ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АМБРЕЛЛА"
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА 2019 РІК
1. Загальна інформація
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «АМБРЕЛЛА»
(далі – Товариство) здійснює діяльність на ринку фінансових послуг.
Товариство розпочало свою діяльність з 2019р. та діє відповідно до вимог
Цивільного та Господарського кодексів України, інших актів чинного законодавства
України.
Скорочена назва Товариства: ТОВ «ФК «АМБРЕЛЛА».
Ідентифікаційний код юридичної особи: 42855051.
Юридична адреса Товариства: 04053, Україна, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 77.
Товариство має свідоцтво Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг на здійснення фінансової діяльності:
Серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи: ФК № 1201.
Дата видачі свідоцтва: 14.05.2019р.
Органами управління Товариства є Загальні збори учасників.
Станом на 31 грудня 2019 року засновниками Товариства є
1) Фізична особа: Громадянка України Янушевич Оксана Анатоліївна, зареєстрована за
адресою: Україна, 02002, місто Київ, вул. Луначарського, буд. 1/2, квартира 308, частка
у Статутному капіталі 48%;
2) Фізична особа: Громадянка України Скуртул Катерина Андріївна, зареєстрована за
адресою: Україна, 96000, АР Крим, Красноперекопський район, місто
Красноперекопськ, вул. Калініна, буд. 31, квартира 6, частка у Статутному капіталі 32%;
3) Фізична особа: Громадянин України Демінський Сергій Анатолійович, зареєстрований
за адресою: Україна, 04136, місто Київ, вул. Маршала Гречки, буд. 11-А, квартира 188,
частка у Статутному капіталі 20%.
Організаційна структура Товариства визначена Статутом, організаційно-правова
форма – товариство з обмеженою відповідальністю.
Товариство має Ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг з
фінансового лізингу, надання послуг з факторингу, надання гарантій та поручительств,
надання коштів у позику, в т.ч. на умовах фінансового кредиту. Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
№1009 від 04.06.2019р.
Основним напрямом діяльності Товариства є придбання проблемної заборгованості
фізичних і юридичних осіб і подальше ефективне управління простроченою
заборгованістю.
Середня кількість штатних працівників Товариства за 2019р. становить 2 особи (1 –
на основному місці роботи).
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2. Загальні принципи здійснення бухгалтерського обліку господарчої
діяльності Товариства та концептуальна основа складання фінансової
звітності за 2019 р.
Ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності
здійснюється у Товаристві на договірних засадах Товариством з обмеженою
відповідальністю «Українська національна аудиторська компанія» (з 01.12.2019 р.), у
період з 01.03.2019р. по 30.11.2019р. – здійснювалось Товариством з обмеженою
відповідальністю «ТІМ ЛІДЕР».
Керівництво Товариством несе відповідальність за підготовку фінансової звітності,
за вибір відповідних принципів бухгалтерського обліку та послідовне застосування цих
принципів, за прийняття обґрунтованих та зважених суджень та оцінок, за виконання вимог
МСФЗ, а також розкриття і пояснення будь-яких істотних відступів від них у звітності, за
підготовку звітності Товариства як організації, яка здатна продовжувати діяльність на
безперервній основі, якщо не існують у найближчому майбутньому передумови, які б
свідчили про протилежне.
Керівництво також несе відповідальність за створення, впровадження та
підтримання у Товаристві ефективної та надійної системи внутрішнього контролю, ведення
достовірної облікової документації у відповідності до законодавства та стандартів України,
яка б розкривала з обґрунтованою впевненістю у будь-який час фінансовий стан Товариства
та свідчила про те, що фінансова звітність відповідає вимогам МСФЗ. Керівництво
застосовує необхідних заходів щодо збереження активів Товариства, виявлення і
запобігання випадкам шахрайства та інших порушень, проводить первинний фінансовий
моніторинг.
У 2019 році змінювалось декілька разів керівництво Товариством. З 01.03.2019р. по
26.03.2019р. Директором була Ліщинська Наталія Володимирівна, з 27.03.2019р. по
23.06.2019р. Директором був Гурин Володимир Миколайович, а з 24.06.2019р. директором
Товариства є Скуртул Катерина Андріївна.
Товариство здійснює відображення в бухгалтерському обліку господарських
операцій, оцінку активів, статей власного капіталу та зобов’язань Товариства згідно МСФЗ
із застосуванням Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і
господарських операцій підприємств і організацій, затверджених наказом Міністерства
фінансів України від 30.11.1999 р. №291 (зі змінами), при цьому Товариство самостійно
визначає склад субрахунків Плану рахунків для отримання аналітичної та синтетичної
інформації з метою складання фінансової звітності за МСФО, як це передбачено Наказом
МФУ №1591 від 09.12.2011 р.
При складанні фінансової звітності за МСФЗ в 2019р. Товариство дотримувалося
принципів складання фінансової звітності, викладених у Концептуальній основі складання
фінансової звітності за МСФЗ та основних принципів, передбачених ст. 4 Закону України
"Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", а саме:
-

повне висвітлення - фінансова звітність повинна містити всю інформацію про
фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути
на рішення, що приймаються на її основі;
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-

-

-

-

-

автономність - кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена
від її власників, у зв’язку з чим особисте майно та зобов’язання власників не повинні
відображатися у фінансовій звітності підприємства;
послідовність - постійне (з року в рік) застосування підприємством обраної облікової
політики. Зміна облікової політики можлива лише у випадках, передбачених
національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, міжнародними
стандартами фінансової звітності та національними положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку у державному секторі, і повинна бути обґрунтована та
розкрита у фінансовій звітності;
безперервність - оцінка активів та зобов’язань підприємства здійснюється виходячи
з припущення, що його діяльність буде тривати й надалі;
нарахування - доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та
фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або
сплати грошових коштів;
превалювання сутності над формою - операції обліковуються відповідно до їх
сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;
єдиний грошовий вимірник - вимірювання та узагальнення всіх господарських
операцій підприємства у його фінансовій звітності здійснюються в єдиній грошовій
одиниці;
інших принципах, визначених міжнародними стандартами або національними
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, або національними
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі залежно
від того, які з наведених стандартів застосовуються підприємством.

Товариство не має намірів ліквідуватися або припинити діяльність, невизначеності
щодо подій чи умов, які можуть спричинити значний сумнів щодо здатності Товариства
продовжувати діяльність на безперервній основі немає. Ця фінансова звітність відображає
поточну оцінку (судження) керівництва стосовно можливого впливу економічних умов на
операції та фінансове положення Товариства та не містить будь-яких коригувань
відображених сум, які були б необхідні, якби Товариство було неспроможним
продовжувати свою діяльність та реалізовувало свої активи не в ході звичайної діяльності.
Майбутні умови можуть відрізнятися від оцінок керівництва. Дана фінансова звітність не
включає ніяких коригувань, які могли б мати місце як результат такої невизначеності. Про
такі коригування буде повідомлено якщо вони стануть відомими і їх буде можливо оцінити.
Припущення про безперервність діяльності: виходячи з вищевикладеного, керівництво
вважає обґрунтованим складання цієї фінансової звітності на основі припущення, що
Товариство є організацією, здатною продовжувати свою діяльність на безперервній основі.
Товариство перейшло на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) з
моменту створення ( з 01.03.2019р.) відповідно до положень МСФЗ (IFRS) 1 «Перше
використання міжнародних стандартів фінансової звітності». З цієї дати фінансова звітність
Товариства складається відповідно до вимог МСФЗ. Однак у зв’язку з тим, що Товариство
зареєстроване менше року існують певні обмеження частині відсутності порівняльної
інформації за попередні періоди.
Звітний період фінансової звітності : період з 01 березня по 31 грудня 2019 року.
Наведена фінансова звітність підготовлена станом на 31 грудня 2019 року.
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Валюта подання, функціональна валюта, ступінь округлення: фінансова звітність була
підготовлена в національній валюті України – українській гривні (грн.), яка є
функціональною валютою. Якщо не зазначено інше, суми представлені в тисячах
українських гривень ступінь округлення тис. грн. без десяткового знаку.
Концептуальна основа: дана фінансова звітність була підготовлена відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти
бухгалтерського обліку (МСБО), випущених Радою з Міжнародних стандартів фінансової
звітності (РМФСЗ), та Тлумачень і пояснень, опублікованих Міжнародним Комітетом з
тлумачення фінансової звітності (МКТФЗ, ПКТ), що офіційно оприлюднені на веб-сайті
Міністерства фінансів України. Фінансова звітність чітко і без будь-яких застережень
відповідає вимогам чинних МСФЗ. При формуванні фінансової звітності Товариство
керувалося також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо
організації та ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні,
які не суперечать вимогам МСФЗ.
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення.
Підготовка фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає від керівництва
Товариства надання оцінок та припущень, що впливають на наведені в звітності суми
активів та зобов’язань Товариства, розкриття умовних активів та зобов’язань станом на
звітну дату і наведені у звітності суми доходів і витрат за звітний період. Фактичні
результати можуть несуттєво відрізнятися від таких оцінок. При застосуванні облікової
політики керівництво Товариства застосовувало власний розсуд та власні судження, що
наведені нижче.
Основоположними допущеннями при підготовці фінансових звітів Товариства
відповідно до МСБО 1 є принцип нарахування та безперервність діяльності.
Функціональною валютою фінансової звітності є гривня.
Звітність складена в тисячах гривень.
Оскільки Товариство було засновано у 2019р. фінансова звітність включає:
1. Баланс станом на 31 грудня 2019р.
2. Звіт про фінансові результати 2019р.
3. Звіт про рух грошових коштів за 2019р.
4. Звіт про власний капітал за 2019р.
5. Примітки до фінансової звітності за 2019рік, стислий виклад облікових політик та
інша пояснювальна інформація.
Ця фінансова звітність стосується одного суб'єкта господарювання – Товариство з
обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "АМБРЕЛЛА".

3. Основна інформація щодо відображення активів, зобов’язань та
власного капіталу в Балансі Товариства станом на 31.12.2019 р.

Активи, зобов’язання та власний капітал відображені на Балансі Товариства станом
на 31.12.2019 р. згідно з «Положенню про організацію бухгалтерського обліку та облікову
політику», яка затверджена Наказом № 1-ОД від 28.03.2019р. «Про організацію
бухгалтерського обліку та облікову політики»
Облікова політика Товариства визначає та встановлює єдині принципи, методи і
процедури, що використовуються для відображення в обліку операцій, щодо яких
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нормативно-методична база передбачає більш ніж один їх варіант застосування та
розроблена у відповідно до вимог :
- Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ);
- Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (зі змінами):
- Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 N 88. зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 05.06.95 за N 168/704;
- Методичних рекомендацій щодо суттєвості у бухгалтерському обліку і звітності (лист
Міністерства фінансів України від 29.07.2003 N 04230-04108);
- Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 28.02.2000 № 419 (зі змінами та доповненнями);
- Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських
операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України
від 30 листопада 1999 р. № 291 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 9
грудня 2011 року №1591).
Статті фінансової звітності сформовані Товариством з урахуванням суттєвості.
Для визначення суттєвості окремих операцій об'єктів обліку, що відносяться до активів,
зобов'язань і власного капіталу для відображення у фінансовій звітності за поріг суттєвості
приймається величина у 5 відсотків від підсумку відповідно всіх активів, всіх зобов’язань і
власного капіталу за балансом без внутрішніх розрахунків.
Для визначення суттєвості окремих видів доходів і витрат поріг суттєвості
приймається величина у 2 відсоткам чистого прибутку (збитку) звітного періоду.

4. Основні (суттєві) положення облікової політики

При підготовці фінансової звітності Товариство застосовувало наступні суттєві
положення облікової політики:
Основа формування облікових політик, зміни в облікових політиках
Облікова політика – це конкретні принципи, основи, домовленості, правила та
практика, застосовані Товариством при складанні та поданні фінансової звітності.
Положення облікової політики, описані нижче, застосовувались Товариством послідовно в
звітних періодах, наведених в цій фінансовій звітності для подібних операцій, інших подій
або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей,
для яких інші політики можуть бути доречними. Фінансова звітність була підготовлена на
основі облікових політик та облікових оцінок, чинних станом на 31 грудня 2019 року.
Облікова політика Товариства розроблена та затверджена директором Товариства,
враховуючи вимоги МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»
та інших чинних МСФЗ, відповідно до Наказу № 1-ОД від 28.03.2019 р. «Про організацію
бухгалтерського обліку та облікової політики» ТОВ «ФК «АМБРЕЛЛА».
Облік фінансових інструментів
Товариство визнає такі категорії фінансових інструментів:
- дебіторська заборгованість;
- грошові кошти;
- кредиторська заборгованість;
- власні частки статутного капіталу.
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Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки
коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента.
Після первісного визнання фінансові активи та фінансові зобов'язання Товариство оцінює:
- фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у складі
прибутків і збитків – за справедливою вартістю;
- дебіторська заборгованість – за амортизованою собівартістю (метод ефективної
ставки відсотка);
- фінансові зобов'язання за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у
складі прибутків і збитків – за справедливою вартістю;
- інші фінансові зобов'язання – за амортизованою собівартістю (метод ефективної
ставки відсотка).
Поточна дебіторська заборгованість на дату фінансової звітності оцінюється за
справедливою вартістю за вирахуванням резерву сумнівних боргів (на покриття збитків від
зменшення корисності).
Компонентами грошових коштів та їх еквівалентів є готівка в касі та на рахунках у
банках.
Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право
здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або
реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно.
Облік основних засобів
Товариство визнає такі класи основних засобів
- будівлі, споруди, передавальні пристрої;
- машини та обладнання;
- транспортні засоби;
- інструменти, прилади, інвентар;
- інші основні засоби.
Товариство визнає матеріальні активи основними засобами, якщо вони утримуються з
метою використання їх у процесі виробництва, постачання товарів, надання послуг або для
адміністративних цілей, які, як очікується, використовуватимуться протягом більше ніж
одного року та вартість яких більше ніж 6000,00 гривень.
Товариство оцінює основні засоби після їх визнання за моделлю собівартості, яка
передбачає відображення основного засобу у фінансовій звітності за його собівартістю за
вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності.
Основні засоби, можуть бути переоцінені, якщо амортизаційна вартість цих об'єктів
суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу.
Поріг суттєвості для проведення переоцінки об'єктів основних засобів встановлено на
рівні 5% від підсумку всіх активів балансу на звітну дату. У процесі прийняття рішення про
переоцінку (дооцінку або уцінку) основних засобів переоцінюються всі об'єкти групи, до
якої належить об'єкт.
При нарахуванні амортизації основних засобів Товариство використовує метод
прямолінійного списання, при якому вартість об'єкта списується однаковими частками
протягом усього періоду його експлуатації.
Товариство здійснює переоцінку основних засобів, виходячи з їхньої справедливої
вартості на дату переоцінки.
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Оцінка строків корисного використання об'єктів основних засобів залежить від
професійного судження керівництва, яке засноване на досвіді роботи з аналогічними
активами. При визначенні строків корисного використання активів управлінський персонал
бере до уваги умови очікуваного використання активів, моральний знос, фізичний знос,
умови праці, в яких будуть експлуатуватись дані активи. Зміна будь-якої з цих умов або
оцінок може в результаті привести до коригування майбутніх норм амортизації.
Товариство приймає такі мінімально допустимі строки амортизації основних засобів за
класами:
1 клас:
будівлі – 20 років
споруди – 15 років
передавальні пристрої – 10 років
2 клас:
машини та обладнання – 4 років
з них ЕОМ, телефони, ДБЖ, засоби друку інформації – 2 роки
3 клас:
транспортні засоби – 6 років
4 клас:
інструменти, прилади, інвентар – 4 роки
5 клас:
інші основні засоби – 12 років
Облік нематеріальних активів
Товариство визнає такі класи нематеріальних активів
- комп'ютерне програмне забезпечення;
- ліцензії;
- інші нематеріальні активи.
Товариство оцінює нематеріальні активи після їх визнання за моделлю собівартості, яка
передбачає відображення нематеріального активу у фінансовій звітності за його
собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від
зменшення корисності.
При нарахуванні амортизації нематеріальних активів Товариство використовує
прямолінійний метод, при якому вартість об'єкта списується однаковими частками
протягом усього періоду його експлуатації.
Облік фінансових інвестицій
Облік фінансових інвестицій здійснюється за методом участі в капіталі, згідно з яким
інвестиція первісно визнається за собівартістю, та коригується з цього часу на зміни у частці
інвестора в чистих активах об'єкта інвестування після придбання.
Облік запасів
Товариство визнає такі групи запасів:
- сировина та матеріали;
- паливо;
- запасні матеріали;
- інші матеріали;
Товариство використовує систему постійного обліку запасів.
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Товариство для оцінки вибуття інших матеріалів використовує метод FIFO (перше
надходження-перший видаток).
У фінансовій звітності Товариство запаси відображає за найменшою з двох оцінок:
собівартістю або чистою вартістю реалізації.
Облік зменшення корисності активів
На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу
може зменшитись. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його
очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу
менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи
збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток
від зменшення корисності, визнаний для активу в попередніх періодах, Товариство сторнує,
якщо і тільки якщо змінились попередні оцінки, застосовані для визначення суми
очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація
основних засобів коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої
балансової вартості необоротного активу на систематичній основі протягом строку
корисного використання.
Облік забезпечень
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну
або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж
неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у
собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання.
Товариство створює резерв забезпечень на виплату відпусток працівникам. Величину
забезпечення на виплату відпусток визначається наступним чином:
Р = ФОП : (КД-С) х Д
де Р – сума, яка щомісячно спрямовується на формування резерву відпусток;
ФОП – фактично нарахована заробітна плата за попередні дванадцять місяців;
КД – кількість календарних днів у звітному році;
С – кількість святкових днів у звітному році;
Д – кількість днів відпустки, що заробляє за місяць один працівник.
Облік доходів та витрат
Доходи та витрати визнаються за принципом нарахування.
Сума доходу, яка виникає в результаті операції, визначається шляхом угоди між
Товариством та покупцем або користувачем активу.
Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати
надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операцій з надання
послуг на дату балансу.
Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що
й відповідні доходи.
Облік податків на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та
відстроченого податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що
підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний
період. Поточні витрати Товариства за податками розраховуються з використанням
податкових ставок, чинних на дату балансу.
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Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов'язань та
являє собою податкові активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових
різниць між балансовою вартістю активу чи зобов'язання в балансі та їх податковою базою.
Облік виплат працівникам
Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як
зобов'язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очікувану
вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток –
під час надання працівникам послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати
відпускних.
Для оцінки короткострокових зобов'язань Товариство не застосовує актуальних
припущень та дисконтування.
Облік пенсійних зобов'язань
Відповідно до чинного українського законодавства, Товариство утримує єдиний
соціальний внесок із заробітної плати працівників до Пенсійного фонду. Поточні внески
розраховуються як процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної плати, такі
витрати відображаються у періоді, в якому були надані працівниками послуги, що надають
їм право на одержання внесків, та зароблена відповідна заробітна платня.
Умовні зобов'язання та активи
Товариство не визнає умовні зобов'язання. Інформація про умовне зобов'язання
розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди,
не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний
актив розкривається, коли надходження економічних вигід є ймовірним.
Форма звіту про рух грошових коштів
Товариство складає звіт про рух грошових коштів з використанням прямого методу.
Звітність за сегментами
Товариство приймає первинним звітним сегментом господарський сегмент,
вторинним сегментом є географічний сегмент який базується на розташування ринків і
покупців.

5. Примітки до балансу станом на 31.12.2019р.
Примітка 1. Нематеріальні активи
тис.грн.
Справедлива вартість на 01.01.19
Надійшло
Амортизація
Залишок на 31.12.18

9
1
8

Примітка 2. Основні засоби
Станом на 31.12.2019 р. Товариство не має основних засобів на балансі.
Примітка 3. Необоротні активи
Інші необоротні активи
Станом на 31.12.2019 р. Товариство не має інших необоротних активів на балансі.
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Станом на 31.12.2019 р. Товариство не має необоротних активів, призначених для
продажу.
Товариством не виявлено фактів зменшення корисності необоротних активів.
Примітка 4. Запаси
тис.грн.
01.01.2019
31.12.2019
Сировина та матеріали
Паливо
Запасні частини
Інші матеріали
Станом на 31.12.2019 р. Товариством не виявлено фактів знецінення запасів.
Примітка 5. Інша дебіторська заборгованість
тис. грн.
01.01.2019
Дебіторська заборгованість за
продукцію,
товари,
роботи, послуги
Резерв
від
зменшення корисності
дебіторської
заборгованості
Чиста
вартість
дебіторської
заборгованості
за
продукцію,
товари,
роботи, послуги
За виданими авансами
За
розрахунками
з бюджетом, з податку на
прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість (нерухоме
майно, утримуване для
продажу)

31.12.2019
-

-

-

19 908

Довгострокова
дебіторська
заборгованість
(сплата
гарантійного внеску за
договором оренди)
Станом на 31.12.2019 р. Товариством не виявлено фактів знецінення дебіторської
заборгованості.
Примітка 6. Грошові кошти, поточні фінансові інвестиції
10

тис.грн.
01.01.2019
-

31.12.2019
219
-

Готівка в касі
Рахунки в банках, грн.
Поточні
фінансові інвестиції
Банківські
депозити, грн.
Всього
219
Всі грошові кошти не знецінені. Заборони на використання коштів немає.
Примітка 7. Власний капітал
Статутний капітал Товариства становить 5 000тис.грн.
Додатковий капітал станом на 31.12.2019 р. відсутній.
Резервний капітал станом на 31.12.2019 р. відсутній.
Капітал у дооцінках станом на 31.12.2019 становить 8 001 тис.грн
Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2019 р. складає 180 тис.грн.
Капітал у дооцінках станом на 31.12.2019 р. сформувався за рахунок дооцінок
утримуваного для продажу нерухомого майна.
Примітка 8. Інша кредиторська заборгованість
тис.грн.
01.01.2019
Одержані аванси
За товари, роботи, послуги
За розрахунками з бюджетом, з податку на прибуток
Інші поточні зобов'язання (кошти, отримані як безвідсоткова поворотна фінансова
допомога)
Всього
-

31.12.2018
20
18 424

18 444

Примітка 9. Умовні зобов'язання
Оподаткування
Поточна ставка податку на прибуток у 2019 році складала 18% Товариство за 2019 роки
мало дохід за даними бухгалтерського обліку менше 20 млн. грн. тому в податковому обліку
не застосовує різниці, які коригують фінансовий результат.
Податкове законодавство – в даний час в Україні діє ряд законів і нормативних актів
відносно різноманітних податків та зборів, які стягуються як державними так і місцевими
органами влади. Закони, які регулюють ці податки часто змінюються, а їх положення часто
нечіткі або не розроблені, існують різні точки зору відносно тлумачення правових норм, що
викликає загальну невизначеність і створює підстави для конфліктних ситуацій. Ці факти
створюють податкові ризики, значно перевищуючі ризики в країнах з більш розвиненими
податковими системами.
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Інтерпретації керівництвом Товариства законодавства застосовного до операцій та
діяльності Товариства може бути оскаржена відповідними фіскальними органами. Події що
відбувалися і відбуваються в Україні вказують на те, що податкові органи можуть зайняти
більш жорстку позицію при інтерпретації законодавства та перевірці податкових
розрахунків. Як наслідки можуть бути донараховані податки, пені, штрафи.
Податкові ризики – ризики, що виникають у разі прийняття Товариством позицій щодо
розрахунку податку на прибуток, та можуть бути оскаржені податковими органами і
призвести до нарахування податків, штрафів, до зміни наявних податкових збитків чи
прибутків, за оцінкою керівництва Товариства знаходяться у звичайних невизначених
межах з низькою ймовірністю реалізації і тому фінансова звітність не містить резервів під
податкові збитки.
Економічне середовище
Внаслідок ситуації, яка склалась в Україна , на дату складання даної звітності мають
місце фактори економічної нестабільності. Закони та нормативні акти, які впливають на
операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватись. Стан економічної
нестабільності може тривати і надалі, і як наслідок, існує ймовірність того, що активи
Товариства не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної
діяльності, що вплине на результати його діяльності.
Управлінський персонал провів найкращу оцінку щодо можливості повернення та
класифікації визнаних активів, а також повноти визнаних зобов'язань.
Примітка 10. Цілі та політика управління фінансовими ризиками
Політика управління ризиками включає наступне:
Ризик ліквідності – ризик того, що у Товариства виникнуть труднощі з
розрахунками за фінансовими зобов’язаннями, що здійснюються грошовими коштами або
іншими фінансовими активами на кінець звітного періоду незначний.
Заходи для запобігання та мінімізації впливу ризику ліквідності:
-збалансованість активів за строками реалізації з зобов’язаннями за строками погашення
-утримання певного обсягу активів в ліквідній формі
-встановлення внутрішнього обмеження обсягу залучених коштів для фінансування
діяльності
-збалансування вхідних та вихідних грошових потоків
-планування поточної ліквідності.
Загальний фінансовий ризик (ризик банкрутства)
Заходи для запобігання та мінімізації впливу загального фінансового ризику (ризик
банкрутства) Товариства:
-контроль за фінансовим станом Товариства, якістю активів, структурою капіталу
-коригування у разі появи ознак погіршення
Управління капіталом
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Капітал Товариства складається з власного капіталу, який належить засновнику, що
включає в себе статутний капітал та нерозподілений прибуток. Товариство здійснює
контроль за капіталом шляхом проведення аналізу суми власного капіталу та можливості
її коригування з метою збереження спроможності продовжувати свою діяльність,
забезпечення дохідності та раціонального використання фінансових ресурсів. Протягом
2019 року не було змін у підході Товариства до управління капіталом, керівництво
Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі.
Розрахунок вартості чистих активів Товариства:
Період

Активи

Зобов’язання

Вартість
чистих
активів (гр.1-гр.2)

2019 рік

31 625

18 444

13 181

Примітка 11. Справедлива вартість фінансових інструментів
тис.грн.
Балансова вартість
Справедлива вартість
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2019
31.12.2019
Торговельна
дебіторська
заборгованість
Грошові кошти 219
219
та їх еквіваленти
Торговельна
кредиторська
заборгованість
Примітка 12. Звітність за сегментами
В силу специфіки діяльності Товариства господарчо-галузеві та географічні
сегменти не виділені так як діяльність Товариства у звітному періоді здійснювалася в
одному операційному, географічному та бізнес сегменті. Товариство здійснювало
торговельно-комісійні операції, пов'язані з переуступкою клієнтами постачальниками
банку-фактору неоплачених платіжних вимог за поставлену продукцію, виконані роботи і
надані послуги та права одержання платежів за ними. Таким чином у звітному році доля
сегментів в сукупних доходах та витратах була 100% і Додаток до річної фінансової
звітності «Інформація за сегментами» не готувався.
.
Примітка 13. Розкриття інформації про пов'язані сторони
Пов’язані сторони включають Засновників (учасників) Товариства та його
керівництво. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало операції з пов’язаними
особами, які виходять за межі звичайної діяльності. Фінансово-господарські операції
здійснювалися на звичайних умовах у звичайних цінах.
Примітка 14. Події після дати балансу
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Після звітної дати не відбулося істотних подій, які суттєво впливають на розуміння
фінансової звітності Товариства.
Примітка 15. Розшифровка адміністративних витрат
тис.грн.
Вид витрат
2019 рік
Амортизація
основних
засобів
та 1
нематеріальних активів
Заробітна плата працівників адміністрації
54
Внески на соціальне страхування
12
Нотаріальні послуги
6
Бухгалтерські, аудиторські, інформаційні 86
та консультаційні послуги
Послуги з оцінки майна
26
Місцеві податки(плата за землю та податок 30
на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки)
Інші витрати
9
Всього
224
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