товариства. 

 

Новi тлумачення, що були випущенi та набудуть чинностi з 1 сiчня 2019 року i 

пiзнiше 

Тлумачення КТМФЗ 23 "Невизначенiсть вiдносно розрахунку податку на прибуток" 

набирає чинностi з 1 сiчня 2019 року. Тлумачення надає роз'яснення у визначеннi 

податку на прибуток в ситуацiї, коли iснує невизначенiсть щодо вимог податкових 

органiв вiдносно конкретної операцiї або обставин. Основним є критерiй: чи є 

високою ймовiрнiсть того, що податковий орган погодиться з трактуванням 

податкового законодавства, яке застосувало пiдприємство пiд час складання 

податкової декларацiї. Якщо так, то пiдприємство вiдобразить в фiнансовiй 

звiтностi таку ж суму податку на прибуток, як i в податковiй декларацiї, та 

розкриє iнформацiю стосовно невизначеностi. Якщо нi, то сума, вiдображена в 

фiнансовiй звiтностi, буде вiдрiзнятися вiд суми, вiдображеної в податковiй 



декларацiї, оскiльки вона оцiнюється з врахуванням невизначеностi. Товариство буде 

застосовувати роз'яснення з дати його вступу в силу. 

 

Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ 

Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї або умови, 

керiвництво Товариства застосовує судження пiд час розроблення та застосування 

облiкової полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для 

прийняття економiчних рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова 

звiтнiсть: 

" подає достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi 

потоки Товариства; 

" вiдображає економiчну сутнiсть операцiй, iнших подiй або умов, а не лише 

юридичну форму; 

" є нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень; 

" є повною в усiх суттєвих аспектах. 

Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства посилається на прийнятнiсть 

наведених далi джерел та враховує їх у низхiдному порядку: 

а) вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання; 

б) визначення, критерiї визнання та концепцiї оцiнки активiв, зобов'язань, 

доходiв та витрат у Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi. 

Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства враховує найостаннiшi положення 

iнших органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну 

концептуальну основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з 

облiку та прийнятi галузевi практики, тiєю мiрою, якою вони не суперечать 

вищезазначеним джерелам. 

 

 

4. Основи облiкової полiтики та складання звiтностi 

Фiнансова звiтнiсть Товариства складається у вiдповiдностi з основними якiсними 

характеристиками, визначеними Принципами пiдготовки фiнансової звiтностi та МСБО 

1: 

o  зрозумiлiсть; 

o  доречнiсть (суттєвiсть); 

o  достовiрнiсть (правдиве уявлення, переважання сутностi над формою, 

нейтральнiсть, обачнiсть, повнота); 

o  порiвняннiсть. 

 При виборi i застосуваннi облiкових полiтик Товариство керується вiдповiдними 

стандартами та iнтерпретацiями, з урахуванням роз'яснень щодо їх застосування, 

випущених Радою з МСФЗ. За вiдсутностi конкретних стандартiв та iнтерпретацiй, 

керiвництво Товариства самостiйно розробляє облiкову полiтику та забезпечує її 

застосування таким чином, щоб iнформацiя, яка надається у фiнансовiй звiтностi, 

вiдповiдала концепцiї, принципам, якiсним характеристикам та iншим вимогам МСФЗ. 

 Облiкова полiтика, прийнята для складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до 

МСФЗ, затверджується наказом Директора Товариства. 

 Облiкова полiтика не пiдлягає змiнi, за винятком таких випадкiв: 

 змiни облiкової полiтики вимагають стандарти МСФЗ ; 

 змiна облiкової полiтики призведе до того, що у фiнансовiй звiтностi буде 

представлена бiльш надiйна i доречна iнформацiя. 

 У разi опублiкування нового стандарту МСФЗ, змiни облiкових полiтик здiйснюються 

у вiдповiдностi з його перехiдними положеннями. Якщо новий стандарт не мiстить 

перехiдних положень або перегляд облiкової полiтики здiйснюється добровiльно, то 

змiна застосовується перспективно. 

 Змiни, що вносяться до тексту Положення про облiкову полiтику Товариства, 

затверджуються Директором. 

 Вiдповiдальнiсть за дотримання облiкової полiтики покладається на Директора 

Товариства. 

На  Головного бухгалтера, як особу, вiдповiдальну за ведення облiку, покладено 

наступнi обов'язки: 

" Органiзацiю, ведення та контроль за веденням бухгалтерського, податкового та 

управлiнського (внутрiшньогосподарського) облiкiв;  

" Забезпечення дотримання в Товариствi єдиних методологiчних принципiв 

бухгалтерського та податкового облiкiв, складання й подання в зазначений термiн 

фiнансової звiтностi на пiдставi ведення бухгалтерського облiку, складеної на 

основi журнально-ордерної форми бухгалтерського облiку з використанням програми, з 

необхiдними додатковими регiстрами синтетичного облiку для забезпечення можливостi 

нагромадження звiтних даних; 

" Контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх фiнансово-

господарських операцiй, якi проводяться пiд час здiйснення  господарської 

дiяльностi; 

" Перевiрку правильностi складання первинних документiв, на пiдставi яких в 

бухгалтерському та податковому облiках вiдображаються господарськi операцiї; 



" Контроль за правильнiстю складання первинних документiв працiвниками 

Товариства, на яких покладено обов'язки складати вiдповiднi первиннi документи; 

" Розробку та запровадження системи управлiнського (внутрiшньогосподарського) 

облiку; 

" Складання фiнансової, податкової, статистичної та iншої звiтностi; 

"  Брати участь в оформленнi матерiалiв, якi пов'язанi з виявленням нестач вiд 

втрат, крадiжок та псування майна Товариства; 

"  Забезпечувати здiйснення перевiрки стану бухгалтерського та податкового 

облiку Товариства аудиторськими Товариствоми та проведення перевiрок контролюючими 

органами. 

"  Iншi обов'язки, що передбаченi внутрiшнiми нормативними документами 

Товариства та дiючим законодавством України. 

 

При складаннi фiнансової звiтностi суттєвою iнформацiєю визнано iнформацiю, 

вiдсутнiсть якої в фiнансовому звiтi i примiтках до нього може вплинути на рiшення 

його користувачiв.  

 

Активи - ресурси, контрольованi Товариством, в результатi подiй минулих перiодiв 

вiд яких пiдприємство очiкує отримання економiчної вигоди в майбутньому. 

 Зобов'язання - поточна заборгованiсть Товариства, що виникла в результатi подiй 

минулих перiодiв, врегулювання якої призведе до вiдтоку з Товариства ресурсiв, що 

мiстять економiчну вигоду. 

 Капiтал - залишкова частка в активах Товариства пiсля вирахування всiх її 

зобов'язань. 

 Дохiд - прирощення економiчних вигiд протягом звiтного перiоду, у формi припливу 

(або збiльшення) активiв або зменшення зобов'язань, що приводить до збiльшення 

капiталу, не пов'язаного з внесками власникiв. 

 Витрати - зменшення економiчних вигiд протягом звiтного перiоду, що вiдбувається 

у формi вiдтоку активiв або збiльшення зобов'язань, що спричиняють зменшення 

капiталу, не пов'язаного з його розподiлом мiж власниками (акцiонерами). 

 Визнанням у фiнансовiй звiтностi пiдлягають тi елементи, якi: 

- Вiдповiдають визначенням одного з елементiв; 

- Вiдповiдають критерiям визнання. 

 Критерiї визнання: 

а) iснує iмовiрнiсть того, що в майбутньому пiдприємство одержить економiчнi 

вигоди, пов'язанi з цим активом; 

б) вартiсть активу для пiдприємства можна вiрогiдно оцiнити. 

 Вважати всi активи, якi перебувають у власностi Товариства, контрольованими i 

достовiрно оцiненими на пiдставi первинної вартостi, зазначеної в первинних 

документах на момент їх визнання. 

 Також вважати активами тi об'єкти, якi не використовуються в основнiй дiяльностi, 

але вiд яких очiкується отримання економiчних вигiд у разi їх реалiзацiї третiм 

особам. 

 Об'єкти, якi не визнаються активами, затверджуються спецiальним розпорядженням 

Директора Товариства. 

 Основною базисної оцiнкою для елементiв фiнансової звiтностi, якщо не передбачено 

окремими МСФЗ, вважати iсторичну вартiсть (собiвартiсть). 

 

НЕОБОРОТНI АКТИВИ 

Основнi засоби Товариства враховуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi 

вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби". 

Основнi засоби - це матерiальнi об'єкти, що їх: 

а) утримують для використання при наданнi фiнансових послуг; 

б) використовуватимуть, за очiкуванням, протягом бiльше одного року. 

Клас основних засобiв - це група активiв, однакових за характером i способом 

використання в дiяльностi пiдприємства. Товариством використовуються такi класи 

активiв: 

транспортнi засоби; 

офiсна технiка; 

меблi; 

iншi основнi засоби; 

придбанi, але не введенi в експлуатацiю основнi засоби. 

Основнi засоби Товариства враховуються по об'єктах. Об'єкти, що складаються з 

декiлькох компонентiв, що мають рiзнi термiни корисної експлуатацiї чи тих, що 

приносять вигоду Товариству рiзними способами (що у свою чергу вимагає 

застосування по вiдношенню до них рiзних норм i методiв амортизацiї), враховуються 

окремо. 

Первiсно об'єкти основних засобiв, якi вiдповiдають критерiям визнання активу, 

вiдображаються за їх собiвартiстю. Пiсля визнання активом, об'єкти основних 

засобiв облiковуються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та 

будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. 



Собiвартiсть об'єктiв основних засобiв складається з: 

а) цiни його придбання, включаючи iмпортнi мита та невiдшкодованi податки на 

придбання пiсля вирахування торговельних знижок та цiнових знижок; 

б) будь-яких витрат, якi безпосередньо пов'язанi з доставкою активу до мiсця 

розташування та приведення його в стан, необхiдний для експлуатацiї у спосiб, 

визначений управлiнським персоналом; 

в) первiсної попередньої оцiнки витрат на демонтаж, перемiщення об'єкта та 

вiдновлення територiї, на якiй вiн розташований, зобов'язання за якими суб'єкт 

господарювання бере або коли купує цей об'єкт, або коли використовує його протягом 

певного перiоду з метою, яка вiдрiзняється вiд виробництва запасiв протягом цього 

перiоду. 

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

фiнансову оренду, визначається згiдно з МСБО 17 "Оренда". У випадку оренди 

основних засобiв термiном до 12 мiсяцiв МСБО 17 "Оренда" не застосовується. 

Лiквiдацiйна вартiсть - це сума коштiв, яку Товариство очiкує отримати за актив 

при його вибуттi пiсля закiнчення строку його корисного використання, за 

вирахуванням витрат на його вибуття. Лiквiдацiйну вартiсть Товариство встановлює 

на кожний об'єкт основних засобiв при зарахуваннi його на баланс. 

 Строк корисної експлуатацiї основних засобiв визначати, виходячи з очiкуваної 

корисностi активу. 

Строк корисного використання по групах однорiдних об'єктiв основних засобiв 

визначається комiсiєю з приймання основних засобiв та затверджується Директором 

Товариства. Цей строк переглядається щорiчно за результатами рiчної 

iнвентаризацiї. 

 Строк корисного використання об'єктiв основних засобiв, отриманих в лiзинг, 

встановлюється рiвним термiну дiї договору лiзингу (термiну сплати лiзингових 

платежiв). 

 Нарахування амортизацiї по об'єктах основних засобiв, проводити прямолiнiйним 

способом виходячи з термiну корисного використання кожного об'єкта. Нарахування 

амортизацiї основних засобiв починається з моменту коли цей актив знаходиться у 

мiсцi та у станi, необхiдному для його використання. 

Амортизацiю активу припиняти на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, 

з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу (або включають до 

лiквiдацiйної групи, яку класифiкують як утримувану для продажу) згiдно з МСФЗ 5 

"Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть", або на дату, 

з якої припиняють визнання активу. 

 Витрати на обслуговування, експлуатацiю та ремонти основних засобiв списуються на 

витрати в перiодi їх виникнення. Вартiсть iстотних оновлень i вдосконалень 

основних засобiв капiталiзуються. Якщо при замiнi одного з компонентiв складних 

об'єктiв основних засобiв виконанi умови визнання матерiального активу, то 

вiдповiднi витрати додаються до балансової вартостi складного об'єкта, а операцiя 

по замiнi розглядається як реалiзацiя (вибуття) старого компонента. 

  У разi наявностi факторiв знецiнення активiв вiдображати основнi засоби за 

мiнусом збиткiв вiд знецiнення згiдно з МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв". 

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

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

припинена дiяльнiсть". 

 

НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ 

Нематерiальнi активи Товариства враховуються i вiдображаються у фiнансовiй 

звiтностi згiдно МСБО 38 "Нематерiальнi активи". 

 Нематерiальними активами визнавати контрольованi товариством немонетарнi активи, 

якi не мають матерiальної форми, можуть бути iдентифiкованi окремо вiд товариства 

i використовуються товариством протягом перiоду бiльше 1 року (або операцiйного 

циклу) для надання фiнансових послуг. 

Об'єкти нематерiальних активiв класифiкуються за окремими групами: 

- авторськi права (в т. ч. на програмне забезпечення); 

- лiцензiї; 

- торговi марки, включаючи бренди i назви публiкацiй. 

Програмне забезпечення, яке є невiд'ємним i необхiдним для забезпечення роботи 

основних засобiв, враховуються у складi цих об'єктiв. 

 Нематерiальнi активи первiсно оцiнювати за первiсною вартiстю (собiвартiстю), яка 

включає в себе вартiсть придбання i витрати, пов'язанi пiдготовкою цього активу 

для використання за призначенням. Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи 

вiдображаються за їх собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої 

амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. 

Витрати на придбання окремо придбаного нематерiального активу мiстять: 

а) цiну його придбання, включаючи ввiзне мито та невiдшкодованi податки на 

придбання пiсля вирахування торгiвельних та iнших знижок; 

б) будь-якi витрати, якi можна прямо вiднести до пiдготовки цього активу для 

використання за призначенням. 



Подальшi витрати на нематерiальний актив збiльшують собiвартiсть нематерiального 

активу, якщо: 

- iснує ймовiрнiсть того, що цi витрати призведуть до генерування активом 

майбутнiх економiчних вигiд, якi перевищать його спочатку оцiнений рiвень 

ефективностi; 

- цi витрати можна достовiрно оцiнити та вiднести до вiдповiдного активу. 

 Якщо наступнi витрати на нематерiальний актив необхiднi для пiдтримки спочатку 

оцiненої ефективностi активу, вони визнаються витратами перiоду. 

 Нематерiальнi активи амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного 

строку їх використання, але не бiльше 10 рокiв. Нарахування амортизацiї 

починається з моменту коли цей нематерiальний актив знаходиться у мiсцi та у 

станi, необхiдному для його використання у спосiб передбачений комiсiєю. 

 Очiкуваний строк корисного використання нематерiальних активiв визначається при 

їх зарахуваннi на облiк iнвентаризацiйною комiсiєю, призначеною Директором 

Товариства, виходячи з: 

 очiкуваного морального зносу, правових або iнших обмежень щодо строкiв 

використання або iнших факторiв; 

 строкiв використання подiбних активiв, затверджених Директором Товариства. 

Строк корисної експлуатацiї нематерiального активу, який походить вiд договiрних 

чи iнших юридичних прав, не повинен перевищувати перiод чинностi договiрних або 

iнших юридичних прав, але може бути коротшим вiд термiну їх чинностi залежно вiд 

перiоду, протягом якого суб'єкт господарювання очiкує використовувати цей актив. 

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

бути подовженим, строк корисної експлуатацiї нематерiального активу має включати 

такi перiоди (перiод) поновлення, тiльки якщо є свiдчення, якi пiдтверджують 

можливiсть поновлення суб'єктом господарювання без суттєвих витрат. 

Перiод i метод амортизацiї нематерiального активу з визначеним строком корисної 

експлуатацiї переглядати на кiнець кожного фiнансового року. 

 Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисної експлуатацiї (безстроковi 

лiцензiї) - не амортизуються. 

Комiсiї перевiряти зменшення корисностi нематерiального активу з невизначеним 

строком корисної експлуатацiї шляхом порiвняння суми його очiкуваного 

вiдшкодування з його балансовою вартiстю: 

а) щорiчно, 

б) кожного разу, коли є ознака можливого зменшення корисностi нематерiального 

активу. 

 

ЗАПАСИ 

Облiк i вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснювати вiдповiдно до МСБО 

2 "Запаси". 

Запаси - це активи, якi: 

- перебувають у процесi надання фiнансових послуг; 

- iснують у формi сировини та iнших матерiалiв, призначених для споживання у 

процесi надання послуг; 

- утримуються для продажу. 

Запаси враховуються за найменуванням. 

Запаси вiдображуються у фiнансовiй звiтностi за найменшою з двох оцiнок: 

собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. 

Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, переробку та iншi витрати, 

що виникли пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та 

приведення їх у теперiшнiй стан. 

Витрати на придбання: 

- цiна закупки; 

- ввiзне мито та iншi податки, що не вiдшкодовуються товариству; 

- транспортно-заготiвельнi витрати, якi пов'язаннi з придбанням товарiв. 

Чиста вартiсть реалiзацiї - це можлива цiна реалiзацiї в ходi звичайної дiяльностi 

Товариства за вирахуванням розрахункових витрат по продажу. 

Причинами списання запасiв до чистої вартостi реалiзацiї є: 

- пошкодження; 

- часткове або повне старiння; 

- зниження цiн; 

При продажу або iншому вибуттi запасiв оцiнка їх здiйснюється за методом FIFO. 

Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю, 

списується з балансу з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку 

таких предметiв за мiсцями експлуатацiї вiдповiдальними особами протягом строку їх 

фактичного використання. 

Суму транспортно-заготiвельних витрат враховуються в бухгалтерському облiку 

методом прямого облiку - включати до первiсної вартостi придбаних запасiв при їх 

оприбуткуваннi. Транспортно-заготiвельнi витрати, понесенi при придбаннi рiзних 

найменувань запасiв, включати до первiсної вартостi таких запасiв шляхом їх 

розподiлу пропорцiйно вартостi придбаних запасiв у постачальникiв. Облiк 



транспортно-заготiвельних витрат (далi - ТЗВ) по кожному виду запасiв (або 

загалом) вести без використання окремого субрахунку. 

 

ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ 

Визнання, класифiкацiя та розкриття iнформацiї щодо дебiторської заборгованостi 

здiйснюється вiдповiдно до МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття", МСБО 1 

"Подання фiнансових звiтiв", МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання" та МСФЗ 9 

"Фiнансовi iнструменти". 

Товариство визнає дебiторську заборгованiсть у балансi, коли стає стороною 

контрактних зобов'язань i внаслiдок цього має юридичне право отримувати грошовi 

або iншi цiнностi. 

Дебiторська заборгованiсть подiляється  на поточну та довгострокову. 

Поточна дебiторська заборгованiсть - сума дебiторської заборгованостi, яка буде 

погашена протягом 12 мiсяцiв з дати балансу. 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть - сума дебiторської заборгованостi 

фiзичних та юридичних осiб, яка буде погашена пiсля дванадцяти мiсяцiв з дати 

балансу. 

Товариство здiйснює переказ частини довгострокової дебiторської заборгованостi до 

складу короткострокової, коли за умовами договору до погашення частини суми 

заборгованостi залишається менше 365 днiв.  

Видiляються такi види дебiторської заборгованостi: 

- дебiторська заборгованiсть боржника за операцiями з придбання права вимоги 

(факторинг, вiдступлення права вимоги); 

- дебiторська заборгованiсть вiд продажу цiнних паперiв, корпоративних прав; 

- позики наданi; 

- iнша дебiторська заборгованiсть. 

Пiд час первiсного визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюється за її 

справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до 

фiнансового активу. Витрати за операцiєю - це додатковi витрати, що безпосередньо 

належать до придбання або вибуття фiнансового активу i включають, крiм iншого: 

винагороди агентам, консультантам, брокерам, бiржам, а також невiдшкодованi 

податки та збори. 

Пiсля первiсного визнання довгострокову дебiторська заборгованiсть вiдображається 

в балансi за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка, 

тобто за вартiстю при первiсному визнаннi, мiнус виплати основної суми, плюс (або 

мiнус) накопичена амортизацiя будь-якої рiзницi мiж цiєю первiсною сумою та сумою 

погашення iз застосуванням методу ефективного вiдсотка та мiнус будь-яке зменшення 

унаслiдок зменшення корисностi або неможливостi отримання. 

Сума погашення (NPV) за ефективною ставкою вiдсотка розраховується за формулою: 

 

  

  де: 

n, t - кiлькiсть перiодiв часу; 

 

CF - очiкувана сума погашення; 

R - ставка дисконтування (ефективна ставка вiдсотку).  

При застосуваннi методу ефективного вiдсотка в якостi ефективної ставки вiдсотка 

використовуються 1/12 облiкової ставки НБУ, яка дiє на момент визнання фiнансового 

активу (рiчна ставка в розрахунку на 1 мiсяць). 

Перiод часу визнається в розрахунку 1 мiсяць. 

Дисконтування довгострокової дебiторської заборгованостi здiйснюється 1 раз в 

квартал (станом на кiнець кварталу). 

Оцiнка поточної дебiторської заборгованостi 'рунтується на первiснiй 

(справедливiй) вартостi, якщо неможливо чiтко визначити термiн  погашення такої 

заборгованостi.  

 

ФIНАНСОВI IНСТРУМЕНТИ 

Фiнансовi iнструменти облiковуються вiдповiдно до МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: 

подання" i МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти".  

Пiд час первiсного визнання Товариство оцiнює фiнансовий актив або фiнансове 

зобов'язання за його справедливою вартiстю плюс або мiнус (у випадку фiнансового 

активу або фiнансового зобов'язання, що не оцiнюються за справедливою вартiстю 

через прибуток або збиток) витрати на операцiю, що можуть бути безпосередньо 

вiднесенi на придбання або випуск фiнансового активу або фiнансового зобов'язання. 

Для оцiнки фiнансового активу пiсля первiсного визнання фiнансовi активи 

класифiкуються за 3 категорiями: 

а) фiнансовi активи, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю;  

б) фiнансовi активи, оцiнюванi за справедливою вартiстю з переоцiнкою в iншому 

сукупному доходi; 

в) фiнансовi активи, оцiнюванi за справедливою вартiстю з переоцiнкою у прибутках 

та збитках; 



Облiк фiнансових iнструментiв здiйснюється в розрiзi договорiв та контрагентiв. 

Фiнансовий актив оцiнюється за амортизованою собiвартiстю в разi одночасного 

дотримання обох зазначених нижче умов:  

-  фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, метою якої є утримання 

фiнансових активiв для одержання договiрних грошових потокiв; 

- договiрнi умови фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки, котрi 

є суто виплатами основної суми та процентiв на непогашену частку основної суми. 

Амортизована собiвартiсть - це сума, за якою фiнансовий актив чи фiнансове 

зобов'язання оцiнюється пiд час первiсного визнання з вирахуванням погашення 

основної суми, i з додаванням або вирахуванням накопиченої амортизацiї будь-якої 

рiзницi мiж первiсною вартiстю та вартiстю при погашеннi (вiдкоригованої, у 

випадку фiнансових активiв, iз урахуванням резерву пiд збитки), визначена за 

методом ефективного вiдсотка. 

Товариство розраховує процентний дохiд шляхом застосування ефективної ставки 

вiдсотка до валової балансової вартостi фiнансового активу. 

Придбанi або створенi кредитно-знецiненi фiнансовi активи облiковуються iз 

застосуванням ефективної ставки вiдсотка, вiдкоригованої на кредитний ризик, до 

собiвартостi фiнансового активу з моменту первiсного визнання.  

Фiнансовi активи, якi не є придбаними або створеними кредитно-знецiненими 

фiнансовими активами, але згодом стали кредитно-знецiненими фiнансовими активами, 

облiковуються iз застосуванням ефективної  ставки вiдсотка до амортизованої 

собiвартостi фiнансового активу в наступних звiтних перiодах. 

У разi зменшення кредитного ризику за фiнансовим iнструментом, внаслiдок чого 

фiнансовий актив перестає бути кредитно-знецiненим, в наступних звiтних перiодах 

розраховується процентний дохiд шляхом застосування ефективної ставки вiдсотка до 

валової балансової вартостi активу. 

Як правило, для короткострокових фiнансових активiв, якi виникли з кредитних 

договорiв, номiнальна процентна ставка є дуже близькою до ефективної процентної 

ставки, процентнi доходи по таким фiнансовим активам розраховуються на пiдставi 

номiнальної процентної ставки. 

Фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд у 

разi одночасного дотримання обох зазначених нижче умов:  

- фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, мета якої досягається як 

шляхом одержання договiрних грошових потокiв, так i шляхом продажу фiнансових 

активiв;  

-  договiрнi умови фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки, котрi 

є суто виплатами основної суми та процентiв на непогашену частку основної суми. 

Фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, 

якщо вiн не оцiнюється за амортизованою собiвартiстю або за справедливою вартiстю 

через iнший сукупний дохiд. Однак, Товариство може на власний розсуд прийняти пiд 

час первiсного визнання певних iнвестицiй в iнструменти власного капiталу, якi в 

iншому випадку оцiнювалися б за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, 

безвiдкличне рiшення про вiдображення подальших змiн справедливої вартостi в 

iншому сукупному доходi. 

Перекласифiкацiя фiнансових активiв  

Якщо Товариство проводить перекласифiкацiю фiнансових активiв, то перекласифiкацiя 

застосовується перспективно, починаючи з дати перекласифiкацiї. Коли Товариство  

здiйснює перекласифiкацiю фiнансового активу мiж категорiєю тих, що оцiнюються за 

амортизованою собiвартiстю, i категорiєю тих, що оцiнюються за справедливою 

вартiстю через iнший сукупний дохiд, визнання процентного доходу не змiнюється, 

Товариство продовжує використовувати ту саму ефективну ставку вiдсотка. При цьому 

оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв не змiниться, оскiльки в обох оцiнюваних 

категорiях застосовується однаковий пiдхiд до зменшення корисностi. Водночас, якщо 

фiнансовий актив перекласифiковується з категорiї тих, що оцiнюються за 

справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, в категорiю тих, що оцiнюються 

за амортизованою собiвартiстю, то визнається резерв пiд збитки як коригування 

валової балансової вартостi фiнансового активу, починаючи з дати перекласифiкацiї. 

Якщо фiнансовий актив перекласифiковується з категорiї тих, що оцiнюються за 

амортизованою собiвартiстю, в категорiю тих, що оцiнюються за справедливою 

вартiстю через iнший сукупний дохiд, то визнання резерву пiд збитки припиняється 

(а отже, вiн бiльше не визнаватиметься як коригування валової балансової 

вартостi), але натомiсть в iншому сукупному доходi визнається накопичена сума 

зменшення корисностi (в такому самому розмiрi), яка розкриватиметься, починаючи з 

дати перекласифiкацiї.  

Коли Товариство перекласифiковує фiнансовий актив iз категорiї тих, що оцiнюються 

за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, то ефективна ставка вiдсотка 

визначається на пiдставi справедливої вартостi активу станом на дату 

перекласифiкацiї. Крiм того, в цiлях застосування роздiлу 5.5 МСФЗ 9 до 

фiнансового активу, починаючи з дати перекласифiкацiї, дата перекласифiкацiї 

вважається датою первiсного визнання.  

 



Прибутки та збитки 

Товариство на власний розсуд приймає безвiдкличне рiшення про вiдображення в 

iншому сукупному доходi змiн у справедливiй вартостi iнвестицiї в iнструмент 

власного капiталу, що не утримується для торгiвлi. Таке рiшення приймається на 

рiвнi кожного iнструмента. Вiдповiднi суми, вiдображенi в iншому сукупному доходi, 

пiсля цього в прибуток або збиток не передаються. Натомiсть Товариство може 

передати кумулятивний прибуток або збиток у власному капiталi. Дивiденди на такi 

iнвестицiї визнаються в прибутку або збитку крiм випадкiв, коли дивiденди явно 

являють собою вiдшкодування частини собiвартостi iнвестицiй.  

Товариство застосовує МСБО 21 до тих фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, 

якi є монетарними статтями згiдно з МСБО 21 та вираженi в iноземнiй валютi. 

Товариство визнає прибуток чи збиток вiд курсових рiзниць за монетарними активами 

та монетарними зобов'язаннями в прибутку або збитку. Виняток становить монетарна 

стаття, призначена iнструментом хеджування в хеджуваннi грошових потокiв, 

хеджування чистої iнвестицiї, або хеджуваннi справедливої вартостi iнструмента 

власного капiталу, щодо якого суб'єкт господарювання прийняв рiшення про 

вiдображення змiн у справедливiй вартостi у складi iншого сукупного доходу згiдно 

з пунктом 5.7.5 МСФЗ 9.  

У цiлях визнання прибутку чи збитку вiд курсових рiзниць за МСБО 21 фiнансовий 

актив, що оцiнюється за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, 

вважається монетарною статтею. Вiдповiдно, такий фiнансовий актив вважається 

активом, що оцiнюється за амортизованою собiвартiстю в iноземнiй валютi. Курсовi 

рiзницi за амортизованою собiвартiстю визнаються в прибутку або збитку, а iншi 

змiни в балансовiй вартостi визнаються згiдно з пунктом 5.7.10. МСФЗ 9. 

 Товариство  може прийняти безвiдкличне рiшення про вiдображення в iншому 

сукупному доходу наступних змiн у справедливiй вартостi конкретних iнвестицiй в 

iнструменти власного капiталу. Така iнвестицiя не є монетарною статтею. Отже, 

прибуток або збиток вiдображений в iншому сукупному доходi, включає в себе будь-

яку складову, пов'язану з валютним курсом.  

Класифiкацiя фiнансових зобов'язань  

Товариство здiйснює класифiкацiю всiх фiнансових зобов'язань за такими 

категорiями: 

1) фiнансовi зобов'язання, що в подальшому оцiнюються за амортизованою 

собiвартiстю;  

2) фiнансовi зобов'язання, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток 

або збиток. Такi зобов'язання, включаючи похiднi iнструменти, що є зобов'язаннями, 

надалi оцiнюються за справедливою вартiстю.  

3) фiнансовi зобов'язання, що оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший 

сукупний дохiд. 

Товариство може пiд час первiсного визнання безвiдклично призначити фiнансове 

зобов'язання як таке, що оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або 

збиток, якщо це дозволено пунктом 4.3.5 МСФЗ 9 або якщо таке рiшення забезпечує 

надання бiльш доречної iнформацiї через одну з таких причин:  

- воно усуває або значно зменшує невiдповiднiсть в оцiнцi або визнаннi (яку 

подекуди називають "неузгодженiстю облiку"), що в iншому випадку виникла б при 

оцiнцi активiв або зобов'язань, або при визнаннi прибуткiв i збиткiв за ними на 

рiзних основах, або  

- група фiнансових зобов'язань або фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань 

перебуває в управлiннi, а її показники ефективностi оцiнюються на основi 

справедливої вартостi згiдно з документально оформленою стратегiєю управлiння 

ризиком або стратегiєю iнвестування. 

Припинення визнання фiнансових активiв 

Товариство припиняє визнання фiнансового активу тодi, коли спливає строк дiї 

договiрних прав на грошовi потоки вiд такого фiнансового активу, або вiн передає 

фiнансовий актив i таке передавання вiдповiдає критерiям для припинення визнання. 

Товариство передає фiнансовий актив тодi, коли воно передає договiрнi права на 

одержання грошових потокiв вiд такого фiнансового активу; або зберiгає за собою 

договiрнi права на одержання грошових потокiв вiд такого фiнансового активу, але 

бере на себе договiрне зобов'язання виплачувати грошовi потоки одному або кiльком 

одержувачам за угодою.  

Якщо Товариство зберiгає за собою договiрнi права на одержання грошових потокiв 

вiд фiнансового активу ("первiсний актив"), але бере на себе договiрне 

зобов'язання виплачувати цi грошовi потоки одному або кiльком суб'єктам 

господарювання ("кiнцевi одержувачi"), то Товариство розглядає цю операцiю як 

передавання фiнансового активу тодi й лише тодi, коли виконуються всi три наведенi 

нижче умови.  

- Товариство не зобов'язане виплачувати суми кiнцевим одержувачам, якщо вiд 

первiсного активу йому не надiйшли еквiвалентнi суми. Короткостроковi аванси з 

правом повного вiдшкодування наданої суми з процентами, нарахованими за ринковими 

ставками, цю умову не порушують;  



- Положення договору про передавання активiв забороняють Товариству продавати 

первiсний актив або надавати його в заставу, крiм його надання кiнцевим 

одержувачам на забезпечення свого зобов'язання виплачувати їм грошовi потоки;  

- Товариство зобов'язане переказувати всi грошовi потоки, що були зiбранi ним вiд 

iменi кiнцевих одержувачiв, без суттєвої затримки. Крiм того, Товариство не має 

права повторно iнвестувати такi грошовi потоки, за винятком iнвестицiй грошовими 

коштами та їх еквiвалентами (згiдно з визначенням, поданим у МСБО 7 "Звiт про рух 

грошових коштiв") упродовж короткого розрахункового перiоду вiд дати одержання 

коштiв до дати обов'язкового їх переказу кiнцевим одержувачам iз передаванням 

процентiв, одержаних вiд таких iнвестицiй, на користь кiнцевих одержувачiв.  

Якщо Товариство в основному передає всi ризики та вигоди вiд володiння фiнансовим 

активом, то воно припиняє визнання фiнансового активу та окремо визнає як активи 

або зобов'язання всi права та обов'язки, створенi або збереженi при передаваннi. 

Передавання ризикiв та вигод оцiнюється шляхом порiвняння вразливостi Товариства 

до ризику пов'язаного з мiнливiстю сум i строкiв чистих грошових потокiв вiд 

переданого активу (до та пiсля передання). Товариство в основному зберiгає за 

собою всi ризики та вигоди вiд володiння фiнансовим активом, якщо його вразливiсть 

до мiнливостi теперiшньої вартостi майбутнiх чистих грошових потокiв вiд 

фiнансового активу не зазнає значних змiн унаслiдок передавання (наприклад, через 

те, що Товариство продало фiнансовий актив на умовах угоди про його зворотнiй 

викуп за фiксованою цiною або за цiною продажу плюс дохiд позикодавця).  

Якщо Товариство має практичну здатнiсть продати актив у цiлому незв'язанiй третiй 

сторонi й має змогу втiлити цю можливiсть у життя в односторонньому порядку та без 

потреби у встановленнi додаткових обмежень на передавання, то Товариство контроль 

за собою не зберегло. У всiх рештi випадкiв Товариство зберiгає за собою контроль.  

Припинення визнання фiнансових зобов'язань 

Товариство припиняє визнання фiнансових зобов'язань тодi i тiльки тодi, коли вони 

погашенi, або коли передбачений договором обов'язок виконаний, анульований, або 

припинений пiсля закiнчення термiну позовної давностi. 

 

ГРОШОВI КОШТИ 

Грошовi кошти складаються з грошових коштiв в банках, готiвки в касi i депозитiв 

до запитання. 

Еквiваленти грошових коштiв - це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi 

вiльно конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний 

ризик змiни вартостi. 

Фiнансова звiтнiсть Товариства складається в нацiональнiй валютi України (гривнi), 

що є функцiональною валютою. 

Господарськi операцiї, проведенi в iноземнiй валютi при первинному визнаннi 

вiдображаються у функцiональнiй валютi за курсом Нацiонального Банку України (НБУ) 

на дату здiйснення операцiї. 

 На дату складання фiнансової звiтностi згiдно МСБО 21 "Вплив змiн валютних 

курсiв" всi монетарнi статтi, що враховуються в iноземнiй валютi перераховуються 

та вiдображаються у Балансi за курсом НБУ на дату складання звiтностi. 

 Курсовi рiзницi, що виникають при перерахунку вiдображаються пiдсумовуючим 

пiдсумком, у звiтi про фiнансовi результати того перiоду, в якому вони виникли. 

 

ЗНЕЦIНЕННЯ АКТИВIВ 

Товариство вiдображає активи у фiнансовiй звiтностi з урахуванням знецiнення, яке 

облiковується вiдповiдно до МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв". 

На дату складання фiнансової звiтностi Товариство визначає наявнiсть ознак 

знецiнення активiв: 

- зменшення ринкової вартостi активу протягом звiтного перiоду на iстотну 

величину, нiж очiкувалося; 

- старiння або фiзичне пошкодження активу; 

- iстотнi негативнi змiни в ринковому, економiчному або правовому середовищi, 

у якому дiє Товариство, що сталося протягом звiтного перiоду або очiкуванi 

найближчим часом; 

- збiльшення протягом звiтного перiоду ринкових ставок вiдсотка, яке може 

суттєво зменшити суму очiкуваного вiдшкодування активу; 

- перевищення балансової вартостi чистих активiв над їх ринковою вартiстю; 

- суттєвi змiни способу використання активу протягом звiтного перiоду або такi 

очiкуванi змiни в наступному перiодi, якi негативно впливають на дiяльнiсть 

Товариства. 

 

ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТI ФIНАНСОВИХ АКТИВIВ 

Зменшення корисностi фiнансових iнструментiв вiдображається вiдповiдно до МСФЗ 9 в 

наступному порядку. 

Товариство визнає резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовим 

активом, що оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, або за зобов'язанням iз 

кредитування. 



Очiкуванi кредитнi збитки - це зважена за ймовiрнiстю оцiнка кредитних збиткiв 

(тобто теперiшня вартiсть усiх недоотриманих сум грошових коштiв за весь 

очiкуваний строку дiї фiнансового iнструмента. Недоотриманi суми грошових коштiв - 

це рiзниця мiж грошовими потоками, що належать до сплати Товариству згiдно з 

договором, i грошовими потоками, одержання Товариство очiкує. Оскiльки очiкуванi 

кредитнi збитки враховують суму i строковiсть платежiв, кредитний збиток виникає 

навiть у тому разi, коли Товариство очiкує одержання платежу в повному обсязi, але 

пiзнiше договiрного строку його сплати.  

Кредитним збитком є теперiшня вартiсть рiзницi мiж договiрними грошовими потоками, 

належними до сплати на користь Товариства за договором, i грошовими потоками, якi 

Товариство очiкує одержати. 

Товариство розраховує зменшення корисностi для визнання та оцiнки резерву пiд 

збитки за фiнансовими активами, що оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший 

сукупний дохiд. Проте резерв пiд збитки визнається в iншому сукупному доходi й не 

зменшує балансової вартостi фiнансового активу, зазначеної у звiтi про фiнансовий 

стан.  

Товариство оцiнює станом на кожну звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим 

iнструментом у розмiрi, що дорiвнює очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї 

фiнансового iнструменту, якщо кредитний ризик за таким фiнансовим iнструментом 

значно зрiс iз моменту первiсного визнання.  

Якщо станом на звiтну дату кредитний ризик за фiнансовим iнструментом не зазнав 

значного зростання з моменту первiсного визнання, то Товариство оцiнює резерв пiд 

збитки за таким фiнансовим iнструментом у розмiрi, що дорiвнює 12-мiсячним 

очiкуваним кредитним збиткам.  

Якщо Товариство у попередньому звiтному перiодi оцiнило резерв пiд збитки за 

фiнансовим iнструментом у розмiрi, що дорiвнює очiкуваним кредитним збиткам за 

весь строк дiї фiнансового iнструменту, але станом на поточну звiтну дату 

з'ясувало, що критерiї такого визнання бiльше не виконуються, то Товариство оцiнює 

резерв пiд збитки в розмiрi, що дорiвнює 12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам 

станом на поточну звiтну дату.  

Товариство визнає суму очiкуваних кредитних збиткiв (або здiйснює вiдновлення 

корисностi), що є необхiдною для коригування резерву пiд збитки станом на звiтну 

дату, до суми, яка має бути визнана, як прибуток або збиток вiд зменшення 

корисностi в прибутку або збитку. 

Станом на кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи зазнав кредитний ризик за 

фiнансовим iнструментом значного зростання з моменту первiсного визнання. При 

виконаннi такої оцiнки Товариство замiсть змiни суми очiкуваних кредитних збиткiв 

використовує змiну ризику настання дефолту (невиконання зобов'язань) протягом 

очiкуваного строку дiї фiнансового iнструмента. Методика оцiнки змiни ризику 

настання дефолту затверджується Товариством i є невiд'ємною частиною Положення про 

облiкову полiтику.  

Методика оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовим iнструментом 

вiдображає:  

- об'єктивну та зважену за ймовiрнiстю суму, визначену шляхом оцiнки певного 

дiапазону можливих результатiв;  

- часову вартiсть грошей;  

- об'рунтовано необхiдну та пiдтверджувану iнформацiю про минулi подiї, поточнi 

умови та прогнози майбутнiх економiчних умов, що може бути одержана без надмiрних 

витрат або зусиль станом на звiтну дату.  

 

Оскiльки одержання об'рунтовано необхiдної та пiдтверджуваної прогнозної 

iнформацiї не можливе без надмiрних витрат або зусиль, Товариство спирається лише 

на iнформацiю про прострочення при визначеннi того, чи зазнав кредитний ризик 

значного зростання з моменту первiсного визнання. Незважаючи на способи 

оцiнювання, у разi прострочення договiрних платежiв бiльш нiж на 30 днiв 

приймається спростовне припущення про те, що кредитний ризик за фiнансовим активом 

зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання. Товариство може 

спростувати це припущення, якщо має необхiдну та пiдтверджувану iнформацiю, що 

може бути одержана без надмiрних витрат або зусиль, котра показує, що кредитний 

ризик iз моменту первiсного визнання не зазнав значного зростання навiть попри те, 

що договiрнi платежi прострочено бiльш нiж на 30 днiв. Якщо Товариство  з'ясує, що 

кредитний ризик значно зрiс до того, як договiрнi платежi було прострочено бiльш 

нiж на 30 днiв, то спростовне припущення не застосовується.  

Оскiльки Товариство не має об'рунтовано необхiдної та пiдтверджуваної iнформацiї, 

одержаної без надмiрних витрат або зусиль з метою оцiнки очiкуваних кредитних 

збиткiв за весь строк дiї на iндивiдуальнiй основi, очiкуванi кредитнi збитки за 

весь строк дiї визнаються на груповiй основi з урахуванням усеосяжної iнформацiї 

про кредитний ризик.  

МСФЗ  9 передбачає можливiсть спрощення оцiнки кредитного збитку. Таке спрощення 

Товариство  використовує  для  поточної дебiторської заборгованостi, а саме  

матричне резервування.  Для застосування цього пiдходу Товариство виконало 



сегментацiю  дебiторської заборгованостi на пiдставi таких  факторiв як 

географiчний регiон, категорiя покупця, тип предмету  заборгованостi  та iнше. В 

залежностi вiд  кiлькостi днiв прострочення дебiторської заборгованостi, розмiр 

очiкуваних кредитних збиткiв становить вiд 0,1%  до 50%.   

 

Визначення дефолту  

При з'ясуваннi того, чи зазнав значного зростання кредитний ризик за фiнансовим 

iнструментом, Товариство  враховує змiну ризику настання дефолту з моменту 

первiсного визнання.  

При визначеннi дефолту в цiлях з'ясування ризику настання дефолту Товариство 

застосовує визначення дефолту, яке вiдповiдає визначенню, використовуваному в 

цiлях внутрiшнього управлiння кредитним ризиком для вiдповiдного фiнансового 

iнструмента, а також, якщо це є доцiльним, розглядає якiснi показники (наприклад, 

фiнансовi умови). Однак, при цьому застосовується спростовне припущення про те, що 

дефолт настає не пiзнiше, нiж фiнансовий актив стане простроченим на 180 днiв, 

якщо Товариство не має об'рунтовано необхiдної та пiдтверджуваної iнформацiї, що 

доводить доцiльнiсть застосування критерiю з бiльшою тривалiстю прострочення. 

Визначення дефолту, що використовується в цих цiлях, застосовується послiдовно до 

всiх фiнансових iнструментiв, якщо не стане доступною iнформацiя, яка вказує на 

доцiльнiсть застосування iншого визначення дефолту за конкретним фiнансовим 

iнструментом.  

Крiм того, дефолт визнається прi наявнiй iнформацiї про лiквiдацiю/ визнання 

банкрутства контрагента.  

Часова вартiсть грошей  

Очiкуванi кредитнi збитки дисконтуються до звiтної дати, а не до очiкуваної дати 

дефолту або якоїсь iншої дати, за ефективною ставкою вiдсотка, визначеною при 

первiсному визнаннi, або за наближеною до неї ставкою. Якщо за фiнансовим 

iнструментом установлено змiнну ставку вiдсотка, то очiкуванi кредитнi збитки 

дисконтуються з використанням ефективної ставки вiдсотка.  

У випадку придбаних або створених кредитно-знецiнених фiнансових активiв очiкуванi 

кредитнi збитки дисконтуються за вiдкоригованою на кредитний ризик ефективною 

ставкою вiдсотка, визначеною при первiсному визнаннi. 

Що стосується дисконтування короткострокової дебiторської заборгованостi без 

значного компонента  фiнансування, то така заборгованiсть зазвичай не має 

процентної ставка за угодами. Отже, ефективна вiдсоткова ставка дорiвнює нулю. 

Вiдповiдно, при оцiнцi розмiру очiкуваного кредитного збитку   для таких 

заборгованост не дисконтується сума недобору грошових коштiв  для вiдображення  

часової вартостi коштiв.  

 

ВИТРАТИ НА ПОЗИКИ 

Товариство для складання фiнансової звiтностi застосовує пiдхiд до облiку витрат 

на позики, вiдображений в МСБО 23 "Витрати на позики". 

Витрати на позики - витрати на сплату вiдсоткiв та iншi витрати, понесенi 

пiдприємством у зв'язку iз запозиченням коштiв. 

Витрати на позики включають: 

а) витрати на сплату вiдсоткiв, обчисленi за допомогою методу ефективного 

вiдсотка, як описано в МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти"; 

б) фiнансовi витрати, пов'язанi з фiнансовою орендою i визнанi згiдно з МСБО 17 

"Оренда"; 

в) курсовi рiзницi, якi виникають унаслiдок отримання позик в iноземнiй валютi, 

якщо вони розглядаються як коригування витрат на сплату вiдсоткiв. 

14.2. Витрати на позики визнаються як витрати того перiоду, в якому вони понесенi, 

з вiдображенням у звiтi про фiнансовi результати, крiм квалiфiкованих активiв. 

До квалiфiкованих активiв вiдносяться: 

(а) запаси; 

(б) нематерiальнi активи; 

(в) iнвестицiї у нерухомiсть. 

Витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або 

виробництва квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi цього активу, 

капiталiзуються. 

 

3ОБОВ'ЯЗАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Облiк i визнання непередбачених  зобов'язань та забезпечень Товариства 

здiйснюється вiдповiдно до МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi 

активи".  

Зобов'язання Товариства, класифiкуються на довгостроковi (строк погашення понад 12 

мiсяцiв) i поточнi (термiн погашення до 12 мiсяцiв). 

Оцiнка довгострокової кредиторської заборгованостi 'рунтується на первiснiй 

(справедливiй) вартостi. 



Поточна кредиторська заборгованiсть за виключенням фiнансових зобов'язань 

облiковується i вiдображається у звiтностi за первiсною вартiстю, яка дорiвнює 

справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг. 

Товариство здiйснює переказ частини довгострокової кредиторської заборгованостi до 

складу короткострокової, коли за умовами договору до повернення частини суми боргу 

залишається менше 365 днiв.  

Забезпечення визнаються, якщо Товариство в результатi певної подiї в минулому має 

юридичнi або фактичнi зобов'язання, для врегулювання яких з бiльшим ступенем 

iмовiрностi буде потрiбно вiдтiк ресурсiв, i якi можна оцiнити з достатньою 

надiйнiстю. 

Товариство визнає в якостi забезпечень - забезпечення вiдпусток, якi формується 

щомiсячно виходячи з фонду оплати працi наступним чином:  

Забезпечення нараховується, виходячи iз заробiтної плати кожного працiвника за 

мiсяць та нарахованих на заробiтну плату страхових внескiв. 

Заробiтна плата нових працiвникiв та звiльнених в поточному мiсяцi не включається 

до розрахунку забезпечення. 

Щомiсяця працiвник накопичує 2 днi щорiчної оплачуваної вiдпустки (в т. ч., якщо 

працiвник знаходився на лiкарняному). 

З метою врахування пiдвищення (пониження) заробiтної плати для обчислення 

забезпечення, щомiсячнi вiдрахування до забезпечень визначаються на останнiй 

робочий день мiсяця. 

Розрахунок вiдрахувань до забезпечень на виплату вiдпусток визначається щомiсячно 

за формулою: 

Сума вiдрахування до забезпечень=(Фонд оплати працi + нарахування єдиного 

соцiального внеску) / кiлькiсть календарних днiв у поточному мiсяцi (за 

виключенням святкових днiв) х 2. 

Якщо на дату балансу ранiше визнане зобов'язання не пiдлягає погашенню, то його 

сума включається до складу доходу звiтного перiоду. 

Суми створених забезпечень визнаються витратами. 

ВИНАГОРОДИ ПРАЦIВНИКАМ 

Винагороди працiвникам Товариства враховуються як поточнi так i довгостроковi, в 

залежностi вiд виду виплат вiдповiдно до МСБО 19 "Виплати працiвникам". 

Виплати працiвникам включають: 

а) короткостроковi виплати працiвникам, такi як заробiтна плата, оплаченi щорiчнi 

вiдпустки та тимчасова непрацездатнiсть, участь у розподiлi прибутку та премiї 

(якщо вони пiдлягають сплатi протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення 

перiоду); 

б) виплати по закiнченнi трудової дiяльностi, такi як пенсiї, iншi види пенсiйного 

забезпечення, страхування життя та медичне обслуговування по закiнченнi трудової 

дiяльностi; 

в) iншi поточнi виплати працiвникам, включаючи додаткову вiдпустку за вислугу 

рокiв або оплачувану академiчну вiдпустку, виплати з нагоди ювiлеїв чи iншi 

виплати за вислугу рокiв, виплати за тривалою непрацездатнiстю, а також отримання 

частки прибутку, премiї та вiдстрочену компенсацiю, якщо вони пiдлягають сплатi 

пiсля завершення дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення перiоду або пiзнiше; 

г) виплати при звiльненнi. 

У процесi господарської дiяльностi Товариство сплачує обов'язковi внески до 

Державного Пенсiйного фонду за своїх працiвникiв, в розмiрi передбаченому 

Законодавством України. 

 

ВИЗНАННЯ ДОХОДIВ I ВИТРАТ 

Дохiд - це валове надходження економiчних вигiд протягом перiоду, що виникає в 

ходi звичайної дiяльностi Товариства, коли власний капiтал зростає в результатi 

цього надходження, а не в результатi внескiв учасникiв власного капiталу. 

Доходи Товариства визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує 

впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигiд, а 

сума доходу може бути достовiрно визначена. 

Дохiд Товариства вiд операцiй з фiнансовими iнструментами, що утримуються для 

продажу,  визнається вiдповiдно до МСФЗ 9 внаслiдок змiни справедливої вартостi 

фiнансового iнструменту. 

Дохiд Товариства за договорами гарантiї та поруки визнається у звiтному перiодi, 

виходячи з розмiру винагороди за договором, пропорцiйно кiлькостi днiв надання 

гарантiї i поручительства у звiтному перiодi в загальнiй кiлькостi днiв надання 

гарантiї та поручительств.  

Дохiд Товариства вiд операцiй з фiнансовими iнструментами, що утримуються до 

погашення, облiковуються за амортизованою вартiстю i визнаються за методом 

ефективного вiдсотка. 

У випадку, якщо у Товариства вiдсутня iнформацiя щодо суми погашення фiнансового 

iнструмента та (або) дати погашення, такi фiнансовi iнструменти вiдображаються за 

собiвартiстю з урахуванням зменшення корисностi. 



Дохiд вiд продажу фiнансових iнструментiв, iнвестицiйної нерухомостi або iнших 

активiв визнається у прибутку або збитку в разi задоволення всiх наведених нижче 

умов: 

" Товариство передало покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов'язанi з 

власнiстю на фiнансовий iнструмент, iнвестицiйну нерухомiсть або iншi активи; 

" за Товариством не залишається нi подальша участь управлiнського персоналу у 

формi, яка зазвичай пов'язана з правом володiння, нi контроль за проданими 

фiнансовими iнструментами, iнвестицiйною нерухомiстю або iншими активами; 

" суму доходу можна достовiрно оцiнити; 

" iснує ймовiрнiсть, що до Товариства надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з 

операцiєю; 

" можна достовiрно оцiнити витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з 

операцiєю. 

Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати 

надходження коштiв i визначається в залежностi вiд ступеня завершеностi операцiї з 

надання послуг на звiтну дату. 

Дивiденди визнаються доходом в момент встановлення права на отримання коштiв. 

Витрати визнаються у звiтi про прибутки i збитки Товариства, коли виникає зниження 

майбутнiх економiчних вигiд, якi пов'язанi iз зменшенням активiв, амортизацiї чи 

збiльшенням зобов'язань, якi можуть бути надiйно оцiненi, i результатом чого є 

зменшення чистих активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами 

учасникiв. 

Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки на основi прямого зв'язку мiж 

понесеними витратами i доходами конкретних статей доходу за умови вiдповiдностi 

визначенню та одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв. 

Витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки коли видатки не надають 

майбутнiх економiчних вигiд або тодi i тiєю мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди 

не вiдповiдають або перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про 

фiнансовий стан. Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих 

випадках, коли виникають зобов'язання без визнання активу. 

Коли передбачається, що економiчнi вигоди виникнуть в декiлькох звiтних перiодах, 

витрати визнаються у звiтi про сукупний дохiд на основi процедури систематичного i 

рацiонального розподiлу. 

Витрати, пов'язанi з використанням активiв, наприклад, знос i амортизацiя, 

визнаються в звiтних перiодах, в яких були отриманi економiчнi вигоди, пов'язанi з 

цими об'єктами. 

Визначення фiнансового результату проводиться щоквартально. 

Величина нерозподiленого прибутку (непокритих збиткiв) визначаються 1 раз на рiк в 

кiнцi звiтного року. 

 

ВИТРАТИ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК 

Витрати з податку на прибуток визначаються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi 

Товариства вiдповiдно до МСБО 12 "Податок на прибуток". 

Витрати з податку на прибуток, що вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати, 

складаються iз сум поточного та вiдстроченого податку на прибуток. 

Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за 

рiк, розрахованої за правилами податкового законодавства України. 

Вiдстроченi податковi зобов'язання - суми податкiв на прибуток, що пiдлягають 

сплатi в майбутнiх перiодах вiдповiдно до оподатковуваних тимчасових рiзниць. 

Вiдстроченi податковi активи - це суми податкiв на прибуток, що пiдлягають 

вiдшкодуванню в майбутнiх перiодах вiдповiдно до: 

а) тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню; 

б) перенесення невикористаних податкових збиткiв на майбутнi перiоди; 

в) перенесення невикористаних податкових пiльг на майбутнi перiоди. 

Тимчасовi рiзницi - це рiзницi мiж балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в 

звiтi про фiнансовий стан та їх податковою базою. 

Тимчасовi рiзницi можуть бути: 

а) тимчасовими рiзницями, що пiдлягають оподаткуванню, є тимчасовi рiзницi, якi 

при визначеннi суми оподаткованого прибутку (податкового збитку) майбутнiх 

перiодiв спричиняють виникнення сум, що пiдлягають оподаткуванню, коли балансова 

вартiсть активу або зобов'язання вiдшкодовується чи погашається; 

б) тимчасовими рiзницями, що пiдлягають вирахуванню, є тимчасовi рiзницi, якi при 

визначеннi суми оподаткованого прибутку (податкового збитку) майбутнiх перiодiв 

спричиняють виникнення сум, що пiдлягають вирахуванню, коли балансова вартiсть 

активу чи зобов'язання вiдшкодовується або погашається. 

 Податкова база активу або зобов'язання - це сума, яка використовується для цiлей 

оподаткування цього активу або зобов'язання. 

 Вiдстрочений податок визнається у сумi, яка, як очiкується, буде сплачена або 

вiдшкодована в зв'язку з наявнiстю рiзницi мiж балансовою вартiстю активiв та 

зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними податковими 



базами активiв i зобов'язань. Вiдстроченi податки на прибуток розраховуються за 

тимчасовими рiзницями з використанням балансового методу облiку зобов'язань. 

 Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання розраховуються за податковими 

ставками, якi, як очiкуються, будуть застосованi в перiодi, коли будуть 

реалiзованi активи або погашенi зобов'язання на основi податкових ставок, що дiяли 

на звiтну дату, або про введення яких в дiю в найближчому майбутньому було 

достовiрно вiдомо за станом на звiтну дату. 

Вiдстроченi податковi активи вiдображаються лише в тому випадку, якщо iснує 

ймовiрнiсть того, що наявнiсть майбутнього оподатковуваного прибутку дозволить 

реалiзувати вiдстроченi податковi активи або якщо вони зможуть бути зарахованi 

проти iснуючих вiдкладених податкових зобов'язань. 

 

ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ 

Зареєстрований капiтал, включає в себе внески учасникiв.  

Товариство визнає резервний фонд в складi власного капiталу, сформований 

вiдповiдно до Статуту Товариства. Резервний капiтал визначається за пiдсумками 

року. 

Товариство нараховує дивiденди учасникам, якi визнає як зобов'язання на звiтну 

дату тiльки в тому випадку, якщо вони були оголошенi до звiтної дати включно. 

Порядок розподiлу накопиченого прибутку встановлюється Зборами учасникiв. 

 

СЕГМЕНТИ 

Товариство в силу своїх технологiчних особливостей i сформованою практикою 

органiзацiї виробництва займається одним видом дiяльностi. Тому операцiйнi 

сегменти не видiленi. 

У разi розширення масштабiв дiяльностi Товариство буде подавати фiнансову 

звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ 8 "Операцiйнi сегменти". 

ЗВ 'ЯЗАНI СТОРОНИ 

Операцiї з пов'язаними сторонами визначаються i вiдображаються у фiнансовiй 

звiтностi Товариства вiдповiдно до МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про зв'язанi 

сторони". 

Зв'язаними сторонами не вважаються: 

а) два суб'єкти господарювання, просто тому, що вони мають спiльного директора або 

iншого члена провiдного управлiнського персоналу, або тому, що член провiдного 

управлiнського персоналу одного суб'єкта господарювання має суттєвий вплив на 

iнший суб'єкт господарювання; 

б) два контролюючi учасники, просто тому, що вони здiйснюють спiльний контроль за 

дiяльнiстю спiльного пiдприємства; 

в) особи, що надають фiнансування; 

г) профспiлки; 

д) комунальнi служби; 

е) департаменти та агентства органу державної влади, що не контролюють, не 

здiйснюють спiльного контролю або не мають суттєвого впливу на компанiю, що 

звiтує, 

є) просто тому, що вони мають звичайнi вiдносини з компанiєю (навiть якщо вони 

можуть обмежувати свободу дiї Товариства або брати участь у процесi прийняття 

рiшень Товариства); 

ж) замовник, постачальник, суб'єкт господарювання, що отримав пiльги (френчайзер), 

дистриб'ютор, генеральний агент, з яким Товариство здiйснює значний обсяг 

операцiй, просто з причин економiчної залежностi, що виникає в результатi 

вищезазначеного. 

 

ФОРМИ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

Товариство визначає форми подання фiнансової звiтностi у вiдповiдностi з  МСБО 1. 

Баланс складається методом дiлення активiв i зобов'язань на поточнi та 

довгостроковi. 

Звiт про сукупний дохiд складається методом дiлення витрат та доходiв за 

функцiональною ознакою. 

 

Звiт про рух грошових коштiв складається вiдповiдно до МСБО 7 прямим методом.  

Звiт про змiни у власному капiталi представляється в розгорнутому форматi. 

Примiтки до фiнансової звiтностi складаються у вiдповiдностi з обов'язковими 

вимогами до розкриття iнформацiї, викладеними у всiх МСБО/МСФЗ. 

 

Додатково повiдомляємо: 

- Консолiдована фiнансова звiтнiсть не складається. 

- Припинень (лiквiдацiї) окремих видiв дiяльностi не було. 

- Обмежень щодо володiння активами немає. 

- Участi у спiльних пiдприємствах товариство не бере. 

- Виявлених помилок минулих рокiв та пов'язаних з ними коригувань не було. 



При складаннi фiнансової звiтностi за МСФЗ в 2018 р. Товариство дотримувалося 

принципiв складання фiнансової звiтностi, викладених у Концептуальнiй основi  

складання фiнансової звiтностi за МСФЗ та основних принципiв, передбачених ст. 4 

Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi". 

При пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi Товариство  застосувало тiльки 

обов'язковi винятки.  

 

5. Використання оцiнок  i припущень.   

Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва оцiнок i припущень, якi 

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

iнформацiї про потенцiйнi активи i зобов'язання на дату складання бухгалтерського 

балансу. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд поточних оцiнок. Цi оцiнки 

перiодично переглядаються, i у разi потреби коригувань, такi змiни вiдображуються 

у складi фiнансових результатiв за перiод, коли про них стає вiдомо. 

Судження щодо справедливої вартостi активiв Товариства 

Справедлива вартiсть iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих 

фiнансових ринках, розраховується на основi поточної ринкової вартостi на момент 

закриття торгiв на звiтну дату. В iнших випадках оцiнка справедливої вартостi 

'рунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутнiх грошових потокiв, iснуючої 

економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним фiнансовим iнструментам, та iнших 

факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi". 

Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та 

зобов'язань, тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про 

фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного перiоду. 

 

Класи активiв та зобов'язань Методики оцiнювання Метод оцiнки Вихiднi 

данi 

Грошовi кошти та їх еквiваленти Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та 

їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй 

вартостi Ринковий Офiцiйнi курси НБУ 

Депозити (крiм депозитiв до запитання) Первiсна оцiнка депозиту здiйснюється за 

його справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює його номiнальнiй вартостi. 

Подальша оцiнка депозитiв у нацiональнiй валютi здiйснюється за справедливою 

вартiстю очiкуваних грошових потокiв Дохiдний (дисконтування грошових потокiв)

 Ставки за депозитами, ефективнi ставки за депозитними договорами 

Дебiторська заборгованiсть Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi 

здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi 

очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. Пiсля первiсного визнання 

подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за амортизованою 

собiвартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка, крiм тiєї, яка 

призначена як така, що оцiнюється за справедливою вартiстю з вiдображенням 

результату переоцiнки у прибутку або збитку Ринковий, дохiдний, витратний Данi 

оцiнки професiйних оцiнювачiв. 

Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi грошовi потоки 

Поточнi зобов'язання Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов'язань 

здiйснюється за вартiстю погашення Витратний Контрактнi умови, ймовiрнiсть 

погашення, очiкуванi вихiднi грошовi потоки 

Судження щодо змiн справедливої вартостi фiнансових активiв 

Керiвництво Товариства вважає, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають 

стосунок до оцiнки фiнансових iнструментiв, де ринковi котирування не доступнi, є 

ключовим джерелом невизначеностi оцiнок, тому що:  

а) вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки 

оцiнки базуються на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, 

волатильностi, змiн валютних курсiв, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, 

коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, а також специфiчних особливостей операцiй; 

та  

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

також на доходи (витрати) може бути значним. 

Якби керiвництво Товариства використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових 

ставок, волатильностi, курсiв обмiну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати 

оферти i коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, бiльша або менша змiна в оцiнцi 

вартостi фiнансових iнструментiв у разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б 

iстотний вплив на вiдображений у фiнансовiй звiтностi чистий прибуток та збиток. 

Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати 

значний вплив на передбачувану справедливу вартiсть.  

 

Судження щодо очiкуваних термiнiв утримування фiнансових iнструментiв 

Керiвництво Товариства застосовує професiйне судження щодо термiнiв утримання 

фiнансових iнструментiв, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне 

судження за цим питанням 'рунтується на оцiнцi ризикiв фiнансового iнструменту, 

його прибутковостi й динамiцi та iнших факторах. Проте iснують невизначеностi, якi 



можуть бути пов'язанi з призупиненням обiгу цiнних паперiв, що не є пiдконтрольним 

керiвництву Товариства фактором i може суттєво вплинути на оцiнку фiнансових 

iнструментiв. 

 

 Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв 

На кожну звiтну дату Товариство проводить аналiз дебiторської заборгованостi, 

iншої дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв на предмет наявностi 

ознак їх знецiнення. Кредитний ризик визнається виходячи з власного професiйного 

судження керiвництва за наявностi об'єктивних даних, що свiдчать про зменшення 

передбачуваних майбутнiх грошових потокiв, або на пiдставi звiту суб'єкта 

оцiночної дiяльностi, що має вiдповiдний сертифiкат. 

 

6. Припущення про функцiонування  Товариства в найближчому майбутньому.  

 

Фiнансова звiтнiсть  пiдготовлена виходячи з припущення про можливiсть 

функцiонування Товариства в майбутньому, яка передбачає реалiзацiю активiв i 

виконання зобов'язань в ходi звичайної дiяльностi. Управлiнському персоналу не 

вiдомо про будь-якi подiї або умови, якi можуть (окремо або разом) стати пiдставою 

для значних сумнiвiв у здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на 

безперервнiй основi, крiм наявностi в Українi полiтичної та економiчної кризи. 

Таким чином, фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань вiдображених сум 

активiв, якi були б необхiднi, якби Товариство було неспроможне продовжувати свою 

дiяльнiсть в майбутньому. 

 

7. Баланс (Звiт про фiнансовий стан) 

 

Облiкова полiтика  Товариства  регламентується Законодавством України, МСФЗ та 

Наказом по Товариству "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкової 

полiтики у 2018 роцi" №1  вiд  02 сiчня  2018 року.   

До форми  № 1 Баланс (Звiт про фiнансовий стан), протягом року коригування та 

змiни не вносились.  

Для подання у Балансi здiйснено розмежування активiв та зобов'язань на поточнi 

(оборотнi)  та непоточнi (необоротнi),  вiдповiдно до вимог МСБО 1 "Подання 

фiнансових звiтiв". До поточних активiв та зобов'язань вiднесено суми, що 

очiкуються до вiдшкодування або погашення протягом 12 мiсяцiв вiд дати балансу.  

 

7.1. Необоротнi активи 

 

7.1.1. Основнi засоби  та нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи станом на 31.12.2017 року та 31.12.2018 року вiдсутнi. 

Обмеження права власностi Товариства на нематерiальнi активи вiдсутнi. Вiдсутнi 

контрактнi зобов'язання, пов'язанi з придбанням нематерiальних активiв. 

Товариство не отримувало нематерiальнi активи в результатi об'єднання пiдприємств. 

Дослiдження та розробки у звiтному роцi не проводилися. 

 

 Основнi засоби станом на 31.12.2017 року представленi наступними об'єктами: 

Нематерiальнi активи Первiсна вартiсть, тис. грн. Знос, тис. грн. Залишкова 

вартiсть, тис. грн 

Ноутбук НР 2000 с Windows 8 4,7 3,4 1,3 

Неттоп и моноблок Acer Revo RL80 3,6 2,6 1 

Всього 8 6 2 

 

Основнi засоби станом на 31.12.2018 року представленi наступними об'єктами: 

Нематерiальнi активи Первiсна вартiсть, тис. грн. Знос, тис. грн. Залишкова 

вартiсть, тис. грн 

Ноутбук НР 2000 с Windows 8 4,7 4,3 0,4 

Неттоп и моноблок Acer Revo RL80 3,6 3,2 0,4 

Всього 8 7 1 

 

 

7.1.2. Фiнансовi активи 

Справедлива вартiсть являє собою суму, на яку можна обмiняти фiнансовий iнструмент 

при здiйсненнi поточної операцiї мiж двома зацiкавленими сторонами, за винятком 

випадкiв вимушеного продажу або лiквiдацiї. Найкращим пiдтвердженням справедливої 

вартостi є цiна фiнансового iнструмента, що котирується на ринку. 

У випадках, коли справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв i фiнансових 

зобов'язань, визнаних у балансi, не може бути визначена на пiдставi даних активних 

ринкiв, вона визначається з використанням методiв оцiнки, включаючи модель 

дисконтованих грошових потокiв або на пiдставi звiту професiйного оцiнювача, що 

має вiдповiдний сертифiкат. 



Оцiночна справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв розраховувалася Товариством 

виходячи з наявної ринкової iнформацiї (якщо така iснує) та вiдповiдних 

методологiї оцiнки. Однак, для iнтерпретацiї ринкової iнформацiї з метою 

визначення оцiночної справедливої вартостi необхiднi суб'єктивнi судження. 

Незважаючи на те, що керiвництво Товариства використало наявну ринкову iнформацiю 

та звiти оцiнювача щодо справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, цi данi 

можуть не вiдображати вартiсть, яка могла б бути отримана за iснуючих обставин. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти показанi на дату балансу за їхньою справедливою 

вартiстю. 

 

7.1.3. Рiвень iєрархiї справедливої вартостi, до якого належать оцiнки 

справедливої  вартостi            

                                                                                                                           

тис. грн. 

Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю 1 рiвень 

(тi, що мають котирування, та спостережуванi) 2 рiвень 

(тi, що не мають котирувань, але спостережуванi) 3 рiвень 

(тi, що не мають котирувань i не є спостережуваними) Усього 

Дата оцiнки 31.12.2018р. 31.12.2018р. 31.12.2018р. 31.12.2018р. 

Фiнансовi iнвестицiї, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або 

збиток - - 267 920 267 920 

Поточна Дебiторська заборгованiсть - - 150 262 150 262 

Грошовi кошти     259 259 

  

 

Структура Фiнансових iнвестицiй за 2017 - 2018 роки: 

Вид фiнансових iнвестицiй На 31 грудня 2017 року, тис. грн. На 31грудня 2018 

року, тис. грн. 

Сертифiкати IСI  59 341 58 711 

Акцiї Простi iменнi 5 404 104 978 

Частка в статутному капiталi ТОВ "УКРАЇНСЬКА ПРАВНИЧА КОМПАНIЯ"  104 185 104 

185 

Частка в статутному капiталi ТОВ "Кредо-Iнвест"  46 46 

Всього 168 976 267 920 

Вищевказанi фiнансовi iнвестицiї призначенi для продажу i облiковуються за 

справедливою вартiстю з вiднесенням їх змiн на прибуток або збиток. З огляду на 

те, що змiни справедливої вартостi iнвестицiй на дату балансу не перевищують межу 

суттєвостi, переоцiнка поточних iнвестицiй Товариством не провадилась.   

Фiнансовi iнвестицiї у виглядi часток у статутному капiталi ТОВ "УКРАЇНСЬКА 

ПРАВНИЧА КОМПАНIЯ"  та ТОВ "Кредо-Iнвест" Товариство облiковує  за справедливою 

вартiстю. Протягом 2018 року переоцiнка справедливої вартостi цих iнвестицiй не 

здiйснювалась, оскiльки вiдсутнi ознаки переоцiнки. 

Фiнансовi Iнвестицiї Технiка (модель) оцiнювання Оцiнка справедливої вартостi 

на кiнець звiтного перiоду 

Сертифiкати IСI (на продаж) береться до уваги iнформацiя, вiдома Товариству, щодо 

суттєвих угод на купiвлю-продаж цих iнвестицiй, укладених напередоднi звiтної дати 

мiж незалежними та непов'язаними  контрагентами 58 711 

Акцiї Простi iменнi Те саме 104 978 

 Частка в статутному капиталi компанiй Те саме 104 231 

Всього  х  267 920  

 

 

Змiни вартостi фiнансових iнвестицiї, справедлива вартiсть яких визначена на 

пiдставi даних, яких немає у вiдкритому доступi (3 рiвень iєрархiї) 

 

Змiни Частки у статутному капiталi Сертифiкати IСI (на продаж) Акцiї Простi 

iменнi (на продаж) Всього 

Вартiсть на початок звiтного перiоду 104 231 59 341 5 404 168 976  

Змiни справедливої вартостi, визнанi в прибутку / збитку 0 0  0 0 

Змiни справедливої вартостi, визнанi в iншому сукупному доходi  0 0  0 

 0  

Придбання  0 565 105 728 0 

Продаж  0 1 195 6 154 0  

Переведення до iншого рiвня iєрархiї справедливої вартостi  0 0  0  0  

Переведення з iншого рiвня iєрархiї справедливої вартостi  0 0 0  0  

Вартiсть на кiнець звiтного перiоду 104 231 58 711  104 978 267 920 

7.2. Поточнi активи  

Поточнi активи класифiкованi, виходячи з вiдповiдностi будь-якому з критерiїв, 

визначених у п. 61 МСБО 1 як активи, призначенi для використання у  дiяльностi  з 

надання фiнансових послуг  протягом операцiйного циклу та не бiльше 12 мiсяцiв з 

дати балансу. 



 

7.2.1. Дебiторська заборгованiсть 

Поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2018 р. представляє собою в 

основному за операцiями з цiнними паперами, наданi позики, права вимоги до 

боржникiв за придбаними правами вимоги тощо. 

Заборгованiсть визнається, класифiкується та розкривається вiдповiдно до МСФЗ 7 

"Фiнансовi iнструменти: розкриття", МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв", МСБО 32 

"Фiнансовi iнструменти: подання" та МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти". 

Пiд час первiсного визнання дебiторська заборгованiсть оцiнена за її справедливою 

вартiстю. 

Станом на 31.12.2018 р. дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими 

авансами становить 10тис. грн.; дебiторська заборгованiсть за розрахунками з 

бюджетом 12тис. грн.; дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованими 

доходами 14 375тис. грн.; iнша поточна дебiторська заборгованiсть дорiвнює 150 262  

тис. грн. та представляє собою дебiторську заборгованiсть 

" за позиками та фiнансовими кредитами 17 154 тис грн; 

" за операцiями з цiнними паперами, призначена для подальшого продажу, 100 244 

тис грн  

" за придбаними правами вимоги, призначена для подальшого продажу, 32 864 тис 

грн. 

По частинi дебiторської заборгованостi за позиками та фiнансовими кредитами та за 

операцiями з цiнними паперами була здiйснено зменшення корисностi з огляду на 

наявнiсть ознак знецiнення та очiкуваних кредитних збиткiв, в т.ч дефолту. Резерв 

вiд очiкуваних кредитних збиткiв вiднесено на Прибутки та Збитки.   

На 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2018 року дебiторська заборгованiсть за 

позиками та фiнансовими кредитами та за операцiями з цiнними паперами мала 

наступний вигляд: 

 

Вид заборгованостi На 31грудня 2017 року, тис. грн. На 31 грудня 2018 року, 

тис. грн. 

Дебiторська заборгованiсть  

по виданим позикам , в тому числi на умовах фiнансового кредиту  21 223 17 

915 

Сума знецiнення дебiторської заборгованостi 

по виданим позикам , в тому числi на умовах фiнансового кредиту (507) (761) 

Всього 20 716 17 154 

Дебiторська заборгованiсть  

за операцiями з цiнними паперами 205 734 100 362 

Сума знецiнення дебiторської заборгованостi 

за операцiями з цiнними паперами 0 (118) 

Всього 205 734 100 244 

РАЗОМ  226 450  117 398 

По рештi дебiторської заборгованостi , яка облiковується за справедливою вартiстю, 

у розмiрi 32 864 тис.грн станом на 31.12.2018  р. зменшення корисностi фiнансових 

активiв не здiйснювалося. 

 

7.3. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Грошовi кошти за станом на 31.12.2018 р. зберiгаються на банкiвських рахунках 

Товариства. Облiк грошових коштiв i розрахункiв здiйснюється згiдно "Положення про 

ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi", затвердженого постановою 

Правлiння НБУ вiд 29.12.2017 р. № 148.  

Грошовi кошти, якi зберiгаються на поточних банкiвських рахунках Товариства станом 

на 31.12.2018 р. становлять 259  тис. грн. 

Обмеження права Товариства на користування грошовими коштами у 2017 роцi вiдсутнi. 

Грошовi кошти На 31грудня 2017 року, тис. грн. На 31 грудня 2018 року, тис. 

грн. 

На рахунку в банку 27 259 

Грошовi кошти в дорозi  - - 

В касi Товариства - - 

Всього 27 259 

 

7.4. Вiдомостi про власний капiтал 

              Капiтал Товариства облiковується в нацiональнiй валютi на рахунках 4 

класу Плану рахункiв. 

Статутний капiтал Товариства сформовано внесками Учасникiв Товариства виключно у 

грошовiй формi. Права учасника щодо частки у статутному капiталi встановленi 

Статутом товариства, Цивiльним кодексом та iншими законодавчими актами. Привiлей 

та обмежень щодо частки у статутному капiталi Товариства учасники не мають.  

Протягом 2018 року вiдбулися змiни у складi учасникiв. А саме, в квiтнi 2018 року 

Литвинюк Володимир Анатолiйович (код ЄДРПОУ 2986314570) продав свою долю у розмiрi 

0,000259% Волкову Сергiю Олександровичу (код ЄДРПОУ 3519612351) 



Станом на 31 грудня 2018 року зареєстрований та сплачений капiтал складає 

 104 136 тис. грн. та розподiлений наступним чином: 

Учасник  Код ЄДРПОУ або IНН Частка у статутному капiталi, % Вклад 

учасника, тис. грн. 

ТОВ "УКРАЇНСЬКА ПРАВНИЧА КОМПАНIЯ" 32597084 99,999741% 104 135,73 

Волков Сергiй Олександрович 3519612351 0,000259% 0,27 

Х Х 100,0 104 136 

Резервний капiтал формується за рахунок нерозподiленого прибутку за рiшенням 

Загальних зборiв засновникiв (Учасникiв) та вiдповiдно до Статуту Товариства. 

Резервний капiтал Товариства має створюватися у розмiрi не менше 25% статутного 

капiталу Товариства i призначається для покриття витрат, пов'язаних з 

вiдшкодуванням збиткiв, та запланованих витрат. Резервний капiтал має формуватися 

шляхом щорiчних вiдрахувань у розмiрi не менше 5% суми прибутку Товариства до 

досягнення визначеного розмiру.  

Загальна сума власного капiталу Товариства на 31.12.2018 р. становить   86 244 

тис. грн., а саме: 

" статутний капiтал - 104 136 тис. грн.; 

" непокритий збиток - 29 737 тис. грн. 

Структура статтi Власний капiтал за 2017 - 2018 роки, може бути представлена таким 

чином: 

Вид На 31грудня 2017 року, тис. грн. На 31 грудня 2018 року, тис. грн. 

Зареєстрований капiтал  104 136 104 136 

Непокритий збиток  (17 892) (29 737) 

Всього 86 244 74 399 

 

 

7.5. Зобов'язання та забезпечення. 

 

Поточнi зобов'язання станом на 31.12.2017 р. становлять 154 236 тис. грн. та 

складаються: 

" Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом  10 тис. грн., в тому 

числi з податку на прибуток - 10 тис. грн.; 

" Кредиторська  заборгованiсть   за  товари, роботи, послуги 3 тис. грн.; 

" Поточнi забезпечення 30 тис. грн. i складаються iз забезпечення оплати 

вiдпусток; 

" Iншi поточнi зобов'язання становлять 154 193 тис. грн. i складається iз 

заборгованостi  

o з нарахованих та несплачених Товариством вiдсоткiв за облiгацiями власної 

емiсiї (накопичений купонний дохiд) 5 031 тис. грн; 

o за операцiями з цiнними паперами  140 662 тис. грн.; 

o за операцiями факторингу  8 500 тис.грн.  

Поточнi зобов'язання станом на 31.12.2018 р. становлять 92 851 тис. грн. та 

складаються: 

" Кредиторська  заборгованiсть   за  товари, роботи, послуги 25 тис. грн.; 

" Поточнi забезпечення 55 тис. грн. i складаються iз забезпечення оплати 

вiдпусток; 

" Iншi поточнi зобов'язання становлять 92 771 тис. грн. i складається iз 

заборгованостi  

o з нарахованих та несплачених Товариством вiдсоткiв за облiгацiями власної 

емiсiї (накопичений купонний дохiд) 10 629 тис. грн; 

o з нарахованих та несплачених вiдсоткiв за банкiвським кредитом 5 492 тис. 

грн; 

o за операцiями з цiнними паперами  69 651 тис. грн.; 

o за операцiями факторингу  6 999 тис.грн.  

 

7.6 Довгостроковi зобов'язання 

Товариство має непоточнi зобов'язання на загальну суму  188 091 тис.грн., якi 

складаються з : 

i) довгострокових кредитiв банкiв у розмiрi 38 814 тис.грн 

ii)  зобов'язань за облiгацiями у розмiрi  149 277 тис.грн. 

iii)  

Довгостроковi зобов'язання станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2018 року 

мала наступний вигляд: 

Вид зобов'язання На 31грудня 2017 року, тис. грн. На 31 грудня 2018 року, тис. 

грн. 

Довгостроковi кредити банкiв 38 814 38 814 

Зобов'язання за облiгацiями 149 277 226 848 

Всього 188 091 265 662 

 

Як iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання Товариство облiковує  зобов'язання за 

облiгацiями з термiном оплати бiльше року. Зобов'язання вiдображенi за 



амортизованою собiвартiстю. Основнi характеристики випуску облiгацiй наведено в 

таблицi. 

Характеристика облiгацiй Iменнi, вiдсотковi, звичайнi (незабезпеченi) 

Кiлькiсть облiгацiй 300 тис.шт 

Номiнальна вартiсть облiгацiй 1 тис. грн. 

Загальна номiнальна вартiсть випуску облiгацiй 300 000 тис.грн. 

Форма iснування облiгацiй Бездокументарна 

Серiя Облiгацiї розмiщуються однiєю серiєю А 

Вид додаткового забезпечення Додаткового забезпечення не передбачено 

Термiн закiнчення обiгу облiгацiй 04.09.2021р 

 

 

8. Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) 

 

Всi статтi доходiв i витрат, визнанi у звiтних перiодах включено до складу Звiту 

про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд). 

Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв 

або збiльшенням зобов'язань. Витратами звiтного перiоду визнаються або зменшення 

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

товариства, за умови, що цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi.  

Витратами визнаються витрати певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для 

отримання якого вони здiйсненi.  

За умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена, доход у Звiтi про 

фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) вiдображається в момент 

надходження активу або погашення зобов'язання, якi призводять до збiльшення 

власного капiталу Товариства.  

За умови, що оцiнка витрат може бути достовiрно визначена, витрати вiдображаються 

у Звiтi про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) в момент вибуття активу 

або збiльшення зобов'язання.  

Звiт складено за призначенням витрат. 

Витрати з податку на прибуток включають податки, розрахованi у вiдповiдностi до 

чинного законодавства України.  

 

8.1. Операцiйна дiяльнiсть 

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) у 2018 роцi 

становить 4 086  тис грн. (доходи, отриманi Товариством в зв'язку з наданням 

послуг з метою отримання прибутку, а саме вiдсотки за користування позиками, в 

тому числi фiнансовими кредитами, плата за послуги факторингу та надання 

гарантiй). У 2017 роцi чистий дохiд вiд реалiзацiї становив 11 497  тис. грн 

 

Iншi операцiйнi доходи становлять  у 2018 роцi -  1 525 тис. грн,  

Структура iнших операцiйних доходiв за 2017 - 2018 роки: 

Вид 2018 рiк, тис. грн. 2017 рiк, тис. грн. 

Штрафи, пенi, неустойки вiд боржникiв 1 062 7 113 

Позитивна курсова рiзниця 0 144 

%% отриманi за залишок на поточному рахунку  3 3 

Переоцiнка ЦП - 249 

Дохiд вiд суборенди 10 - 

Отримана безповоротна фiнансова допомога 450  

Всього 1 525 7 509 

Адмiнiстративнi витрати, пов'язанi з утриманням та обслуговуванням Товариства, у 

2018 роцi склали 1 122 тис. грн., в т.ч.: 

- витрати на заробiтну плату -539 тис. грн.; 

- витрати на соцiальнi заходи - 113 тис. грн.; 

- амортизацiя основних засобiв - 2 тис. грн.; 

- iншi витрати - 468 тис. грн., з них: 

"  послуги, пов'язанi з фондовим ринком (реєстрацiйнi, депозитарнi послуги) - 

35 тис. грн.; 

" оренда - 99 тис. грн. ; 

" нотарiальнi послуги, послуги оцiнки, страхування -57тис. грн; 

" витрати на оплату аудиторських послуг -   85 тис. грн.; 

" за розрахунково - касовi, банкiвськi послуги - 48 тис. грн; 

" обов'язкове навчання та пiдвищення квалiфiкацiї  - 10 тис. грн; 

" послуги зв'язку та загальнi офiснi витрати - 5 тис.грн.; 

" витрати на оплату iнформацiйних, консультацiйних, юридичних та iнших послуг 

- 129 тис. грн.  

Структура адмiнiстративних витрат за 2016 - 2017 роки: 

Вид 2018 рiк, тис. грн. 2017 рiк, тис. грн. 

Матерiальнi затрати  0 1 

Витрати на заробiтну плату  539 472 

Витрати на соцiальнi заходи  113 98 



Амортизацiя основних засобiв  2 2 

Iншi витрати  468 293 

Всього 1 022 866 

 

Iншi операцiйнi витрати за 2018 рiк становлять 1 592 тис. грн. та складаються з: 

 

Склад iнших операцiйних витрат за 2017 - 2018 роки: 

Вид 2018 рiк, тис. грн. 2017 рiк, тис. грн. 

Штрафи, пенi сплаченi 92 180 

Вiдємна курсова рiзниця 65 - 

Витрати на створення резерву пiд сумнiвнi борги (знецiнення) 373 506 

Списання безнадiйної дебiторської заборгованостi без створення резерву 1062 - 

Всього 1592 686 

 

Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi (прибуток) у 2017 роцi становить 2 

897тис. грн. У 2017 роцi такий показник становив 17 454 тис. грн.. 

 

8.2. Фiнансова дiяльнiсть 

 

Iншi фiнансовi доходи за 2017 рiк становлять  1 159 тис. грн. (3 933 тис. грн. у 

2017 роцi)  та складаються з вiдсоткiв отриманих по боргових цiнних паперах. 

Iншi доходи у 2018 рiк у розмiрi  4 173 тис. грн.  є результатом торгiвлi цiнними 

паперами (акцiї та iнвестицiйнi сертифiкати). У 2017 роцi такий показник становив 

1 712 тис. грн.. 

Фiнансовi витрати за 2018 рiк становлять 19 883 тис. грн., та складаються з витрат 

по нарахуванню вiдсоткiв за договорами залучення фiнансових активiв вiд юридичних 

осiб з зобов'язанням щодо наступного їх повернення 8 765 тис.грн) та витрат по 

нарахуванню вiдсоткiв по облiгацiям власної емiсiї (11 118 тис.грн). За 2016 рiк 

фiнансовi витрати становили 22 732 тис. грн. 

 

Фiнансовий результат (збиток) до оподаткування за 2018 рiк становить 11 654тис. 

грн. (367 тис. грн. Прибутку  за 2017 рiк).  Витрати з податку на прибуток станом 

у 2018 роцi. складають 191 тис. грн., (66 тис грн. у 2017 роцi).  

Чистий фiнансовий результат (збиток) 2018 року становить 11 845 тис. грн. (301 

тис. грн. прибутку у 2017 роцi)  

 

 

9. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) 

 

 Звiт грошових коштiв (за прямим методом) за 2018 рiк складено за вимогами МСБО 7 

за прямим методом, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи 

валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв на нетто-

основi. У звiтi вiдображений рух грошових коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та 

фiнансової дiяльностi Товариства.  

 

9.1. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi  

 

Операцiйна дiяльнiсть полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi. 

Основним видом операцiйної дiяльностi Товариства для отримання доходу є надання 

позик, послуг факторингу та гарантiй .   

Надходження Товариства вiд операцiйної дiяльностi за 2018 рiк складаються з : 

- надходжень вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 754 тис. 

грн., в основному винагороди за надання позик, в тому числi на умовах фiнансового 

кредиту, гадання гарантiй та послуг факторингу (18 754 тис грн. у 2017 роцi); 

- надходжень вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних рахунках - 3 тис. 

грн.. (3 тис грн. у 2017 роцi); 

- надходжень вiд повернення позик -  8 046 тис.грн. (202 935тис грн. у 2017 

роцi). 

Витрачання  вiд операцiйної дiяльностi за 2018 рiк складають: 

- на оплату товарiв (робiт, послуг) - 550 тис. грн (306 тис грн. у 2017 роцi); 

- на оплату працi - 400 тис. грн (399тис грн. у 2017 роцi); 

- на оплату вiдрахувань на соцiальнi заходи - 113 тис. грн.(107тис. грн. у 

2017 роцi); 

- зобов'язань з податкiв i зборiв - 405 тис. грн. з них (165тис грн. у 2017 

роцi); 

- зобов'язань з податку на прибуток - 305 тис. грн (79тис грн. у 2017 роцi); 

- зобов'язань з iнших податкiв i зборiв - 100 тис. грн. (86тис грн. у 2017 

роцi); 

- на надання позик - 3 498 тис. грн. (10 885 тис грн. у 2017 роцi); 

- на  iншi витрачання - 18 173 тис. грн. , а саме: 

" оплата за вiдступлене право вимоги - 16 669 тис. грн.; 



" оплата по договору факторингу  - 1 504 тис.  грн. 

Чистий рух грошових коштiв (надходження) вiд операцiйної дiяльностi за 2018 рiк 

становить -  13781 тис. грн (видатки). За 2017 рiк такий рух становив 91 735 тис. 

грн.(надходження) 

 

9.2. Рух коштiв у результатi iнвестицiйної  дiяльностi 

 

Iнвестицiйна дiяльнiсть - це цiлеспрямовано здiйснюваний процес формування 

необхiдних iнвестицiйних ресурсiв, збалансований вiдповiдно до обраних параметрiв 

iнвестицiйної програми (iнвестицiйного портфеля) на основi вибору ефективних 

об'єктiв iнвестування та забезпечення їх реалiзацiї,  включає наступнi статтi: 

 

Надходження Товариства вiд iнвестицiйної дiяльностi  за 2018 рiк складають: 

- вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй (продаж цiнних паперiв) - 11 275 тис. 

грн. (122 733тис грн. у 2017 роцi). 

Витрачання вiд iнвестицiйної дiяльностi за 2018 рiк складаються з витрачання  на 

придбання  фiнансових iнвестицiй 3 130 тис. грн. (за цiннi папери). 2017 роцi було 

витрачено 209 998 тис грн. на придбання цiнних паперiв. 

Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної  дiяльностi (витрачання) за 2018 рiк 

становить - 8 145 тис. грн.(надходження). За 2017 рiк такий рух (витрачання) 

становив 86 774 тис. грн. 

 

 

9.3. Рух коштiв у результатi фiнансової  дiяльностi 

 

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

результатi викупу власних часток, виплата процентiв за залученими коштами, рух 

коштiв за отриманими позиками, залученими коштами. 

 

Надходження вiд фiнансової дiяльностi у 2018 роцi становили надходження вiд 

отримання позик (розмiщенних облiгацiй власної емiсiї) 24 514 тис. грн. (162 775 

тис грн. у 2017 роцi). 

Витрачання  вiд фiнансової дiяльностi у 2018 роцi становлять: 

- погашення позик - 9 856 тис. грн. (викуп  облiгацiй власної емiсiї). (131 

853тис грн. у 2017 роцi); 

- витрачання на сплату вiдсоткiв  - 8 790тис. грн.  (сплаченi вiдсотки за 

договорами залучення фiнансових активiв iз зобов'язанням щодо наступного їх 

повернення), (36 199 тис грн. у 2017 роцi); . 

Чистий рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi протягом 2018 року склав 5 

868 тис. грн. (надходження). За 2017 рiк такий рух (витрачання) становив 5 277 

тис. грн 

 

Залишок коштiв на початок 2018 року становить - 27 тис. грн. 

Чистий рух грошових коштiв (надходження)  за звiтний перiод складає 232 тис. грн. 

Залишок коштiв на 31.12.2018 р. становить  259 тис. грн. 

 

 

10. Звiт про власний капiтал 

 

10.1. Капiтал Товариства має наступну структуру:  

Найменування показника структури капiталу Станом на 31.12.2018 р., тис. грн.

 Станом на 31.12.2017 р., тис. грн. 

Статутний капiтал 104 136  

 104 136  

 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (29737) (17 892)  

Всього 74 399 86 244 

Статутний капiтал Товариства  сформовано за рахунок грошових коштiв  в розмiрi 104 

136 000 грн. 00 коп., що становить 100% вiд об'явленого. 

Статутний капiтал може збiльшуватися за рахунок додаткових внескiв його учасникiв. 

Товариство  отримало збиток у 2018 роцi у розмiрi 11 845 тис.грн. Iнших змiн в 

капiталу протягом 2018 року не вiдбувалось. 

 

11. Вплив iнфляцiї на монетарнi статтi 

 

Коригування статей фiнансової звiтностi на iндекс iнфляцiї вiдповiдно до МСБО 29 

"Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" не проведено. 

 

12. Оподаткування 

 Сума податку на прибуток включає суму поточного податку за рiк. Поточний 

податок на прибуток розраховується виходячи з розмiру оподатковуваного прибутку за 



звiтний перiод з урахуванням ставок по податку на прибуток, що дiють на звiтну 

дату.  

Витрати з податку на прибуток визначаються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi 

Товариства вiдповiдно до МСБО 12 "Податки на прибуток". 

Витрати з податку на прибуток, що вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати, 

складаються iз сум поточного податку на прибуток. 

Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за 

рiк, розрахованої за правилами податкового законодавства України. 

Вiдстроченi податковi зобов'язання - суми податкiв на прибуток, що пiдлягають 

сплатi в майбутнiх перiодах вiдповiдно до оподатковуваних тимчасових рiзниць. 

Вiдстроченi податковi активи - це суми податку на прибуток, що пiдлягають 

вiдшкодуванню в майбутнiх перiодах вiдповiдно до: 

а) тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню; 

б) перенесення невикористаних податкових збиткiв на майбутнi перiоди; 

в) перенесення невикористаних податкових пiльг на майбутнi перiоди. 

Тимчасовi рiзницi - це рiзницi мiж балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в 

звiтi про фiнансовий стан та їх податковою базою. 

Тимчасовi рiзницi можуть бути: 

а) тимчасовими рiзницями, що пiдлягають оподаткуванню - тимчасовi рiзницi, якi при 

визначеннi суми оподаткованого прибутку (податкового збитку) майбутнiх перiодiв 

спричиняють виникнення сум, що пiдлягають оподаткуванню, коли балансова вартiсть 

активу або зобов'язання вiдшкодовується чи погашається; 

б) тимчасовими рiзницями, що пiдлягають вирахуванню - тимчасовi рiзницi, якi при 

визначеннi суми оподаткованого прибутку (податкового збитку) майбутнiх перiодiв 

спричиняють виникнення сум, що пiдлягають вирахуванню, коли балансова вартiсть 

активу чи зобов'язання вiдшкодовується або погашається. 

Податкова база активу або зобов'язання - це сума, яка використовується для цiлей 

оподаткування цього активу або зобов'язання. 

Вiдстрочений податок визнається у сумi, яка, як очiкується, буде сплачена або 

вiдшкодована в зв'язку з наявнiстю рiзницi мiж балансовою вартiстю активiв та 

зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними податковими 

базами активiв i зобов'язань. Вiдстроченi податки на прибуток розраховуються за 

тимчасовими рiзницями з використанням балансового методу облiку зобов'язань. 

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання розраховуються за податковими 

ставками, якi, як очiкуються, будуть застосовнi в перiодi, коли будуть реалiзованi 

активи або погашенi на основi податкових ставок, що дiяли на звiтну дату, або про 

введення яких в дiю в найближчому майбутньому було достовiрно вiдомо за станом на 

звiтну дату. 

Вiдстроченi податковi активи вiдображаються лише в тому випадку, якщо iснує 

ймовiрнiсть того, що наявнiсть майбутнього оподатковуваного прибутку дозволить 

реалiзувати вiдстроченi податковi активи або якщо зможуть бути зарахованi проти 

iснуючих вiдкладених податкових зобов'язань. 

Товариство  отримало збиток у 2018 роцi у розмiрi 11 845 тис.грн, тому податку на 

прибуток немає.  

Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання в 2018 роцi 

вiдсутнi. 

 

13. Розкриття iнформацiї щодо зв'язаних сторiн згiдно МСБО 24 

 

Зв'язаними  вважають сторони, одна з яких має можливiсть контролювати iншу або 

здiйснювати суттєвий вплив на прийняття фiнансових та операцiйних рiшень iншою 

стороною, як це визначено в МСБО 24 "Розкриття iнформацiї щодо зв'язаних сторiн". 

Рiшення про те якi сторони являються зв'язаними приймають не тiльки на основi їх 

юридичної форми, але i виходячи з характеру стосункiв зв'язаними сторiн.  

Пов'язаними сторонами для ТОВ "КРЕДО - СТОЛИЦЯ " є: 

" Засновник (учасник) Товариства ТОВ "УКРАЇНСЬКА ПРАВНИЧА КОМПАНIЯ"", код 

ЄДРПОУ 32597084; 

" Директор Товариства  Черевань Владислав Станiславович; 

" Директор Засновника Товариства ТОВ "УПК"  Волков Сергiй Олександрович; 

" Кiнцевий бенефiцiар Волков Сергiй Олександрович. 

 

Строки та умови операцiй закупiвлi з пов'язаними сторонами 

Розрахунки iз зв'язаними особами проводяться грошовими коштами.  

 

У звiтному роцi Товариством нараховано та сплачено заробiтну плату: 

" ЧереваньВ.С. в розмiрi 227 тис. грн. 

 Розрахунки проводились грошовими коштами. Станом на 31.12.2018  р. заборгованiсть 

з виплати заробiтної плати вiдсутня. 

Немає нi виданих, нi отриманих гарантiй за дебiторською та кредиторською 

заборгованiстю пов'язаних сторiн. За рiк, що закiнчився 31 грудня 2018р., 

Товариством не здiйснювалось знецiнення дебiторської заборгованостi iз пов'язаними 



сторонами (вiдсутнi ознаки знецiнення). Така оцiнка здiйснюється щорiчно при 

визначеннi фiнансової позицiї пов'язаних сторiн, а також ринку, на якому пов'язанi 

сторони здiйснюють свою дiяльнiсть. 

 

 

14. Управлiння фiнансовими ризиками 

Операцiйний ризик контролюється через вдосконалення процедур стягнення 

дебiторської заборгованостi. 

Валютний ризик. 

Станом на 31.12.2018 року валютна заборгованiсть Товариства за придбаними правами 

вимоги в iноземнiй валютi становить 172 тис. доларiв США. У зв'язку з можливою 

рiзкою змiною курсу грн. до Євро, а також негативною фiнансовою полiтикою НБУ та 

полiтичною нестабiльнiстю в Країнi у майбутньому iснує ймовiрнiсть зниження 

капiталу Товариства за рахунок валютних коливань. 

 

Чутливiсть до змiн валютних курсiв  

   

  Загальний вплив на прибуток / збиток, тис. грн Загальний вплив на власний 

капiтал, тис.грн 

Змiцнення долара США на 5% 238 238 

Послаблення долара США на 5%  (238)  (238) 

Змiцнення Євро на 5% -  

Послаблення Євро на 5%   

Змiцнення росiйського рубля на 5%  - -  

Послаблення росiйського рубля на 5%  -  - 

   

Юридичний ризик контролюється шляхом застосування типових форм угод з клiєнтами 

Товариства з метою формалiзацiї та уникнення ситуацiй, якi можуть погiршити 

позицiю Товариства у вiдносинах з клiєнтами. 

 

Стратегiчний ризик мiнiмiзується шляхом щорiчного перегляду та коригування 

стратегiчного плану Товариства з урахуванням макроекономiчної ситуацiї в країнi. 

 

Ризик репутацiї контролюється в процесi постiйного монiторингу ЗМI, оцiнки їх 

впливу на поведiнку клiєнтiв Товариства та своєчасних повiдомлень позицiї 

Товариства до клiєнтiв. Крiм того, проводиться монiторинг ринкової позицiї 

Товариства щодо портфелiв заборгованостi фiзичних та юридичних осiб, рейтингу за 

простроченої заборгованостi. 

 

Ризик лiквiдностi виникає при неузгодженостi термiнiв повернення розмiщених 

ресурсiв та виконання зобов'язань Товариства перед кредиторами. Ринок лiквiдностi 

контролюється шляхом укладення угод для поповнення обiгових коштiв i збiльшення 

строкiв їх повернення. 

 

Ризик лiквiдностi  

Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання За строками погашення, тис.грн 

 на вимогу та до 3 мiсяцiв вiд 3 мiсяцiв до 1 року вiд 1 до 2 рокiв вiд 2 

до 3 рокiв бiльше 3 рокiв 

Цiннi папери на продаж    163 689       

Частка в статутному фондi         104 182 

Грошi на поточному рахунку 259         

Поточна дебiторська заборгованiсть, в т.ч наданi позики та вiдсотки по ним  

 164 637       

Всього фiнансовi активи 259 328 326 0 0 104 182 

Банкiвський кредит     38 814     

Розмiщеннi облiгацiї власної емiссiї       226 848   

Поточнi зобовязання (господарськi ) 25         

Кортокостроковi зобовязання по фiн.послугам   92 826       

Всього фiнансовi зобов'язання 25 92 826 38 814 226 848 0 

Чистий розрив в строках погашення 234 235 500 (38 814) (226 848) 104 

182 

 

 

15. Плани щодо безперервної дiяльностi 

 

Товариство складає фiнансову звiтнiсть на основi принципу безперервностi. 

Управлiнський персонал не має намiрiв лiквiдувати Товариство чи припинити 

дiяльнiсть. Станом на 31 грудня 2018 року управлiнським персоналом було здiйснено 

оцiнку, згiдно з якою Товариство буде в подальшому здiйснювати свою дiяльнiсть на 

пiдставi принципу безперервностi. Управлiнському персоналу не вiдомо про суттєвi 

невизначеностi, пов'язанi з подiями чи умовами, крiм наявностi в Українi 



полiтичної та економiчної кризи, якi можуть спричинити значний сумнiв щодо 

здатностi Товариства продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi. 

 

16. Подiї пiсля дати балансу 

 

Вiдповiдно до засад, визначених МСБО 10 щодо подiй пiсля дати балансу, подiї що 

потребують коригування активiв та зобов'язань Товариства - вiдсутнi. 

 

 

 Директор                  ____________   Черевань В.С. 

 

 

 

Головний бухгалтер              _____________ Гончарова Ю.А. 

 

д/н 

 

д/н 

 

д/н 

 

 



 

XV. Відомості про аудиторський звіт  
 

1 
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної 

особи - підприємця) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"МАКСИМУМ-АУДИТ" 

2 
Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер 

облікової картки* платника податків - фізичної особи) 
35812433 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 
03022, м. Київ, вул. Михайла 

Максимовича, будинок 26, 

приміщення 25 

4 
Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі 

аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 
4143 

5 
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи 

контролю якості аудиторських послуг (за наявності) 
294/4 

29.05.2014 

6 Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності 01.01.2018 - 31.12.2018 

7 
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - 

негативна; 04 - відмова від висловлення думки) 
02 

8 Пояснювальний параграф (у разі наявності) д/н 

9 Номер та дата договору на проведення аудиту 
28 

24.01.2019 

10 Дата початку та дата закінчення аудиту 24.01.2019 - 16.04.2019 

11 Дата аудиторського висновку 16.04.2019 

12 Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 70000.00 

13 Текст аудиторського звіту 

Керівництву ТОВ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ" 

Національній комісії, що здійснює державне  

регулювання у сфері ринків фінансових послуг 

Комісії з цінних паперів та фондового ринку України 

Іншим користувачам фінансової 

звітності ТОВ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ" 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 

ЩОДО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ, ПОВНОТИ РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

 "КРЕДО-СТОЛИЦЯ" 

СТАНОМ НА 31.12.2018 РОКУ 

(з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р.) 

Думка із застереженням 

Ми провели аудит річної фінансової звітності Товариства з обмеженою 

відповідальністю "КРЕДО-СТОЛИЦЯ" (далі - Товариство, код ЄДРПОУ 37956390, 

місцезнаходження: м. Київ, вулиця Чигоріна, буд.12), що складається з Балансу 

(Звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2018 р., Звіту про фінансові 

результати (Звіту про сукупний дохід) за 2018 рік,  звіт про рух грошових коштів 

за 2018 рік, звіт про власний капітал за 2018 рік, примітки до річної фінансової 

звітності за 2018 рік. 

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

із застереженням", фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в 

усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ТОВ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ" станом на 31 грудня 

2018 року, його фінансові результати та рух грошових коштів відповідно до 

Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). 

Основа для думки із застереженням (умовно-позитивної думки) 

1. Станом на 31.12.2018 року на балансі Товариства обліковуються поточні 

фінансові інвестиції, вартістю 267 920 тис. грн., які складаються з цінних 

паперів в сумі 163 689 тис. грн. та частки у статутному капіталі інших 

підприємств в розмірі 104 231 тис. грн. 

Обліковою політикою Товариства передбачено, що якщо балансова вартість 

фінансових інвестицій відрізняється від їх справедливої вартості не більше ніж 

на 10 відсотків, то така вартість вважається справедливою вартістю.  

В зв'язку із тим, що відсутній активний ринок цінних паперів, які обліковуються 

на балансі Товариства, аудитори не мали змоги визначити чи була потреба в 

коригуванні балансової вартості цінних паперів. 

Ми не мали змоги отримати достатні й належні аудиторські докази щодо балансової 

вартості частки у статутному капіталі ТОВ "УПК", оскільки нам не був наданий 

доступ до фінансової інформації, управлінського персоналу ТОВ "УПК". Відповідно 



ми не мали змоги визначити, чи була потреба в коригуванні зазначених сум. 

2. Згідно наданої керівним персоналом інформації, дебіторська заборгованість, 

яка обліковується за справедливою вартістю, станом на 31.12.2018 р. становить 32 

864 тис. грн. Управлінський персонал вважає, що Товариство не мало можливості 

зібрати всю обґрунтовано необхідну та підтверджувану інформацію, що є необхідною 

для визначення ймовірності настання дефолту за вказаною заборгованістю для цілей 

розрахунку резерву під очікувані кредитні збитки.  Вплив цього відхилення від 

Міжнародних стандартів фінансової звітності на фінансову звітність станом на та 

за рік, що закінчився 31 грудня 2018 р., не був визначений. Аудитори не мали 

змогу достовірно визначити справедливу вартість дебіторської заборгованості 

внаслідок недостатності підтверджуваної інформації. 

 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, 

огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання 2016-2017 років, 

прийнятих у відповідності до рішення Аудиторської палати України №361 від 

08.06.2018 року в якості національних стандартів аудиту з використанням принципу 

вибіркової перевірки. Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено 

в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого 

звіту.  

 

Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних 

бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ).  

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки. 

Ключові питання аудиту 

Ключові питання аудиту - це питання, які, на наше професійне судження, були 

найбільш значущими під час нашого аудиту річної фінансової звітності за поточний 

період. Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту річної фінансової 

звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми 

не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 

Зареєстрований (пайовий) капітал 

Відповідно до засновницьких (установчих) документів Зареєстрований капітал 

Товариства станом на 31.12.2018 року складає 104 136 тис. грн. (Сто чотири 

мільйони сто тридцять шість тисяч гривень 00 копійок). Додатковий, резервний, 

вилучений капітал та неоплачений капітал у Товариства відсутні.  

Непокритий збиток станом на 31.12.2018 р. становить 29 737 тис. грн. 

Керівний персонал Товариства у відповідності до положень МСФЗ 7 "Фінансові 

інструменти: розкриття інформації", МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання", 

МСФЗ 9 "Фінансові інструменти"  відображає інструменти власного капіталу. 

В рамках аудиторських процедур ми проаналізували судження керівництва щодо 

оцінки зареєстрованого (пайового) капіталу, перевірили повноту розкриття 

інформації про зареєстрований та неоплачений капітал у фінансовій звітності та 

її відповідність МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації", МСБО 32 

"Фінансові інструменти: подання", МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" 

Інші довгострокові та поточні зобов'язання 

Аудиторами здійснена перевірка дотримання правильності відображення в обліку 

інформації про довгострокову та поточну заборгованість Товариства перед 

контрагентами, а також розкриття інформації про неї у фінансовій звітності. 

Наші аудиторські процедури включали в себе, перш за все, тестування засобів 

контролю над процедурою класифікації зобов'язань, а також оцінку методології, 

аналіз припущень, використаних Товариством при відображенні зобов'язань, 

критерії розподілу зобов'язань на поточні та довгострокові. В рамках 

аудиторських процедур ми проаналізували судження керівництва щодо подальшої 

оцінки зобов'язань.  

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями, за фінансову звітність  

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 

фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього 

контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб 

забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень 

внаслідок шахрайства або помилки.  

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність 

за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній 

основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності 

діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи 

для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або 

планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних 

альтернатив цьому.  

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

процесом фінансового звітування Товариства. 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 



Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у 

цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та 

випуск звіту аудитора, що містить нашу думку.  

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що 

аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо 

воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 

вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, 

вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на 

основі цієї фінансової звітності. 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження 

та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: 

o ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності 

внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у 

відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення 

суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення 

внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні 

пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; 

o отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для 

розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для 

висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; 

o оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість 

облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським 

персоналом; 

o доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 

припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку 

та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва 

невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів 

можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку 

щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в 

своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій 

звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою 

думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати 

нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію 

припинити свою діяльність на безперервній основі. 

o оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з 

розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та 

події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного 

відображення.  

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про 

запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, 

включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами 

під час аудиту.  

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі 

стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають 

на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних 

заходів.  

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

найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час 

аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими 

питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, 

якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого 

питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не 

слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення 

можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості. 

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів 

Аудит проводився незалежною аудиторською фірмою Товариством з обмеженою 

відповідальністю "Максимум-Аудит", код ЄДРПОУ 35812433 відповідно до договору № 

28 від 24 січня 2019 р. про надання аудиторських послуг. 

Аудиторську перевірку виконано з 24 січня 2019 року по 16 квітня 2019 року, в м. 

Київ, вулиця Чигоріна, буд.12. 

Аудиторська перевірка здійснювалась з відома Череваня Владислава Станіславовича, 

якого призначено Директором на посаду у відповідності до Протоколу Загальних 

Зборів засновників №11 від 12 жовтня 2012 року. 

Аудиторська перевірка проведена нами з врахуванням вимог Законів України "Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про аудиторську 

діяльність". Аудиторська перевірка проводилась згідно нормативів аудиту діючих в 

Україні, вимог Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 року №2664-ІІІ, Розпорядження Державної 

комісії з регулювання ринків фінансових послуг України "Про затвердження 



Положення про Державний реєстр фінансових установ" від 28 серпня 2003 року N41. 

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) складений у чотирьох 

оригінальних примірниках. Дата початку аудиту 24 січня 2019 року, дата 

закінчення - 16 квітня 2019 року. Дата видачі висновку 16 квітня 2019 року. 

 

І. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ 

Найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКСИМУМ-АУДИТ" 

Код ЄДРПОУ 35812433 

Номер, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до державного 

реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські 

послуги Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 

які одноособово надають аудиторські послуги, № 4143 від 26.03.2008 року 

 

Інформація про всіх аудиторів, що брали участь в аудиторській перевірці: номер, 

серія, дата видачі та термін дії сертифіката аудитора Тарканій Оксана Михайлівна,  

сертифікат аудитора: серія №006038 від 26.12.2005 року, чинний до 26.12.2020 

року 

 

Телефон Тел. (044) 227-83-75 

Місцезнаходження та електронна адреса 03022, м. Київ, вул. Михайла 

Максимовича, будинок 26, приміщення 25;  

info@maximum-audit.com.ua 

 

ІІ. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДО-

СТОЛИЦЯ" 

Повна назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ" 

Скорочена назва ТОВ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ" 

Код ЄДРПОУ 37956390 

Місцезнаходження 01042, м. Київ, вулиця Чигоріна, будинок 12 

Дата державної реєстрації (перереєстрації), номер та серія виписки (свідоцтва), 

орган, що видав виписку (свідоцтво) Дата запису: 14.11.2011 

Номер запису: 1 070 102 0000 045052 

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців. Дата виписки 22.10.2012 р.  

Основні види діяльності відповідно до довідки з ЄДРПОУ 64.19 Інші види 

грошового посередництва; 

64.91 Фінансовий лізинг; 

64.92 Інші види кредитування; 

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного 

забезпечення), н. в. і. у. (основний) 

Кількість учасників на 31.12.2018 року 2 

Кількість працівників на 31.12.2018 року 5 

Організаційно - правова форма Товариства 240 - Товариство з обмеженою 

відповідальністю  

Кількість відокремлених підрозділів Відсутні 

Номери, серії, дати видачі, термін дії ліцензій та/або дозволу на здійснення 

діяльності Свідоцтво Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг, про внесення до реєстру фінансових установ ФК № 

353 від 15.11.2012року 

Аудитором перевірена наступна документація: установчі, реєстраційні та первинні 

документи. 

ІІІ. НАЯВНІСТЬ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРИЙНЯТА СИСТЕМА  

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

3.1. Бухгалтерський облік Товариством за 2018 рік ведеться відповідно до вимог 

Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності.  

3.1.1. Під час проведення аудиторської перевірки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ" встановлено, що  Товариство має затверджену 

облікову політику відповідно до Закону від 16.07.99 р. № 996-XIV "Про 

бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні". Облікова політика 

Товариства передбачає принципи та методи організації і ведення бухгалтерського 

обліку на Товаристві, порядок складання звітності та інші організаційні аспекти 

здійснення господарської діяльності. Основні положення облікової політики 

Товариства відповідають Міжнародним стандартам фінансової звітності та діючим 

нормативно-правовим актам щодо здійснення господарської діяльності. Протягом 

періоду, що підлягав перевірці, відхилень та змін щодо облікової політики на 

Товаристві аудитором не встановлено. 

3.1.2. Відповідно до положень облікової політики, Товариством прийнята та 

використовується автоматизована форма ведення бухгалтерського обліку з 

використанням спеціалізованого бухгалтерського програмного забезпечення типу 1-С 

Бухгалтерія 8.3.  

В цілому, за результатами  проведеної аудиторської перевірки щодо відповідності 



фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ" 

прийнятій обліковій політиці, суттєвих порушень аудитором не встановлено. 

IV. АКТИВИ 

4.1. Облік основних засобів, нематеріальних активів та їх амортизації 

4.1.1. Станом на 31.12.2018 р. на балансі Товариства  обліковуються основні 

засоби балансовою вартістю 1 тис. грн.  

4.1.2. Станом на 31.12.2018 р. на балансі Товариства нематеріальні активи 

відсутні. 

4.2. Облік фінансових вкладень (інвестицій) 

4.2.1. Станом на 31.12.2018 р. на балансі Товариства довгострокові фінансові 

інвестиції відсутні. 

4.2.2. За даними обліку та фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2018 

р. поточні фінансові інвестиції складають 267 920 тис. грн., які складаються з 

цінних паперів в сумі 163 689 тис. грн. та частки у статутному капіталі інших 

підприємств в розмірі 104 231 тис. грн.  

Обліковою політикою Товариства передбачено, що якщо балансова вартість 

фінансових інвестицій відрізняється від їх справедливої вартості не більше ніж 

на 10 відсотків, то така вартість вважається справедливою вартістю 

В зв'язку із тим, що відсутній активний ринок цінних паперів, які обліковуються 

на балансі Товариства, і Товариством не визначено методи та підходи в оцінці 

справедливої вартості фінансових інвестицій, аудитори не мали змоги визначити чи 

була потреба в коригуванні балансової вартості цінних паперів. 

Ми не мали змоги отримати достатні й належні аудиторські докази щодо балансової 

вартості частки у статутному капіталі ТОВ "УПК", оскільки нам не був наданий 

доступ до фінансової інформації, управлінського персоналу ТОВ "УПК". Відповідно 

ми не мали змоги визначити, чи була потреба в коригуванні зазначених сум. 

4.3. Облік довгострокової дебіторської заборгованості 

Станом на 31.12.2018 р. на балансі Товариства довгострокова дебіторська 

заборгованість відсутня. 

4.4. Відстрочені податкові активи 

За даними бухгалтерського обліку станом на 31.12.2018 р. на балансі Товариства 

відстрочені податкові активи відсутні. 

4.5. Інші необоротні активи 

За даними бухгалтерського обліку Товариства станом на 31.12.2018 р. інші 

необоротні активи відсутні. 

4.6. Облік запасів 

За даними обліку та фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2018 р. 

запаси відсутні.  

4.7. Дебіторська заборгованість за розрахунками 

4.7.1. За даними бухгалтерського обліку Товариства станом на 31.12.2018 р. 

дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги становить 1 

тис. грн. 

4.7.2. За даними бухгалтерського обліку Товариства станом на 31.12.2018 р. 

дебіторська заборгованість за виданими авансами становить 10 тис. грн. 

4.7.3. За даними бухгалтерського обліку Товариства станом на 31.12.2018 р. 

дебіторська заборгованість з бюджетом становить 12 тис. грн. 

4.7.4. За даними бухгалтерського обліку Товариства станом на 31.12.2018 р. 

дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів становить 14 

375 тис. грн. 

4.7.5. За даними бухгалтерського обліку Товариства станом на 31.12.2018 р. інша 

поточна  дебіторська заборгованість становить 150 262 тис. грн. 

Згідно наданої керівним персоналом інформації, дебіторська заборгованість, яка 

обліковується за справедливою вартістю, станом на 31.12.2018 р. становить 32 864 

тис. грн. Управлінський персонал вважає, що Товариство не мало можливості 

зібрати всю обґрунтовано необхідну та підтверджувану інформацію, що є необхідною 

для визначення ймовірності настання дефолту за вказаною заборгованістю для цілей 

розрахунку резерву під очікувані кредитні збитки.  Вплив цього відхилення від 

Міжнародних стандартів фінансової звітності на фінансову звітність станом на та 

за рік, що закінчився 31 грудня 2018 р., не був визначений. Аудитори не мали 

змогу достовірно визначити справедливу вартість дебіторської заборгованості 

внаслідок недостатності підтверджуваної інформації. 

4.8. Облік грошових коштів та розрахунків 

4.8.1. Облік касових та банківських операцій Товариства, на момент проведення 

аудиту, в повній мірі відповідає чинному законодавству. 

4.8.2. Всі господарські операції, які відображають дані бухгалтерського обліку, 

щодо руху грошових коштів - підтверджено документально та оформлено з 

дотриманням вимог щодо порядку їх складання первинної документації передбаченими 

нормативними актами НБУ. При проведенні аудиторської перевірки обліку грошових 

коштів, суттєвих розбіжностей та порушень законодавства аудиторами не 

встановлено. Дані бухгалтерського обліку відповідають даним фінансової 

звітності. 



4.8.3. Залишки грошових коштів на рахунку у банку Товариства станом на 

31.12.2018 р. складають 259 тис. грн. 

4.9. Інші оборотні активи 

Станом на 31.12.2018 р. на балансі Товариства інші оборотні активи відсутні. 

V. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

5.1. Загальний розмір власного капіталу Товариства станом на 31.12.2018 р. 

становить  

74 399 тис. грн. і складається з зареєстрованого капіталу в розмірі 104 136 тис. 

грн. та непокритого збитку в розмірі 29 737 тис. грн. 

5.2. Станом на 31.12.2018 р. Статутний капітал Товариства становить  

104 136 000,00. (Сто чотири мільйони сто тридцять шість тисяч) грн. 00 копійок 

та розподілений наступним чином: 

Учасник Розмір внеску, грн. Розмір частки, % 

ТОВ "УКРАЇНСЬКА ПРАВНИЧА КОМПАНІЯ" 

Код ЄДРПОУ: 32597084 

Адреса: 01042, м. Київ, Печерський район, вулиця Чигоріна, будинок 12 104 135 

730,00 99,999741 

ВОЛКОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

Адреса: 02099, м. Київ, Дарницький район, вулиця Російська, будинок 64, квартира 

73 270,00 0,000259 

Всього: 104 136 000,00 100,00 

Станом на 31.12.2018 року Статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ"  сформовано за рахунок грошових коштів, що 

підтверджується первинними документами в розмірі 104 136 000,00 грн. що 

становить 100,00% від об'явленого. 

Розмір власного капіталу станом на 31 грудня 2018 року відповідає встановленим 

вимогам Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 

України "Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ" від 

28 серпня 2003 року N41. 

Дані бухгалтерського обліку відповідають даним фінансової звітності та вимогам 

чинного законодавства. 

VI. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ`ЯЗАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

6.1. Станом на 31.12.2018 р. на балансі Товариства довгострокові зобов'язання і 

забезпечення становлять 265 662 тис. грн. і складаються з довгострокових 

кредитів банку в сумі 38 814 тис. грн. та інших довгострокових зобов'язань в 

сумі 226 848 тис. грн. 

VII. ПОТОЧНІ ЗОБОВ`ЯЗАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

7.1. Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги станом на 

31.12.2018 р. становить 25 тис. грн. 

7.2. Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2018 

р. відсутня. 

7.3. Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування станом на 

31.12.2018 р. відсутня. 

7.4. Кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці станом на 

31.12.2018 р. відсутня. 

7.5. Інші поточні зобов'язання станом на 31.12.2018 р. складають 92 771 тис. 

грн. 

7.6. Поточні забезпечення станом на 31.12.2018 р. становлять 55 тис. грн. 

7.7. Облік зобов'язань Товариства ведеться відповідно до Міжнародних стандартів 

фінансової звітності, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність" та інших нормативно - правових документів. 

VIIІ. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКІВ 

8.1. За підсумками 2018 року Товариство отримало збиток в сумі 11 845 тис. грн. 

ІX. СТАН БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ 

Методологія та організація бухгалтерського обліку у Товаристві відповідає 

встановленим вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні" та вимогам Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності. 

 

Х. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО РІЧНИХ ЗВІТНИХ ДАНИХ 

Відповідальність управлінського персоналу за звітні дані, які подаються до 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг 

Управлінський персонал ТОВ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ" несе відповідальність за підготовку 

та достовірне представлення річних звітних даних відповідно до вимог Порядку 

складання та подання звітності ломбардами до Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,  затвердженого 

розпорядженням Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 

України № 3840 від 26.09.2017 року та за такий внутрішній контроль, який 

управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання 

річних звітних даних, що не містить суттєвих викривлень у наслідок шахрайства 



або помилки.  

Аудиторська думка щодо фінансової звітності за 2018 рік станом на 31.12.2018 

року не поширюється на річні звітні дані та, відповідно, аудитор не висловлює 

аудиторську думку з будь-яким рівнем впевненості щодо іншої інформації. 

Відповідальність аудитора 

Нашою відповідальністю є ознайомлення, розгляд, перевірка дотримання порядку 

звітування щодо звітних даних, які подаються до Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. 

Аудитор не виявив фактів суттєвої невідповідності та викривлень між звітними 

даними за 2018 рік та фінансовою звітністю за 2018 рік станом на 31.12.2018 

року, яка пройшла аудит, які б необхідно було включити до звіту. 

 

ДОВІДКА 

про фінансовий стан ТОВ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ" 

станом на 31.12.2018 року  

м. Київ, 16 квітня 2019 року 

№ з/п Показники Розрахунок показників Оптимальне значення Фактичне 

значення 

    на 31.12.2017 на 31.12.2018 

1 Коефіцієнт покриття (загальної ліквідності) Оборотні активи (р.1195) / 

Поточні зобов'язання (р. 1695) > 1 2,78 4,66 

2 Коефіцієнт швидкої ліквідності Оборотні активи (р.1195) - Запаси 

(р.1100) / Поточні зобов'язання (р. 1695) 0,6-0,8 2,78 4,66 

3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності Грошові кошти та їх еквіваленти 

(р.1165) / Поточні зобов'язання (р. 1695) 0,2-0,35 0,00 0,003 

4 Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності) (Власний капітал (р.1495) / 

Підсумок балансу (р.1900) > 0,5 0,20 0,17 

5 Коефіцієнт фінансової стабільності (Власний капітал (р.1495) / Загальна 

сума зобов'язань (р. 1595 + р.1695) > 1,0 0,25 0,8 

 

Джерелами визначення показників фінансового стану були: 

- баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2018 р. (форма №1); 

- звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2018 рік (форма 

№2); 

- інша додаткова інформація. 

Аналізуючи показники фінансового стану Товариства за даними таблиці можна 

зробити висновок, що за 2018 рік показники швидкої та загальної ліквідності 

знаходяться в межах нормативного значення або значно його перевищують. 

Коефіцієнти абсолютної ліквідності, фінансової стабільності та фінансової 

незалежності знаходяться нижче нормативного рівня. 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності вказує на те, яку суму поточних зобов'язань 

Товариство може бути негайно сплатити за рахунок власних коштів та їх 

еквівалентів. Коефіцієнт абсолютної ліквідності становить 0,003. 

Станом на 31.12.2018 р. коефіцієнт автономії складає 0,17. Цей показник вказує 

на те, що станом на 31.12.2018 р. 17% активів Товариства складають власні кошти. 

Значення коефіцієнту загальної ліквідності вказує на те, що Товариство може 

оплатити 100% поточної кредиторської заборгованості за рахунок оборотних коштів. 

 

Значення коефіцієнту фінансової стабільності вказує на те, що власного капіталу 

і забезпечень у Товариства достатньо для погашення 80% зобов'язань.  

 

 

Партнер із завдання                 ______________ О.М. 

Тарканій 

16 квітня 2019 року 

(Сертифікат аудитора № 006038 чинний до 26 грудня 2020 року) 

 

Директор                            ______________ В.П. 

Марченко 

16 квітня 2019 року 

(Сертифікат аудитора № 006356 чинний до 13 грудня 2022 року) 

 

Додатки:  

копія сертифікату аудитора, копія свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських 

фірм та аудиторів, баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2018 р., 

звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2018 рік, звіт про 

рух грошових коштів за 2018 рік, звіт про власний капітал за 2018 рік, примітки 

до річної фінансової звітності за 2018 рік. 

Місцезнаходження ТОВ "Максимум-Аудит": 03022, м. Київ, вул. Михайла Максимовича, 

будинок 26, приміщення 25 

 



 



 

XVI. Твердження щодо річної інформації 

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента щодо річної 

інформації, в особі директора Череваня Владислава Станiславовича: 

1) Річна фінансова звітність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ", 

підготовлена відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом 

України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання 

інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента.  

2) Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської 

діяльності та стан  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ" з описом 

основних ризиків та невизначеностей, з якими стикається у своїй господарській діяльності Товариство. 

 


