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ЗАЯВА 

ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ЗА ПІДГОТОВКУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ 

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТАЛІОН ПЛЮС» 

cтаном на 31 грудня 2019 року 

 
Нижченаведена заява, яка повинна розглядатися спільно з описом обов'язків незалежних 

аудиторів, які містяться в представленому висновку  незалежних аудиторів, зроблена з метою 

розмежування відповідальності керівництва та вказаних незалежних аудиторів, щодо 

фінансової звітності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАЛІОН 

ПЛЮС» (далі - Компанія). 

Керівництво Компанії відповідає за підготовку фінансової звітності, достовірно 

відображає у всіх суттєвих аспектах фінансовий стан Компанії станом на 31 грудня 2019 року, 

звіт про фінансові результати за 2019 рік, а також рух грошових коштів та зміну в чистих 

активах, що належать учасникам, за рік, що закінчився на цю дату у відповідності до вимог 

Міжнародних стандартів фінансової звітності МСФЗ. 

При підготовці фінансової звітності керівництво несе відповідальність за: 

• Вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне застосування; 

• Застосування обґрунтованих оцінок і припущень; 

• Дотримання відповідних МСФЗ і розкриття всіх істотних відхилень у примітках до 

фінансової звітності; 

• Підготовку фінансової звітності, виходячи з припущення, що Компанія буде 

продовжувати свою діяльність у доступному для огляду майбутньому, за винятком випадків, 

коли таке допущення неправомірно. 

Керівництво також несе відповідальність за: 

• Розробку, впровадження та забезпечення функціонування ефективної та надійної 

системи внутрішнього контролю у Компанії; 

• Підтримання системи бухгалтерського обліку, що дозволяє в будь-який момент 

підготувати з достатнім ступенем точності інформацію про фінансове становище і забезпечити 

відповідність фінансової звітності вимогам МСФЗ; 

• Вживання заходів в межах своєї компетенції для забезпечення зберігання активів 

Компанії; 

            • Запобігання та виявлення фактів шахрайства та інших зловживань. 

 Фінансова звітність за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, була затверджена 

«25» лютого 2020 року. В зв’язку зі змінами в економічному середовищі, в умовах якого 

товариство здійснює свою діяльність вже в 2020 році, й потребою нашої оцінки  можливості 

безперервної діяльності в подальшому,  фінансова звітність була перевипущена, й затверджена 

Наказом № 10/0420-1 від 10 квітня 2020 року. Змін зазнали Примітки до фінансової звітності 

за МСФЗ за 2019рік, а саме, Примітка 2 та розділ Припущення про безперервність діяльності 

в Примітці 4. 

Всі інші дані в  фінансовій звітності за 2019 рік, що закінчився 31.12.2019 року, 

залишились без змін. 
 

Від імені керівництва Компанії: 

 

 

Директор                                              Патіюк В.В. 

Головний бухгалтер                            Вовковінський Є.А. 

 



 
 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
 

станом на 31 грудня 2019  року 

(в тис. гривень) 

  
№ 

Примітки 

31 грудня 

2018р. 

31 грудня 

2019р. 

Актив      

Необоротні активи      

Нематеріальні активи    108 94 

Основні засоби    274 1 483 

Довгострокові фінансові інвестиції:    5 000 -  

Усього  необоротних активів  5.1.1.  5382 1 577 

Оборотні активи      

Дебіторська заборгованість за 

продукцію, товари, роботи, послуги 
 5.1.2.  26 957 

24 052 

Дебіторська заборгованість за 

виданими авансами 
   43 

526 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість 
   3 641 

5 422 

Гроші та їх еквіваленти  5.2.  1 759 797 

Усього оборотних активів    32 400 30 797 

Баланс    37 782 32 374 

      

Пасив      

Поточні зобов'язання і 

забезпечення 
    

 

Поточна кредиторська 

заборгованість за товари, роботи, послуги 
 5.3.2.  267 

443 

Кредиторська заборгованість за:      

    розрахунками з бюджетом    414 1 299 

    розрахунками зі страхування    203 160 

    розрахунками з оплати праці    788 1 605 

Поточна кредиторська 

заборгованість за одержаними авансами 
   4 

37 

Поточні забезпечення    178 1 029 

Інші поточні зобов'язання    29 644 17 286 

Усього поточних зобов’язань та 

забезпечень 
   31 498 

 

21 859 

Власний капітал      

Зареєстрований (пайовий) капітал  5.3.  5 000 5 000 

Резервний капітал    20 20 

Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) 
    1 264 

5 495 

Усього власного капіталу    6 284 10 515 

Баланс    37 782 32 374 

     

 

 Директор                                              Патіюк В.В. 

Головний бухгалтер                            Вовковінський Є.А. 

 

 



 

 

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
              

за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року 

(в тис. гривень) 

  
№ 

Примітки 
2019 рік 

22018 рік 

      

Чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 

 

 
5.4.  176 719 

15 234 

Інші операційні доходи    - 931 

      

Усього доходу    176 719 16 165 

      

Адміністративні витрати    (45 900) (6 402) 

Інші операційні витрати    (125 703) (8 507) 

Усього витрат  5.4.  (171 603) (14 909) 

Фінансовий результат від операційної 

діяльності (прибуток) 

 

 
  5 116 

(1 256) 

      

Інші фінансові доходи 

 

 

 
  44 

- 

Фінансовий результат до оподаткування 

(прибуток) 
   5 160 

(1 256) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток    (929) (226) 

Чистий фінансовий результат 

(прибуток) 
 5.4.  4 231 

(1 030) 

     
 

 

 

 

 

Директор                                              Патіюк В.В. 

Головний бухгалтер                            Вовковінський Є.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 рік 

(в тис. гривень) 

       2019рік 
          

2018 рік 
 

Рух коштів у результаті операційної  діяльності      

        Надходження від: 

        Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)          

 

 
5.5 208 070 

15 622 
 

         Надходження авансів від покупців і замовників   38 9  

         Інші надходження   25 338 5 873  

         Витрачання на оплату:      

         Товарів (робіт, послуг)   (12 787) (1 388)  

         Праці   (21 970) (2 238)  

         Відрахування на соціальні заходи   (5 613) (579)  

         Зобов’язань із податків і зборів, із них:   5 640 (545)  

         Витрачення на оплату зобов`язань  з податку на 

прибуток  
 (226) 

 -  
 

         Витрачання на оплату  зобов’язань з інших 

податків і зборів  
 (5 414) 

(545) 
 

         Інші витрачання   (188 43) (15 001)  

Чистий рух коштів від операційної діяльності  5.5 (1 007) (1 752)  

 

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

 

 
  

 
 

                 Надходження від отриманих відсотків   44  -   

                       

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності  5.5. 44  -   

 

 Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

                  Надходження від отримання позик   

                  Надходження від погашення позик                                                        

                  Витрачання на надання позик 

 

 

 

  

 

                  Витрачання на погашення позик      

Чистий рух коштів від фінансової діяльності      

 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 

 

 

5.5 

(963) 

          1 752 

Залишок коштів на початок року  1 759 7  

 Залишок коштів на кінець року  797 1 759  

 

 

 

 

Директор                                              Патіюк В.В. 

Головний бухгалтер                            Вовковінський Є.А. 

 
 



 

 

Звіт про власний капітал 
 

за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року 

(в тис. гривень) 

 

 

 № 

При

мітк

и 

Зареєст

ровани

й 

(пайов

ий) 

капітал 

Рез

ерв

ни

й 

ка

піт

ал 

Капі

тал 

у 

дооц

інка

х 

Нероз

поділе

ний 

прибу

ток 

(непо

крити

й 

збито

к) 

Додат

ковий 

капіт

ал 

Всього 

Залишок на початок  попереднього 

року 

 
5000 20  234 

 
5254 

Коригування        

Скоригований залишок на  початок  

попереднього року 

 
5000 20  234 

 
5254 

Чистий прибуток (збиток) за рік     1030  1030 

Внески до капіталу  0      

Відрахування до резервного капіталу        

Внески до додаткового капіталу        

Разом змін в капіталі     1030  1030 

Залишок на кінець  попереднього 

року 

 
5000 20  1264 

 
6284 

Залишок на початок  звітного року  5000 20  1264  6284 

Коригування        

Скоригований залишок на  початок  

звітного року 

5.3. 
5000 20  1264 

 
6284 

Чистий прибуток (збиток) за звітний 

період 

 
   4231 

 
4231 

Відрахування до резервного капіталу        

Внески до додаткового капіталу        

Разом змін в капіталі     4231  4231 

Залишок на кінець  звітного року 5.3. 5000 20  5495  10515 

 
 

 

 

 

Директор                                              Патіюк В.В. 

Головний бухгалтер                            Вовковінський Є.А. 

 

 

 

 

 

Примітки до фінансової звітності станом на 31 грудня 2019 року 



 

 

1. Інформація про Товариство та основа підготовки фінансової звітності за 

2019 рік 

Назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАЛІОН ПЛЮС»,  

скорочена назва  ТОВ «ТАЛІОН ПЛЮС» (надалы Товариство). 

Код ЄДРПОУ 39700642. 

Місцезнаходження : 01133, м. Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7,офіс 204. 

Основний вид діяльності: Код КВЕД 64.99 Надання фінансових послуг (крім страхування 

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

Товариство не є учасником інших товариств, створених за методом участі в капіталі. 

Розмір зареєстрованого статутного капіталу 5 000 000 грн.  

Товариство проводить свою діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської 

діяльності з з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних 

паперів), виданої Національною комісією, що здійснює державне регулювання  у сфері ринків 

фінансових послуг за Розпорядженням №4234 від 07.11.2017 р. 

27 вересня 2019 року було зареєстровано Філію «Контактний центр» Товариства з 

обмеженою відповідальністю «Таліон плюс», надалі Філія (рішення Учасника Товариства № 

27/09-19 від 27.09.2019 р),  код ЄДРПОУ 43254917, місцезнаходження:14027, м.Чернігів, 

вулиця Рокосовського,будинок 7.  

Середня кількість працівників Товариства разом з Філією станом на 31 грудня 2019 року 

складає 108 осіб. 

ТОВ «ТАЛІОН ПЛЮС» є платником податку на прибуток на загальних підставах, не 

платник ПДВ. 

Ідентифікація фінансової звітності 

У цих пояснювальних примітках наводиться додаткова інформація, розкриття якої 

вимагається Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 

996-XIV від 16.07.1999 року, із змінами і доповненнями, та Міжнародними стандартами 

фінансової звітності, і яка не міститься у формах фінансової звітності: 

 

✓ Баланс (звіт про фінансовий стан), 

✓ Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), 

✓ Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), 

✓ Звіт про власний капітал. 

 

Відповідно МСБО 1 «Подання фінансової звітності» фінансова звітність Товариства є 

фінансовою звітністю загального призначення, яка має на меті задовольнити потреби 

користувачів, які не можуть вимагати складати звітність згідно з їхніми інформаційними 

потребами. Метою фінансової звітності є надання інформації про фінансовий стан, фінансові 

результати діяльності та грошові потоки Товариства, яка є корисною для широкого кола 

користувачів у разі прийняття ними економічних рішень. 

Звітним періодом є 2019 рік , тобто період з 01 січня по 31 грудня звітного року. 

 

Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення 

Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є українська гривня.  

Фінансова звітність складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч (п. 51 МСБО 

1 «Подання фінансової звітності»). 

 

2. Економічне середовище та умови діяльності 

 

Товариство функціонує в нестабільному середовищі, що пов’язано з глибокою 

економічною кризою, політичною нестабільністю та продовженням збройного конфлікту на 

сході України. Ситуація ускладняється суттєвими коливаннями валютного курсу національної 

валюти. Стабілізація економічної ситуації в Україні значною мірою буде залежати від 

ефективності фіскальних та інших економічних заходів, що будуть вживатися Урядом 



України. Водночас не існує чіткого уявлення того, що саме робитиме Уряд для подолання 

кризи. 

Звертаємо Вашу увагу на те, що після дати балансу, вже з березня 2020 року, Товариство 

здійснює свою діяльність в умовах оголошеного в Україні карантину, в зв’язку з визнаною 

ВООЗ 11 березня 2020року пандемією коронавірусної хвороби 2019 (COVID-19). Карантин 

передбачає ряд обмежувальних заходів, які можуть вплинути на ситуацію в економіці України 

і на діяльність Товариства. В результаті  обмежувальних заходів та нестабільної ситуації в 

Україні діяльність Товариства супроводжується ризиками.  

Керівництво вважає, що воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення стійкості 

бізнесу товариства в нинішніх умовах.  

У зв’язку з цим неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної 

ситуації на фінансовий стан Товариства. У результаті виникає невизначеність, яка може 

вплинути на майбутні операції та можливість збереження вартості  його активів. Ця фінансова 

звітність не включає жодних коригувань, які можуть виникнути в результаті такої 

невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі та зможуть 

бути оцінені. 

 

3. Використання стандартів та тлумачень. 

 

Законодавчою основою застосування Міжнародних стандартів фінансової   звітності 

(далі МСФЗ) є Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». 

Незалежно від застосованого пакету стандартів Товариство зобов’язане виконувати норми 

даного Закону України і Порядку подання фінансової звітності, а також норативно-правові 

акти щодо документального забезпечення записів у бухгалтерському обліку, проведення 

інвентаризації тощо. 

 

ТОВ «ТАЛІОН ПЛЮС» у 2019 році веде облік відповідно до МСБО і на їх  основі  

складає  фінансову  звітність за МСФЗ, діючими станом на 31 грудня 2019 року. 

 

Фінансову звітність фінансової компанії складено за формами, встановленими 

Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності», затверджене наказом МФУ від 07.02.2013 р. № 73, з урахуванням норм 

МСФЗ, які застосовуються щодо звітного періоду, який закінчився 31.12.2019 р. 

 

Фінансова звітність за  2019 рік, складена за МСФЗ , містить звіти; 

Звіт про фінансовий стан станом на 31.12.2019 р. 

Звіт про фінансові результати за 2019 рік 

Звіт про рух грошових коштів за 2019 рік 

Звіт про зміни у власному капіталі за 2019 рік 

Звіт про зміни у власному капіталі за 2018 рік 

Примітки до фінансової звітності за 2019 рік ( що включають пояснення та розкривають 

принципи облікової політики Товариства) 

 

Перше застосування МСФЗ та інтерпретацій 

Товариство вперше застосовує всі нові або переглянуті МСФЗ і інтерпретації та поправки 

до чинних стандартів, випущені Комітетом з Міжнародних стандартів фінансової звітності та 

Комітетом з інтерпретацій Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - «КМСФЗ»), 

які вступили в силу для періодів, що розпочинаються з 1 січня 2019 року.  

 

Стандарти та правки до них 
Ефективна 

дата 

• МСФЗ 16 «Оренда» - Для орендарів встановлено єдину модель обліку 

оренди і немає необхідності визначати класифікацію оренди, всі договори 

оренди відображаються у звіті про фінансовий стан шляхом визнання активів у 

формі права користування і зобов'язань з оренди. Подвійна модель обліку 

01.01.2019 
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оренди орендодавцем, класифікація оренди визначається на основі критеріїв 

класифікації, аналогічних МСБО 17 «Оренда», модель обліку фінансової 

оренди на основі підходів до обліку фінансової оренди, аналогічна МСБО 17, 

вона передбачає визнання чистої інвестиції в оренду, що складається з 

дебіторської заборгованості з оренди, і залишкового активу, модель обліку 

операційної оренди на основі підходів до обліку операційної оренди, 

аналогічно МСБО 17. Необов’язкове звільнення щодо короткострокової оренди 

- тобто оренди, термін дії якої становить не більше 12 місяців. Портфельний 

облік договорів оренди дозволений, якщо результати такого обліку не будуть 

суттєво відрізнятися від тих, які були б отримані в разі застосування нових 

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

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

перевищує встановлену обліковою політикою, навіть якщо сумарна величина 

таких договорів оренди є істотною. 
• Поправки, пов'язані з вступом в силу МСФЗ  16 «Оренда» (МСФЗ 3 

«Об’єднання бізнесу», МСБО 16 «Основні засоби», МСБО 1 «Подання 

фінансової звітності», МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», МСФЗ 7 

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

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

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

коштів», МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів», МСБО 23 «Витрати на 

позики», МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи», 

МСБО 38 «Нематеріальні активи», МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість», 

МСБО 41 «Сільське господарство») 

01.01.2019 

• КТМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначеність щодо правил обчислення податку 

на прибуток» - Роз'яснення IFRIC 23 вимагає, щоб використовуваний 

компанією підхід ґрунтувався на тому, що краще прогнозує результат 

вирішення невизначеності. Зокрема, компанія повинна враховувати те, як по її 

очікуванням податкові органи будуть проводити перевірку податкового обліку 

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

податкові органи перевірять всі суми, які вони має право перевірити, і 

ознайомляться з усією пов'язаною інформацією при проведенні своєї перевірки. 

Компанії повинні враховувати ймовірність того, що податкові органи будуть 

приймати або відхиляти невизначені податкові трактування, при цьому 

обліковий процес буде визначатися цією оцінкою податкових органів. 

Роз'яснення IFRIC 23 вимагає від компанії необхідної переоцінки (зміни) 

судження або оцінка, в разі зміни фактів і обставин, на яких ґрунтувалося це 

судження або оцінка, а також в результаті отримання нової інформації, яка 

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

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

в облікових оцінках та помилки». У таких випадках компанії повинні 

застосовувати стандарт МСБО 10 «Події після звітного періоду», щоб 

визначити, чи є зміна, що відбулася після звітного періоду, коригуючих або 

нерегульованим подією. 

01.01.2019 

• Поправка до МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства і спільні 

підприємства» - 14A. Організація застосовує МСФЗ 9 також до інших 

фінансових інструментів в асоційованому або спільному підприємстві, до яких 

не застосовується метод участі в капіталі. До них відносяться довгострокові 

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

асоційовану компанію або спільне підприємство. 

01.01.2019 

• Поправка до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» - Поправка дозволяє 

застосовувати модель амортизованої вартості до фінансових інструментів, які 

мають опцію дострокового погашення, незалежно від того, що при 

достроковому погашенні може виникнути компенсація (як позитивна, так і 

негативна) 

01.01.2019 



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

«Виплати працівникам» стосуються порядку обліку компаніями пенсійних 

програм з визначеною виплатою. Якщо до програми вносяться зміни (програма 

скорочується або по ній відбувається розрахунок), МСБО 19 вимагає від 

компанії переоцінки її чистих активів або зобов'язань за встановленими 

виплатами. Поправки вимагають від компанії використовувати нові 

припущення, використані при проведенні переоцінки, щоб визначити вартість 

послуг поточного періоду і чистий відсоток на залишок звітного періоду після 

зміни програми з визначеною виплатою. 

01.01.2019 

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

про спільне підприємство (як цей термін визначено в МСФЗ 11 "Спільна 

діяльність") отримує контроль над бізнесом, який є спільною операцією (як цей 

термін визначено в МСФЗ 11), і при цьому мала права на активи і несла 

відповідальність за зобов'язаннями, пов'язаними з цією спільною операцією, 

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

здійснюються поетапно. Отже, набувач повинен застосовувати вимоги щодо 

об'єднання бізнесів, здійснюваного поетапно, включаючи переоцінку часток 

участі в спільних операціях, що були раніше, у спосіб, передбачений в пункті 

42. При цьому набувач повинен переоцінити всю наявну раніше частку участі 

в спільних операціях. 

01.01.2019 

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

учасником спільних операцій, але не має спільного контролю, може отримати 

спільний контроль над спільними операціями, діяльність в рамках яких є бізнес, 

як цей термін визначено в МСФЗ 3. У таких випадках частки участі в даної 

спільної операції, що були раніше, не переоцінюються. 

01.01.2019 

• Поправка до МСБО 12 «Податки на прибуток» - 57А. Організація 

повинна визнати наслідки з податку на прибуток, пов'язані з дивідендами, як 

вони визначені в МСФЗ 9, коли вона визнає зобов'язання сплатити дивіденди. 

Наслідки з податку на прибуток щодо дивідендів пов'язані більш безпосередньо 

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

розподілами на користь власників. Тому організації слід визнавати наслідки з 

податку на прибуток щодо дивідендів у складі прибутків або збитків, іншого 

сукупного доходу або в капіталі відповідно до того, де організація спочатку 

визнала такі минулі операції або події. 

01.01.2019 

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

запозичує кошти на спільні цілі і використовує їх для отримання 

кваліфікованого активу, організація повинна визначити суму витрат за 

запозиченнями, дозволену для капіталізації, шляхом множення ставки 

капіталізації на суму витрат на даний актив. Ставка капіталізації визначається 

як середньозважене значення витрат за запозиченнями стосовно всіх позик 

організації, що залишаються непогашеними протягом періоду. Однак 

організація повинна виключити з даного розрахунку суму витрат за 

запозиченнями стосовно позик, отриманих спеціально для придбання 

кваліфікованого активу, до завершення практично всіх робіт, необхідних для 

підготовки цього активу до використання за призначенням або продажу. Сума 

витрат за запозиченнями, яку організація капіталізує протягом періоду, не 

повинна перевищувати суму витрат за запозиченнями, понесених протягом 

цього періоду. 

01.01.2019 

 

Станом на звітну дату прийняті наступні МСФЗ, зміни до них та 

інтерпретації, ефективна дата яких не настала: 

 

Стандарти та правки до них 
Ефективн

а 

дата 

Концептуальні основи фінансової звітності - У новій редакції оновлено 01.01.2020 



структуру документа, визначення активів і зобов'язань, а також додано нові 

положення з оцінки та припинення визнання активів і зобов'язань, подання і 

розкриття даних у фінансовій звітності за МСФЗ. Згідно нової редакції 

інформація, представлена у фінансовій звітності, також повинна допомагати 

користувачам оцінити ефективність керівництва компанії в управлінні 

економічними ресурсами. Принцип обачності трактується через підтримку 

нейтральність представлених даних. Обачність визначається як прояв 

обережності при винесенні суджень в умовах невизначеності. Правдиве 

уявлення даних трактується як подання суті операцій, а не тільки їх юридичної 

форми. Нова  редакція КОФЗ передбачає дві форми звітності: звіт про 

фінансовий стан і звіт про фінансові результати. Інші форми об'єднані під 

назвою «інші форми і розкриття», визначається, що дані фінансової звітності 

представляються за певний період і містять порівняльну інформацію, а також 

за певних обставин - прогнозні дані.  

У новій редакції КОФЗ вводиться поняття «звітуюче підприємство», під 

яким мається на увазі сторона економічної діяльності, яка має чітко визначені 

межі та поняття зведеної звітності.  

Вираз «економічний ресурс» замість терміну «ресурс» підкреслює, що 

Рада МСФЗ більше не  розглядає активи лише як фізичні об'єкти, а, скоріше, 

як набір прав. Визначення активів і зобов'язань не відносяться до 

«очікуваних» надходжень або відтоків. Замість цього визначення 

економічного ресурсу відноситься до потенціалу активу / зобов'язання 

виробляти / передавати економічні вигоди.  

Нова глава КОФЗ присвячена опису різних методів оцінки (історична і 

поточна вартість (справедлива вартість, вартість використання)), інформації, 

яку вони надають. 

Дострокове застосування дозволяється. 

МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу»  - Зміни запроваджують переглянуте 

визначення бізнесу. Бізнес складається із внесків і суттєвих процесів, які у 

сукупності формують здатність створювати віддачу.  

Нове керівництво визначає систему, яка дозволяє визначити наявність 

внеску і суттєвого процесу, у тому числі для компаній, які знаходяться на 

ранніх етапах розвитку і ще не отримали віддачу. У разі відсутності віддачі, 

для того щоб підприємство вважалося бізнесом, має бути наявним 

організований трудовий колектив.  

Визначення терміну «віддача» звужується, щоб зосередити увагу на 

товарах і послугах, які надаються клієнтам, на формуванні інвестиційного 

доходу та інших доходів, при цьому виключаються результати у формі 

скорочення витрат та інших економічних вигод. Крім того, наразі більше не 

потрібно оцінювати спроможність учасників ринку замінювати відсутні 

елементи чи інтегрувати придбану діяльність і активи.  

Організація може застосувати «тест на концентрацію». Придбані активи 

не вважатимуться бізнесом, якщо практично вся справедлива вартість 

придбаних валових активів сконцентрована в одному активі (або групі 

аналогічних активів). 

Ці зміни є перспективними. 
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МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та МСБО 8 «Облікова політика, 

зміни в облікових оцінках та помилки». - Зміни уточнюють визначення 

суттєвості, пояснення до цього визначення та застосування цього поняття 

завдяки включенню рекомендацій щодо визначення, які раніше були наведені 

в інших стандартах МСФЗ.  

Інформація є суттєвою, якщо обґрунтовано очікується, що її пропуск, 

спотворення або затуманення може вплинути на рішення основних 

користувачів фінансової звітності загального призначення, винесені на 

підставі такої фінансової звітності, що представляє фінансову інформацію 
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Компанія у фінансовій звітності за  2019 рік, не застосувала нові, достроково опубліковані 

МСФЗ, поправки до них та інтерпретації, й вважає що вони не вплинули на фінансовий стан, 

фінансові результати та фінансову звітність, їх ефект відсутній. 

 

4. Облікова політика. 

 

Облікові політики – це конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, 

затверджені Товариством та застосовані ним при складанні та поданні фінансової звітності. 

При виборі облікових політик Товариство використовувало таку редакцію МСФЗ, яка є 

актуальною на дату складання фінансової звітності. 

Якщо приймається рішення про дострокове застосування нововведеного МСФЗ (за 

умови, що МСФЗ дозволяє дострокове застосування), Товариство вносить доповнення до 

облікових політик, і вони застосовуються для складання фінансової звітності. Прийнята 

облікова політика Товариства застосовується послідовно для аналогічних операцій, інших 

подій та умов, якщо тільки конкретний МСФЗ спеціально не вимагатиме або не дозволятиме 

розподіл статей за категоріями, для яких можуть застосовуватися різні облікові політики. 

Припущення про безперервність діяльності 

Відповідно до вимог п. 25 МСБО 1 «Подання фінансової звітності» ця фінансова звітність 

була підготовлена на основі припущення про безперервність діяльності, відповідно до якого 

реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної діяльності.  

Виходячи з специфіки нашого бізнесу, в нових економічних умовах пов’язаних з 

пандемією коронавірусу, застосувавши жорстку політику економії та скорочення витрат, ми 

маємо намір утримати досягнуті обсяги надання фінансових послуг.  

Керівництво товариства вважає що не існує  невизначеності, що стосується 

про звітуючу компанію 

Зміни забезпечують послідовність використання визначення суттєвості в 

усіх стандартах МСФЗ. 

Дострокове застосування дозволяється. 

МСБО 10 «Події після звітного періоду», МСБО 34 «Проміжна фінансова 

звітність», МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені зобов'язання та 

непередбачені активи", Керівництво із застосування МСФЗ 2 «Виплати на 

основі акцій», Посібник з застосування МСФЗ 4 «Договори страхування», 

Основи для висновків до МСФЗ 17 «Страхові контракти». 

- У всіх випадках словосполучення «економічні рішення» замінено 

словом «рішення», а поняття «користувачі» звужено до «основних 

користувачів». 

Дострокове застосування дозволяється. 
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МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСФОЗ 7 «Фінансові інструменти: 

розкриття інформації», МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» 

Зміни стосуються процентних ставок (такі як LIBOR, EURIBOR і 

TIBOR), що використовуються в різних фінансових інструментах: від 

іпотечних кредитів до похідних інструментів. 

Поправки  

− змінили вимоги до обліку хеджування: при обліку хеджування 

передбачається, що контрольний показник процентної ставки, на якому 

засновані грошові потоки, що хеджуються і грошові потоки від інструменту 

хеджування, не зміниться в результаті реформи; 

− обов'язкові для всіх відносин хеджування, на які безпосередньо впливає 

реформа внутрішньобанківської ставки рефінансування; 

− не можна використовувати для усунення будь-яких інших наслідків 

реформи; 

вимагають розкриття інформації про ступінь впливу поправок на 

відносини хеджування. 

Дострокове застосування дозволяється. 

01.01.2020 



безперервності діяльності, ми маємо намір працювати в осяжному майбутньому. 

Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому 

випадку, як би Товариство не могло продовжити провадження фінансово-господарської 

діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності. 

 

Короткий огляд істотних положень облікової політики 

Гроші та їх еквіваленти 

Грошові кошти та їх еквіваленти включають залишки коштів у касі та на банківських 

рахунках в національній валюті, а також кошти на депозитних рахунках в банках «До 

запитання», короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у 

певні суми грошей і характеризуються незначним ризиком зміни вартості, що можуть бути 

використані для поточних операцій. 

Запаси 

Запаси обліковуються за ціною придбання. Одиницею обліку запасів є кожне 

найменування цінностей. На дату балансу запаси відображаються у фінансовому обліку і 

звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. 

Визнання фінансових інструментів 

Товариство визнає фінансові активи та зобов'язання у своєму балансі (звіті про фінансовий 

стан), коли воно стає стороною за договором щодо відповідного фінансового інструменту. 

Фінансові активи й фінансові зобов'язання, які враховуються на балансі Товариства, 

представлені коштами і їх еквівалентами, заборгованістю за виданими кредитами, дебіторською 

й кредиторською заборгованістю, іншими  вкладеннями й іншими зобов'язаннями відповідно до 

чинного законодавства. 

Припинення визнання фінансових активів та зобов'язань 

Товариство припиняє визнання фінансового активу або частини фінансового активу тільки 

в тому випадку, коли відбувається передача фінансового активу, і така передача відповідає 

критеріям припинення його визнання. 

Товариство припиняє визнання фінансового зобов'язання або частини фінансового 

зобов'язання та списує його з балансу тоді й тільки тоді, коли воно виконано, скасовано або 

закінчився термін його дії. 

Знецінення активів 

Згідно з вимогами МСБО 36 «Знецінення активів», вартість активу повинна 

розраховуватися, як вища із двох нижче певних величин: або чиста вартість реалізації, або 

прибутковість використання активу. Чиста вартість реалізації – це сума, яку можна одержати від 

продажу активу непов'язаним сторонам, яка здійснюється при нормальних обставинах за 

винятком прямих видатків на продаж. Прибуток від використання активу – це справжня вартість 

очікуваних грошових потоків від використання активу протягом строку корисної експлуатації 

цього активу й від його ліквідації. 

Згаданий стандарт передбачає, що при визначенні прибутковості використання активу 

Товариство повинне застосовувати прогнозні грошові потоки, які повинні відображати поточний 

стан активу, і представляти якісну оцінку, яку здійснює особа, що здійснює управління активами 

Товариства, щодо сукупності економічних умов, які мали місце протягом залишкового строку 

корисної експлуатації активу. Прогнозні грошові потоки необхідно дисконтувати по ставці, яка 

відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі, і ризики, пов'язані із цим активом. 

 

Взаємозалік фінансових активів та зобов’язань 

Фінансові активи та зобов’язання взаємно зараховуються, а в звіті про фінансовий стан 

відображається чиста залишкова сума лише тоді, коли Товариство має юридично закріплене 

право здійснити взаємозалік визнаних сум і має намір або зробити залік на нетто-основі, або 

реалізувати актив та одночасно погасити зобов’язання. При обліку передачі фінансового активу, 

яка не кваліфікується як припинення визнання, Товариство не здійснює взаємозаліку переданого 

активу і пов’язаного з ним зобов’язання. 

 

Основні засоби 

Основні засоби відображаються за собівартістю за вирахуванням накопиченого зносу та 



визнаного збитку від знецінення. 

На кінець звітного періоду Товариство оцінює чи існують ознаки можливого знецінення 

основних засобів. За наявності таких ознак Товариство визначає суму очікуваного 

відшкодування, як найбільшу із справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж 

основних засобів та вартості отриманої в результаті їх використання. Якщо залишкова вартість 

основних засобів перевищує визначену суму їх очікуваного відшкодування, то вартість основних 

засобів зменшується до суми очікуваного відшкодування, а різниця відображається в звіті про 

фінансові результати (в звіті про сукупний дохід) як витрати від знецінення основних засобів. 

Прибуток або збиток, що виникають в результаті вибуття або ліквідації об’єкта основних 

засобів, визначається як різниця між надходженнями від продажу та балансовою вартістю 

активу і визнається у складі звіту про фінансові результати (в звіті про сукупний дохід). 

Витрати на ремонт, за виключенням поліпшення, та технічне обслуговування 

відображаються в звіті про фінансові результати (в звіті про сукупний дохід) в момент їх 

виникнення. 

Амортизація об’єкта основних засобів починається з моменту, коли він стає доступним для 

використання, коли його місце розташування та стан дозволяють здійснювати його експлуатацію 

у відповідності до намірів керівництва. Амортизація нараховується на прямолінійній основі 

протягом наступних строків корисного використання активів: 

• будівлі – 20 років;    

• комп’ютерне та офісне обладнання – 4 роки; 

• транспортні засоби – 5 років; 

• меблі та інвентар – 4 роки 

Ліквідаційна вартість, строки корисного використання та метод амортизації основних 

засобів переглядається на кінець кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін, що 

виникають в результаті оцінок, зроблених у попередні періоди, враховується як зміна облікової 

оцінки. 

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів (вартість об’єкта не 

перевищує 6000 грн.) нараховується у першому місяці використання об’єкта в розмірі 100 

відсотків його вартості. 

Нематеріальні активи 

Нематеріальний актив являє собою немонетарний актив, який не має матеріальної форми 

та не може бути ідентифікований. Нематеріальний актив визнається якщо: 

- існує імовірність одержання майбутніх економічних вигід, пов’язаних з його 

використанням; 

- його вартість може бути достовірно визначена; 

- він може бути відокремлений від Товариства для подальшого продажу, передачі, 

ліцензування, здачі в оренду чи обміну в індивідуальному порядку чи разом з відповідним 

договором чи зобов’язанням. 

Нематеріальні активи, придбані окремо, первісно визнаються за собівартістю. Після 

первісного визнання нематеріальні активи відображаються за собівартістю за вирахуванням 

накопиченого зносу та визнаного збитку від знецінення. 

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх 

корисного використання, який встановлюється при визнанні цього об’єкта активом (при 

зарахуванні на баланс) згідно правовстановлюючих документів. Якщо строк дії права 

користування нематеріального активу не встановлено правовстановлюючими документами, 

такий строк становить 10 років безперервної експлуатації. Строк корисного використання 

встановлюється окремо для кожного нематеріального активу. 

Амортизація нараховується на прямолінійній основі протягом наступних строків 

корисного використання нематеріальних активів: 

▪ ліцензія на програмне забезпечення – 10 років; 

▪ програмне забезпечення – 10 років. 

▪ інші нематеріальні активи – 10 років. 

 

Зареєстрований (статутний) капітал 

Зареєстрований (статутний) капітал Товариства відображений за первісною вартістю. 



 

Забезпечення (резерви) 

Забезпечення (резерви) визнаються, якщо в результаті події, що відбулася, Товариство 

має юридичні або можливі зобов'язання, які можуть бути вірогідно оцінені, і існує ймовірність 

того, що буде необхідний відтік економічних вигід для врегулювання зобов'язань. Економічна 

суть формування резерву полягає в тому, аби рівномірно перерозподілити витрати протягом 

року й тим самим не спотворити звітність. З метою рівномірного включення до витрат виплат, 

що передбачаються в майбутньому, підприємства створюють забезпечення майбутніх витрат і 

платежів. 

Товариство формує наступні забезпечення й резерви: 

1) Забезпечення витрат відпусток та нарахувань визначають як добуток фактично 

нарахованої суми зарплати працівникам за місяць на відсоток резервування (Крезерв). 

Аналогічно визначається сума забезпечення обов'язкових відрахувань із забезпечення оплат 

відпусток на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – ЄСВ. 

2) Резерв сумнівних боргів визначається на підставі аналізу платоспроможності 

окремих дебіторів.  

Визнання доходів та витрат 

Дохід у фінансовій звітності визнається методом нарахування. Визнання витрат у 

фінансовій звітності здійснюється за принципом нарахування. Товариство аналізує витрати із 

застосуванням класифікації, яка базується на характері витрат. Витрати визнаються на основі 

безпосереднього зіставлення між понесеними витратами і прибутками по конкретних статтях 

доходів, що припускає одночасне визнання прибутків і витрат, що виникають безпосередньо і 

спільно від одних і тих же операцій або інших подій. Доходи і витрати включаються до складу 

Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) на підставі принципів нарахування і 

відповідності відображення в бухгалтерському обліку і звітності тих періодів, до яких вони 

відносяться. 

Оподатковування 

Сума витрат з податку на прибуток визначаються на основі оподатковуваного прибутку, 

отриманого за рік, і відображаються у фінансовій звітності Товариства відповідно до МСБО 12 

«Податок на прибуток». 

Товариство розраховує витрати з поточного податку на прибуток з використання ставок 

податку , що діють протягом звітного періоду. 

 

Умовні активи та зобов’язання 

Умовні активи не визнаються у балансі (звіті про фінансовий стан), при цьому інформація 

про них розкривається у примітках до фінансової звітності, коли існує імовірність одержання 

майбутніх економічних вигод, пов’язаних з їх використанням. 

Умовні зобов'язання не визнаються у балансі (звіті про фінансовий стан), при цьому 

інформація про них розкривається у примітках до фінансової звітності за винятком випадків, 

коли вибуття ресурсів у результаті їх погашення малоймовірне. 

 

Пенсійні та інші зобов’язання за виплатами працівникам 

Відповідно до вимог українського законодавства Товариство нараховує суми пенсійних 

(соціальних) внесків на заробітну плату працівників для сплати в державну пенсійну систему 

України. Така пенсійна система передбачає розрахунок поточних виплат роботодавцем у 

вигляді відсотків від загальної суми поточних виплат персоналу. Такі витрати визнаються в 

періоді, до якого відносяться відповідні виплати заробітної плати працівникам. Після виходу 

на пенсію усі пенсійні виплати здійснюються Державним пенсійним фондом України. 

Товариство не має яких-небудь додаткових угод щодо пенсійного забезпечення, крім участі в 

Державній пенсійній системі України. Крім того Товариство не має зобов’язань по виплаті 

пільг, що надаються працівникам після виходу на пенсію або інших істотних виплат, що 

вимагають нарахування. 

 

Операції в іноземних валютах 

Монетарні активи та зобов'язання, виражені в іноземних валютах, переводяться в гривні 



по відповідних курсах обміну валют, чинним на звітну дату. Операції в іноземних валютах 

враховуються за курсами обміну валют, який встановлений Національним банком України на 

дату відповідних операцій. Всі реалізовані і нереалізовані прибутки та збитки, що виникають 

в результаті курсових різниць, включаються в чистий прибуток (збиток) від курсових різниць 

у складі Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за період. 

Доходи і витрати від операцій, пов’язаних з купівлею та продажем іноземної валюти 

визначаються як різниця між ціною реалізації та балансовою вартістю на дату здійснення 

операції та визнаються у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) у складі 

інших операційних доходів. 

 

Основні облікові оцінки та судження, що використовувались при 

застосуванні облікової політики 

Товариство використовує оцінки та припущення, які впливають на суми, що визнаються 

у фінансовій звітності, та на балансову вартість активів і зобов’язань протягом наступного 

фінансового року. Розрахунки та судження постійно переглядаються та базуються на 

попередньому досвіді керівництва та інших факторах, у тому числі на очікуваннях щодо 

майбутніх подій, які вважаються обґрунтованими за існуючих обставин. Крім суджень, які 

передбачають облікові оцінки, керівництво Товариства також використовує професійні 

судження при застосуванні облікової політики. 
Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою 

вартістю. 
Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та 

зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9,  та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий 

стан на кінець  звітного періоду. 
Класи активів та 

зобов’язань, 

оцінених за 

справедливою 

вартістю 

 
Методики оцінювання 

Метод 

оцінки 

(ринковий, 

дохідний, 

витратний) 

 
Вихідні дані 

Грошові кошти та їх 

еквіваленти 
Первісна та подальша оцінка 

грошових коштів та їх еквівалентів 

здійснюється за справедливою 

вартістю, яка дорівнює їх 

номінальній вартості 

Ринковий Офіційні курси НБУ 

Депозити (крім 

депозитів до 

запитання) 

Первісна оцінка депозиту 

здійснюється за його 

справедливою вартістю, яка 

зазвичай дорівнює його 

номінальній вартості. Подальша 

оцінка депозитів у національній 

валюті здійснюється за 

справедливою вартістю очікуваних 

грошових потоків 

Дохідний 

(дисконтуван

ня грошових 

потоків) 

Ставки за депозитами, 

ефективні ставки за 

депозитними 

договорами 

Боргові цінні папери Первісна оцінка боргових цінних 

паперів як фінансових активів 

здійснюється за справедливою 

вартістю, яка зазвичай дорівнює 

ціні операції, в ході якої був 

отриманий актив. Подальша 

оцінка боргових цінних паперів 

здійснюється за справедливою 

вартістю. 

Ринковий, 

дохідний  
Офіційні біржові курси 

організаторів торгів на 

дату оцінки, 

котирування 

аналогічних боргових 

цінних паперів, 

дисконтовані потоки 

грошових коштів 

Інструменти 

капіталу 
Первісна оцінка інструментів 

капіталу здійснюється за їх 

справедливою вартістю, яка 

зазвичай дорівнює ціні операції, в 

ході якої був отриманий актив. 

Подальша оцінка інструментів 

Ринковий, 

витратний 
Офіційні біржові курси 

організаторів торгів на 

дату оцінки, за 

відсутності визначеного 

біржового курсу на дату 

оцінки, 



капіталу здійснюється за 

справедливою вартістю на дату 

оцінки. 

використовується 

остання балансова 

вартість, ціни закриття 

біржового торгового дня 
Інвестиційна 

нерухомість 
Первісна оцінка інвестиційної 

нерухомості здійснюється за 

собівартістю. Подальша оцінка 

інвестиційної нерухомості 

здійснюється за справедливою 

вартістю на дату оцінки. 

Ринковий, 

дохідний, 

витратний 

Ціни на ринку 

нерухомості, дані оцінки 

професійних оцінювачів 

Дебіторська 

заборгованість 
Первісна та подальша оцінка 

дебіторської заборгованості 

здійснюється за справедливою 

вартістю, яка дорівнює вартості 

погашення, тобто сумі очікуваних 

контрактних грошових потоків на 

дату оцінки. 

Дохідний Контрактні умови, 

ймовірність погашення, 

очікувані вхідні грошові 

потоки 

Поточні 

зобов’язання 
Первісна та подальша оцінка 

поточних зобов’язань 

здійснюється за вартістю 

погашення 

Витратний Контрактні умови, 

ймовірність погашення, 

очікувані вихідні 

грошові потоки 

 

5. Розкриття інформації за статтями фінансової звітності. 

 

Нижче розкрито інформацію за статтями фінансової звітності за виключенням тих, що 

були розкриті безпосередньо балансі (Звіті про фінансовий стан) та у звіті про фінансові 

результати (Звіті про сукупний дохід). 

 

5.1. Активи 

5.1.1.Необоротні активи. 

Рух необоротних активів станом на 31.12.2019 року представлений у Звіті про 

фінансовий стан на 31 грудня 2019 року (тис грн). 

 Нематеріальні 

активи 

Основні засоби 

Балансова вартість на 

01.01.2019 

108 274 

Надійшло -  1 982 

Вибуло -  - 

Амортизація 14 773 

Інші зміни -  -  

Балансова вартість на 

31.12.2019. 

94 1 483 

 

У складі нематеріальних активів Товариства утримується програмне забезпечення , яке є 

невід’ємним і необхідним для забезпечення діяльності Товариства. 

 

5.1.2. Дебіторська заборгованість. 

Дебіторська заборгованість Товариства представлена у Звіті про фінсовий стан на 31 

грудня 2019 року наступним чином: 

 

 Станом на 

31.12.2019 р., 

тис.грн 

Станом на 

31.12.2018 р., 

тис.грн 

Дебіторська заборгованість за виданими авансами 526 43 

Дебіторська заборгованість за товари, послуги  24 052 26 957 

Інша  поточна дебіторська заборгованість 5 422 8  641 



Всього 30 000 35 641 

 

Дебіторська заборгованість за виданими авансами  є  оплата послуг постачальникам за 

січень 2020 року авансом. 

Дебіторська заборгованість за товари, послуги - заборгованість клієнтів що є предметом 

факторингової діяльності Товариства. 

 

5.2.Грошові кошти та їх еквіваленти. 

Грошові кошти за станом на 31.12.2019 р. зберігаються на банківських рахунках 

Товариства в національній валюті. Обмеження права підприємства на користування 

грошовими  коштами у 2019 році відсутні. 

Грошові кошти Станом на 

31.12.2019 р., 

тис.грн. 

Станом на 

31.12.2018 р., 

тис.грн. 

На поточних рахунку в національній валюті 768 219 

Грошові кошти на депозитних рахунках 29 1 540 

Всього 797 1 759 

 

5.3.Пасиви. 

5.3.1.Власний капітал. 

Відомості про розподіл статутного капіталу ТОВ «ТАЛІОН ПЛЮС» на звітну дату 

31.12.2019 року: 

 

 

Учасник (назва) 

 

Частка в 

статутному 

капіталі, тис 

грн 

 

Частка в 

статутному 

капіталі,% 

 

ТОВ «СКАЙЛАЙН УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 

39643964, зареєстроване за адресою: 04050, Україна, 

м.Київ, вулиця Глибочицька, будинок 17, офіс 207 

5 000 100 

Всього 5 000 100 

Статутний капітал сформований  виключно грошовими коштами й сплачено в попереднії 

звітних періодах. 

 

Власний капітал станом  на 31.12.2019 р.: 

Власний капітал Станом на 

31.12.2019 

р.,тис.грн. 

Станом на 

31.12.2018 р., 

тис.грн. 

   

Статутний капітал 5 000 5 000 

Нерозподілений прибуток 5 495 1 264 

Резервний капітал 20 20 

Всього 10 515 6 284 

 

5.3.2. Поточні зобов’язання та забезпечення. 

Зобов’язання  та забезпечення Товариства представлені у Звіті про фінансовий стан на 

31 грудня 2019 року наступним чином: 

 

Поточні зобов’язання  Станом на 

 31.12.2019 р., 

тис.грн. 

Станом на  

31.12.2018 р., 

тис.грн. 



Кредиторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги 

 443 267 

Кредиторська заборгованість за 

одержаними авансами 

 

 

 

 

 

одержаними авансами 

одержаними авансами 

 37 4 

Кредиторська заборгованість за 

розрахунками з бюджетом 

 1 299 414 

Кредиторська заборгованість з 

оплати праці та страхування 

 160 991 

Поточні забезпечення  1 029 178 

Інші поточні зобов’язання   17 286 29 644 

Всього  

 

 21 859 31 498 

 

Кредиторська заборгованість Товариства представлена як поточна та відображається у 

Звіті про фінансовий стан на 31 грудня 2019 року за первісною вартістю, яка дорівнює 

справедливій вартості отриманих активів або послуг. 

Всі винагороди працівникам Товариства рахуються як поточні відповідно до МСФО 19 

Виплати працівникам. Кредиторська заборгованість з оплати праці та страхування відображає 

заборгованість перед працівниками за грудень 2019 року,що буде сплачено в січні 2020 року.  

На рахунку Поточні забезпечення відображені нараховані резерви на відпустку 

працівникам. 

 

5.4.Доходи та витрати. 

Склад доходів і витрат відображено в Звіті про фінансовірезультати (Звіт про сукупний 

дохід) за 2019 рік, який складено на підставі достовірних облікових даних Товариства.  

Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів або збільшення 

зобов'язань, що приводить до зменшення власного капіталу товариства, за умови, що ці витрати 

можуть бути достовірно оцінені. 

Витратами визнаються витрати певного періоду одночасно з визнанням доходу, для 

отримання якого вони здійснені. 

За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, доход у Звіті про фінансові 

результати (Звіті про сукупний дохід) відображається в момент надходження активу або 

погашення зобов'язання, які призводять до збільшення власного капіталу підприємства. 

За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у 

Звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) в момент вибуття активу або 

збільшення зобов'язання. 

Звіт про сукупний дохід складається методом ділення витрат та доходів за 

функціональною ознакою. 

Витрати з податку на прибуток включають податки, розраховані у відповідності до 

чинного законодавства України. 

 

5.4.1. Операційна діяльність. 

 

Статті доходів За 2019 рік, 

тис.грн. 

За 2018 рік, 

тис.грн. 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг): 

176 719 15 234 

Дохід від відшкодування за договорами 

факторингу 

176 719 15 234 

Інші операційні доходи -  -  

Всього 176 719 15 234 



 

Статті витрат За 2019 рік, 

тис.грн. 

За 2018 рік, 

тис.грн. 

Адміністративні витрати:   

матеріальні витрати 1 749 1 

Витрати на оплату праці 29 233 3 908 

відрахування на соціальні заходи 5 336 760 

амортизація 784 85 

витрати на оплату оренди приміщення та 

комунальних послуг 

3 121 208 

витрати на послуги банків 32 7 

витрати на  послуги зв’язку, інтернет 1 120 160 

витрати на роботи, послуги (аудиторські, 

інформаційні, юридичні, консультативні) 

4 244 1 262 

інші витрати  281 11 

Інші операційні витрати:   

Формування резерву під знецінення фінансових 

активів 

45 178 3 735 

Витрати, понесені при переуступці боргу  80 349 4 765 

Інші операційні витрати 176 7 

Всього операційних витрат 171 603 14 909 

 

5.4.2.Фінансова діяльність 

 
Статті доходів За 2019 рік, 

тис.грн. 

За 2018 

рік, тис.грн. 

Інші фінансові доходи (відсотки по депозитам) 44 -  

Всього фінансових доходів 44 -  

 

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування за 2019 рік тис. грн. – 5 

160 тис. грн. (прибуток).  
 

5.5. Звіт про рух грошових коштів. 

  Відповідно до МСБО 7 для складання Звіту про рух грошових коштів Товариство 

застосовує прямий метод,  який передбачає відображення у Звіті грошових потоків: 

надходження з різних джерел фінансування та видатки на здійснення різних платежів, чистий 

рух грошових коштів. 

Основні статті Звіту про рух грошових коштів за 2019 рік представлені наступним чином: 

Чистий рух коштів від операційної діяльності  складає  -1 007 тис.грн. 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності складає 44 тис.грн. 

Залишок грошових коштів станом на 31.12.2019 року  складає  797 тис.грн. 

 

6. Податок на прибуток 

Товариство нараховує податки на підставі даних податкового обліку, який вона веде і 

готує відповідно до вимог податкового законодавства України, які можуть відрізнятися від 

МСФЗ. Протягом періоду, що закінчився, ставка податку на прибуток підприємств України 

становила 18%. Поточний податок на прибуток розраховується виходячи з розміру 

оподатковуваного прибутку за звітний період з урахуванням ставок по податку на прибуток, що 

діють на звітну дату. 

 

7. Операції з пов’язаними сторонами. 

Відповідно до МСФЗ 24 Товариство, розкриваючи інформацію  про операції з 



повязаними особами, вказує на те, що такі операції заключаються на умовах, аналогічних 

умовам, які заключаються в операціях між незалежними сторонами. 

За звітний період ніяких операцій з пов’язаними особами, крім операцій з виплати 

винагороди, не було. 

Виплачені винагороди пов’язаним особам включають в себе виплату  доходу у вигляді 

зробітної плати директору   Товариства. Суми, розкриті в таблиці, відображені у  складі витрат 

звітного періоду. 

 

    Пов’язана сторона Винагорода  Відрахування   Заборгованість перед 

пов’язаними особами 

Директор  1 292 165 -   

Головний бухгалтер    376   82 -  

 

8.  Безперервність  

Керівництво товариства при складанні фінансової звітності виходило з припущення про 

безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку.  

Ми вважаємо що немає підстав ставити під сумнів можливість нашого товариства 

працювати й розвиватись в осяжному майбутньому.  

Ми маємо плани стратегічного розвитку товариства на наступні десять років.  

Керівництво стверджує, що воно не планує ліквідувати компанію чи припинити 

діяльність, та не має інших реальних альтернатив цьому. 

 

9. Політика управління ризиками. 

Головним завданням управління фінансовими ризиками Товариства є приведення своєї 

діяльності у відповідність установленим чинним законодавством України критеріям та 

нормативам платоспроможності, якості активів, ризиковості операцій та ліквідності для 

забезпечення стабільної діяльності, а також запобіганням можливим втратам капіталу через 

ризики, що притаманні діяльності фінансових установ. Управління операційними та 

юридичними ризиками забезпечує належне дотримання внутрішніх регламентів та процедур з 

метою їх мінімізації. Опис політики управління ризиками Товариства по відношенню до 

основних видів ризиків, характерних для даного звітного періоду, представлено нижче. 

Кредитний ризик 

Товариство схильне до впливу кредитного ризику, який полягає в тому, що контрагент не 

зможе повністю погасити заборгованість у встановлений термін. 

Управління кредитним ризиком здійснюється шляхом прийняття управлінських рішень, 

спрямованих на досягнення мети одержання максимально можливих доходів при 

мінімальному ризику збитків на основі проведення кількісного і якісного аналізу кредитного 

портфеля Товариства. 

Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. 

Операції з новими клієнтами здійснюється на основі попередній оплати. Дебіторська 

заборгованість підлягає постійному моніторингу.  

Ринковий ризик. 

Ринковий ризик являє собою ризик знецінення фінансових інструментів Товариства 

внаслідок зміни ринкової кон’юнктури. Товариство планує встановлювати ліміти щодо 

максимального рівня прийнятного ризику по відношенню до конкретного інструменту та/або 

групи інструментів і намагатися контролювати їх відповідність чинному законодавству. 

Ризик ліквідності 

Ризик ліквідності виникає при нездатності Товариства забезпечити своєчасне виконання 

своїх грошових зобов’язань, яка визначається збалансованістю між строками і сумами 

погашення розміщених активів та строками і сумами виконання зобов’язань Товариства, а 

також строками та сумами інших джерел і напрямів використання коштів. 

З метою обмеження зазначеного ризику керівництво забезпечує доступність 

різноманітних джерел фінансування. Керівництво також здійснює управління активами із 

врахуванням ліквідності, а також щоденний моніторинг очікуваних грошових потоків та 



ліквідності. 

Управління ліквідністю Товариства здійснюється через проведення аналізу розривів 

активів та пасивів за строками погашення; підтримання рівня ліквідних активів, необхідного 

для врегулювання зобов’язань при настанні строку їх погашення; забезпечення доступу до 

різноманітних джерел фінансування; створення планів на випадок виникнення проблем з 

фінансуванням та здійснення контролю за відповідністю балансових коефіцієнтів ліквідності 

законодавчим вимогам. 

Валютний ризик 

Валютний ризик визначається як ризик того, що вартість фінансового інструменту 

коливатиметься внаслідок зміни курсів обміну валют. Товариство може контролювати 

валютний ризик шляхом управління валютною політикою. 

Товариство не використовує операції з іноземною валютою. 

Управління капіталом 

Товариство здійснює заходи з управління капіталом спрямовані на зростання 

рентабельності капіталу за рахунок оптимізацїї структури заборгованості та власного капіталу 

таким чином, щоб забезпечити безперервність своєї діяльності. 

 

10. Затвердження фінансової звітності до випуску. 

Керівництво компанії несе відповідальність за нагляд за процесом фінансового 

звітування компанії. 

Керівництвом визнає свою відповідальність за складання фінансової звітності відповідно 

до застосовної концептуальної основи фінансової звітності, включаючи її достовірне подання. 

Керівництво приймає на себе відповідальність за внутрішній контроль в товаристві, який, 

на його думку, необхідний для надання можливості складати фінансову звітність, що не 

містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. 

 

             11. Події після дати балансу 

В період між датою балансу і датою затвердження фінансової звітності до випуску, не 

відбулось інших суттєвих подій, крім викладених в Примітках 2 та 4, які могли б вплинути на 

економічні рішення користувачів чи потребують внесення змін до фінансової звітності. 

 

 

 

 

Директор                                              Патіюк В.В. 

Головний бухгалтер                            Вовковінський Є.А. 

 

 

10 квітня 2020 року 

 

 

 

 

 

 


