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ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН
на 31 грудня 2021 року
АКТИВИ:
Необоротні активи
Основні засоби
Нематеріальні активи
Незавершені капітальні інвестиції
Всього необоротні активи

Примітка

2021 рік
тис.грн.

2020 рік
тис.грн.

6
7

10 044
30 880
18
40 942

19 290
326
3 299
22 915

7 642

4
3 685

-

153

112 485
900
18 065
252
139 344

301 681
378
44 896
350 797

180 286

373 712

16 183
640
(347 001)
409 159
78 981

16 183
640
(85 682)
372 617
303 758

13

5 995

5 995

11
14
13

40 000
37 101
1 349
1 338
1 530
5 996
7 996

31 414
8 692
14 219
650
2 634
3 366

95 310

2 984
63 959

180 286

373 712

Оборотні активи
Запаси
Дебіторська заборгованість за виданими авансами
Дебіторська заборгованість за розрахунками з
бюджетом
Дебіторська заборгованість за виданими кредитами
Інші поточна дебіторська заборгованість
Гроші та їх еквіваленти
Витрати майбутніх періодів
Всього оборотні активи

8
9

ВСЬОГО АКТИВІВ
ПАСИВИ:
Капітал
Зареєстрований капітал
Резервний капітал
Виплати Учасникам
Нерозподілений прибуток
Всього капітал
Довгострокові зобов'язання по оренді
Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Кредиторська заборгованість
Зобов'язання з оренди
Зобов'язання за розрахунками з бюджетом
Зобов'язання за розрахунками зі страхування
Зобов'язання за розрахунками з оплати праці
Поточні забезпечення
Поточна кредиторська заборгованість за
розрахунками з учасниками
Всього поточні зобов'язання і забезпечення
ВСЬОГО ПАСИВІВ

10

15
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ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Звіт про сукупний дохід)
за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року
Примітка

2021 рік
тис.грн.

2020 рік
тис.грн.

Процентні доходи за кредитами клієнтів
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Прибуток від операційної діяльності

16
16
17
17
17

3 074 360
3 629
(422 807)
(195 125)
(2 309 104)
150 953

1 389 476
40 951
(321 528)
(120 894)
(820 940)
167 065

Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Інші витрати

18

551
69
(2 519)
-

1 782
1
(3 002)
-

149 054

165 846

(26 830)

(29 852)

122 224

135 994

-

-

122 224

135 994

18

Прибуток до оподаткування
Витрати з податку на прибуток
Чистий прибуток
Інший сукупний дохід
Всього сукупний дохід за рік

19
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ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року
Прим
Рух грошових коштів від операційної діяльності
Оплачені проценти за користування кредитом
Надходження від відсотків за залишками коштів
Оплачена пеня/штрафи за прострочення договорів
Кошти від повернення виданих кредитів
Інші надходження
Витрачання на оплату товарів, послуг
Витрати на персонал сплачені
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрати на оплату відрахувань на соц.заходи
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Надання фінансових кредитів клієнтам
Інші витрачання
Чистий рух грошових коштів від операційної
діяльності
Рух коштів у результаті інвестиційній діяльності:
Надходження відсотків від залишків на рахунках
Витрачання на придбання необоротних активів
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної
діяльності
Рух коштів у результаті фінансової діяльності:
Надходження від власного капіталу
Отримання позик
Погашення позик
Сплата дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Чистий рух коштів від фінансової діяльності

12
12
12

Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

9

2021 рік

2020 рік

тис. грн.
1 694 826
551
1 995
3 225 660
1 754
(403 320)
(128 710)
(59 575)

тис. грн.
1 029 356
47 528
2 063 827
1 410
(266 816)
(103 580)
(30 989)

(32 980)
(40 081)
(1 704)

(26 351)
(29 724)
(198)

(3 957 722)
(6 969)
293 725

(2 607 464)
(3 547)
73 452

(29 065)
(29 065)

1 782
(9 149)
(7 367)

228 830
(188 830)
(330 032)
(1 119)
(291 151)

1 906
(77 772)
(75 866)

(26 491)
44 896
(340)

(9 781)
53 799
878

18 065

44 896
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ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року
(в тисячах гривень)
Зареєстрований Резервний Нерозподілений Неоплачений
капітал
капітал
прибуток
капітал
Залишок на
31.12.2019

Всього
капітал

14 277

640

236 623

-

251 540

-

-

135 994

-

135 994

-

-

(85 682)

-

(85 682)

1 906
-

-

-

(1 906)
1 906

1 906

-

-

-

-

-

Разом зміни у
капіталі

1 906

-

50 312

-

52 218

Залишок на
31.12.2020

16 183

640

286 935

-

303 758

Чистий прибуток
за звітний період
Розподіл
прибутку
Виплати
власникам
Внески
учасників:
Внески до капіталу
Погашення
заборгованості з
капіталу
Вилучення
капіталу:
Вилучення частки
в капіталі
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ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року
(в тисячах гривень)
Зареєстрований Резервний Нерозподілений Неоплачений
капітал
капітал
прибуток
капітал
Залишок на
31.12.2020
Чистий прибуток за
звітний період
Розподіл прибутку
Виплати власникам
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення
заборгованості з
капіталу
Вилучення
капіталу:
Вилучення частки в
капіталі
Разом зміни у
капіталі
Залишок на
31.12.2021

Всього
капітал

16 183

640

286 935

-

303 758

-

-

122 224

-

122 224

-

-

(347 001)

-

(347 001)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(224 777)

-

(224 777)

16 183

640

62 158

-

78 981
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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК,
що закінчився 31 грудня 2021 року
Ці Примітки є невід’ємною частиною фінансової звітності ТОВ «УКР КРЕДИТ
ФІНАНС» за звітний період з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року, складеної відповідно
до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності та національних законодавчих та
нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання
фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.

1. Інформація про Товариство
Найменування
Товариства:
ТОВАРИСТВО
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС»

З

ОБМЕЖЕНОЮ

(надалі – «Товариство»). Скорочена назва Товариства – ТОВ «УКР КРЕДИТ
ФІНАНС».
Юридичний статус ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС»
Товариство є юридичною особою, яке засновано і діє згідно з рішенням установчих
зборів (протокол № 1 від 07.02.2013р.) та відповідно до законодавства України. Дата та номер
запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної
особи: 13.02.13, номер запису 1 280 102 0000 000732. Код ЄДРПОУ 38548598. Країна
реєстрації – Україна.
Товариство є фінансовою установою (свідоцтво про реєстрацію фінансової установи
IК № 116 від 01.08.13), суб'єктом підприємницької діяльності, яке функціонує на принципах
ініціативності, економічної та правової самостійності, прибутковості. Виключним видом
діяльності Товариства є надання фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних
коштів. Юридична та фактична адреса Товариства: Україна, 01133, м. Київ, бульвар Лесі
Українки, будинок 26, офіс 407. Контактний телефон – (044) 333 5 222. Адреси електронної
пошти - info@creditkasa.com.ua; info@navse.com.ua. Сайти Товариства: https://creditkasa.ua;
https://navse.com.ua
Товариство здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, Статуту
та внутрішніх документів Товариства.
Вищим органом управління Товариства у відповідності з діючим законодавством
України та згідно Статуту є загальні збори Учасників. Виконавчий орган - Директор
Товариства.
Керівництво несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка
достовірно відображає фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2021 року, а також
результати його діяльності, рух грошових коштів та зміни у капіталі за рік, що закінчився
цією датою, а також за розкриття основних принципів облікової політики та іншої
пояснювальної інформації, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності
(надалі – «МСФЗ»).
Керівництво несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку належним
чином, за вживання розумних заходів для захисту активів Товариства, а також за запобігання
і виявлення шахрайства і інших порушень. Воно також несе відповідальність за діяльність
Товариства відповідно до законодавства України.
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2. Економічні умови в Україні та ризики функціонування
Товариство здійснює свою діяльність в Україні. Економіка України є відкритою,
недиверсифікованою та вважається ринковою з ознаками перехідної, має критичну
залежність від світових цін на сировинні товари та низьку ліквідність на міжнародному ринку
капіталу.
У 2021 році реальний ВВП України зріс на 3,4% (після падіння на 3,8% у 2020 році
внаслідок коронакризи). Зростанню економіки сприяли стійкий споживчий попит,
підтримуваний підвищенням доходів домогосподарств, нарощування інвестицій
підприємствами після кризи, зокрема завдяки поліпшенню їх фінансових результатів, а також
рекордний урожай сільськогосподарських культур. Водночас економіка відновлювалася
повільніше, ніж очікувалося. Серед причин – стрімке подорожчання енергоносіїв та їх
дефіцит, висока вартість сировини, вплив гірших урожаїв 2020 року, обмежені потужності
окремих виробничих секторів, суттєвіші втрати від пандемії на тлі триваліших карантинних
обмежень та повільних темпів вакцинації, а також стрімкіша фіскальна консолідація.
Пандемія також мала більш строкові ефекти на ринок праці: рівень участі у робочій силі
відновлювався повільно, диспропорції між попитом та пропозицією робочої сили
поглибилися. Це, разом із пожвавленням зовнішнього попиту на українських працівників,
зумовило збереження безробіття на високому рівні за одночасного зростання витрат на
оплату праці.
Споживча інфляція пройшла пік у вересні 2021 року (11% порівняно із відповідним
місяцем минулого року) та до кінця року знизилася до 10% у грудні порівняно із відповідним
місяцем минулого року завдяки послабленню зовнішнього тиску на ціни окремих
продовольчих товарів (зокрема соняшникової олії), рекордним урожаям в Україні, ефектам
перенесення від зміцнення гривні впродовж більшої частини року.
Національний банк розпочав посилення монетарної політики у березні 2021 року.
Протягом 2021 року облікову ставку було підвищено з 6% у січні до 9% у грудні. У
банківській системі зберігався значний профіцит ліквідності (визначений як сума коштів на
коррахунках банків та в депозитних сертифікатах Національного банку). У серпні 2021 року
рейтингова агенція “Fitch Ratings” поліпшила прогноз довгострокового рейтингу дефолту
емітента в іноземній валюті України зі стабільного до позитивного, підтвердивши сам
рейтинг на рівні “В”. У вересні 2021 року рейтингова агенція “Standard & Poor’s” також
підтвердила довгостроковий рейтинг України на рівні “В” зі стабільним прогнозом.
Пандемія COVID-19
У 2021 році світова економіка та економіка України відновлювалися після пандемії
COVID-19 у міру пом'якшення карантинних обмежень та поширення вакцинації. Утім,
відновлення було нерівномірним поміж країнами через збереження високого рівня
захворюваності та поширення нових варіантів вірусу, різні темпи вакцинації та відмінності в
масштабах державних стимулів. В Україні вакцинація була порівняно повільною, унаслідок
чого Уряд України запроваджував карантинні обмеження через нові хвилі захворюваності,
що пригнічувало ділову активність.
Загроза вторгнення і війна Російської Федерації (РФ) проти України
У 2021 році українська економіка продовжувала перебувати під впливом анексії РФ
Автономної республіки Крим, нерозв’язаного збройного конфлікту в окремих районах
Луганської та Донецької областей, а також складних політичних та економічних відносин із
РФ. У березні-квітні та жовтні-листопаді 2021 року РФ почала збирати війська та військову
техніку біля кордону з Україною, що представляло собою найвищу мобілізацію з моменту
анексії Криму в 2014 році. До грудня 2021 поблизу кордону з Україною було розміщено
орієнтовно понад 100 тис. російських військовослужбовців. Багато західних урядів
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закликали своїх громадян покинути Україну. У той же час російський уряд неодноразово
заперечував, що має будь-які плани вторгнення в Україну. Наприкінці 2021 року посилення
геополітичної напруженості через скупчення військ РФ на кордонах з Україною позначилося
на настроях різних груп економічних суб’єктів та спричинило девальваційний тиск на
гривню та падіння вартості українських активів.
З 24 лютого 2022 року РФ розпочала масовану невмотивовану військову агресію
проти України. Були атаковані військові та цивільні об’єкти, військові підрозділи агресора
увійшли в Україну за всіма напрямами, де були накопичені його сили. Подальший розвиток
цих подій та оцінку Керівництвом впливу війни на Товариство описано у Примітці 25 «Події
після дати балансу» та Примітці 3 «Загальна основа формування фінансової звітності», пункт
«Припущення про безперервність діяльності».
Керівництво стежить за розвитком поточної ситуації і, за необхідності, наскільки це
можливо, вживає заходів для мінімізації будь-яких негативних наслідків.

3. Загальна основа формування фінансової звітності
Достовірне подання та відповідність МСФЗ
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка
сформована з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів
діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого
кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31
грудня 2021 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ),
видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній
на 01 січня 2021 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів
України.
Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень
відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01
січня 2021 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій
звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.
Припущення про безперервність діяльності
Ця фінансова звітність підготовлена на основі принципу безперервності діяльності.
Початок війни Російської Федерації проти України наприкінці лютого 2022 року вже має і
буде надалі чинити подальший негативний вплив на українську економіку та бізнес. Через
вплив подій та умов внаслідок війни РФ проти України та запровадження в Україні воєнного
стану (далі – «Війна») Товариство:
- Оновило оцінку здатності суб’єкта господарювання продовжувати свою діяльність на
безперервній основі з урахуванням подій та умов внаслідок війни,
- Здійснило підтверджувальний аналіз такої оцінки. З метою оновлення оцінки, керівництво
Товариства врахувало всю наявну інформацію щодо майбутнього (щонайменше на
дванадцять місяців з моменту очікуваного затвердження фінансової звітності за 2021 рік, але
не обмежуючись цим періодом).
Станом на поточну дату масштабних операційних збоїв у діяльності Товариства не
відбувалось, але Товариство було вимушене знизити об’єми надання послуг в зв`язку із
значним збільшенням ризиків неповернення кредитів. Для фінансової стабільності в період
війни Керівництвом було вжито такі заходи:
- суттєво скорочено адміністративні витрати,
- зупинено кредитування по довоєнним скоринговим правилам,
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- зупинено нарахування відсотків по кредитам виданим в перші місяці після початку війни
(починаючи з травня 2022 року нарахування відсотків відновлено),
- зупинено будь-яку колекторську діяльність,
- розроблено та запропоновано клієнтам програми реструктуризації та суттєвих списань у
разі закриття кредиту,
- з квітня 2022 року проводяться тестові видачі для повторних клієнтів,
- на базі отриманих даних по поведінці клієнтів розроблено план розвитку підприємства в
реаліях війни.
Завдяки цим заходам Товариству вдалося:
- Вийти на позитивний грошовий потік,
- Накопичувати кошти для початку нарощування видач,
- Платити податки та розраховуватись з кредиторами і персоналом,
- Погасити кредит в банку АТ «ПУМБ» та всі нараховані відсотки, обслуговувати кредит в
банку АТ "Банк Альянс" (кредитні кошти було отримано в січні 2022 року, договірний термін
погашення кредиту – в грудні 2022 року),
- Накопичити знання поведінки клієнтів під час війни. На підставі цих даних було
побудовано уточнені прогнози діяльності Товариства протягом найближчих дванадцяти
місяців. Зазначені прогнози підтверджують оцінку керівництва щодо здатності Товариства
здійснювати безперервну діяльність.
Враховуючи викладене вище, Керівництво дійшло висновку, що існують достатні підстави
для підготовки цієї фінансової звітності на основі принципу безперервної діяльності.
Разом з тим, існує суттєва невизначеність, пов`язана з непередбачуваним наразі
впливом військових дій на території України, що тривають, на припущення, що лежать в
основі оцінок керівництва, що може поставити під значний сумнів здатність Товариства
продовжувати свою діяльність на безперервній основі, і, отже, він не зможе реалізувати свої
активи та погасити зобов`язання за звичайного перебігу господарської діяльності.
Основа підготовки, звітний період та одиниці виміру фінансової звітності.
Ця фінансова звітність підготовлена відповідно до принципу оцінки за історичною
вартістю. Річна фінансова звітність представлена за період, що починається з 1 січня 2021
року і закінчується 31 грудня 2021 року (включно). Річна фінансова звітність складена в
національній валюті України – гривні. Дані фінансової звітності відображені з точністю до
цілих тисяч гривень.
Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення)
керівником Товариства 12 вересня 2022 року і підписана управлінським персоналом в особі
директора Товариства та головного бухгалтера. Ні учасники Товариства, ні інші особи не
мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.
Нові стандарти, інтерпретації та поправки до діючих стандартів, застосування
роз'яснень та змін до стандартів
Нові та переглянуті стандарти, які застосовуються у поточному році
У поточному році Товариство застосувало низку поправок до стандартів МСФЗ та
тлумачень, виданих Радою з МСБО, що набули чинності для періоду за рік, що починається
1 січня 2021 року:
Поправки до МСФЗ (IFRS) 9, МСБО (IAS) 39, МСФЗ (IFRS) 4 МСФЗ (IFRS) 16
– «Реформа базової процентної ставки – Фаза 2».
Їх застосування не мало суттєвого впливу на розкриття інформації або на суми, які
відображаються у цій фінансовій звітності.

11

ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС»

Фінансова звітність за 2021 рік

Нові і переглянуті МСФЗ випущені, але які ще не набули чинності.
Були опубліковані окремі нові стандарти та зміни до діючих стандартів, що будуть
обов’язковими для застосування Товариством у річних періодах, починаючи з 1 січня 2022
року та пізніших періодах:
Дата набрання
чинності
МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування»
Поправки до МСФЗ (IFRS) 17 – «Подовження тимчасового
звільнення від застосування МСФЗ (IFRS) 9» (Поправки до МСФЗ
(IFRS) 4)
Поправки до МСБО (IAS) 1 – «Класифікація зобов'язань як
короткострокових або довгострокових»

1 січня 2023 р.
1 січня 2023 р.

1 січня 2023 р.
(перенесено з
1 січня 2022 р.)
Поправки до МСФЗ (IFRS) 3 «Посилання на Концептуальні основи» 1 січня 2022 р.
Поправки до МСБО (IAS) 16 «Основні засоби: надходження до 1 січня 2022 р.
використання за призначенням»
Поправки до МСБО (IAS) 37 «Обтяжливі договори - витрати на 1 січня 2022 р.
виконання договору»
Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2018-2020 років
1 січня 2022 р.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 1 – «Дочірня організація, вперше (окрім поправки
застосовує Міжнародні стандарти фінансової звітності»
до МСФЗ 16,
Поправки до МСФЗ (IFRS) 9 – «Комісійна винагорода під час що стосується
проведення «тесту 10%» в разі припинення визнання фінансових лише
ілюстративного
зобов'язань»
прикладу, тому
Поправки МСФЗ (IFRS) 16 – Ілюстративні приклади
дата набрання
Поправки до МСБО (IAS) 41 – Оподаткування при оцінці чинності
не
справедливої вартості
вказана)
Поправки до МСБО (IAS) 1 та Положення з практики МСФЗ 2 – 1 січня 2023 р.
«Розкриття облікових політик»
Поправки до МСБО (IAS) 8 – «Визначення облікових оцінок»
1 січня 2023 р.
Поправки до МСБО (IAS) 12 – «Відстрочений податок, пов’язаний з 1 січня 2023 р.
активами та зобов’язаннями, що виникають у результаті однієї
операції»
Товариство не застосовувало ці нові чи переглянуті стандарти до початку їх
обов’язкового застосування. Керівництво не очікує, що прийняття до застосування цих нових
чи переглянутих стандартів, перелічених вище, матиме істотній вплив на фінансову звітність
Товариства у майбутніх періодах.

4. Стислий виклад суттєвих положень облікової політики
Основні положення облікової політики, прийняті при підготовці цієї фінансової
звітності, наведені нижче. Ця політика послідовно застосовується до всіх років,
представлених у цій фінансової звітності, якщо не зазначене інше.
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Методи подання інформації у фінансових звітах
Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку,
за класифікацією, основаною на методі «функції витрат» або «собівартості реалізації», згідно
з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи,
наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність.
Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух
грошових коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким
розкривається інформація про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат
грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень та грошових виплат
формується на підставі облікових записів Товариства.
Класифікація активів і зобов`язань на оборотні/ короткострокові та
необоротні/довгострокові
Товариство представляє активи і зобов`язання за принципом їх класифікації на
оборотні/ короткострокові та необоротні/довгострокові.
Актив є оборотним, якщо:

його передбачається реалізувати чи він призначений для продажу або використання
в рамках звичайного операційного циклу;

він призначений, головним чином, для цілей торгівлі;

його передбачається реалізувати протягом дванадцяти місяців після закінчення
звітного періоду;

чи він є грошовими коштами чи їх еквівалентами, за виключенням випадків
наявності обмежень щодо його обміну або використання для погашення зобов`язань
протягом як мінімум дванадцяти місяців після закінчення звітного періоду. Інші
активи класифікуються як необоротні.
Зобов`язання є короткостроковим якщо:

передбачається, що воно буде погашене в рамках звичайного операційного циклу;

воно утримується, головним чином, для цілей торгівлі;

воно підлягає погашенню протягом двадцяти місяців після закінчення звітного
періоду;

чи у Товариства відсутнє безумовне право відстрочити погашення зобов`язання
протягом як мінімум дванадцяти місяців після закінчення звітного періоду.
Товариство класифікує всі інші зобов`язання як довгострокові.
Основні засоби
Первісно Товариство оцінює основні засобі на основі фактичних витрат на їх
придбання, яка включає в себе вартість придбання та витрати, пов’язані з доведенням об’єкта
до експлуатації. У подальшому основні засобі оцінюються за первісною вартістю за
вирахуванням накопиченої амортизації та резерву на знецінення, якщо потрібно.
Товариство не визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів витрати на
щоденне обслуговування, технічне обслуговування та ремонт об’єкта. Ці витрати визнаються
витратами періоду, в якому вони понесені. Витрати капіталізуються у балансовій вартості
активу або визнаються як окремий актив лише у випадку, коли ймовірно, що Товариство
отримає від цього активу майбутні економічні вигоди, пов’язані з цими витратами, а його
вартість можна достовірно оцінити.
Визнання основних засобів припиняється при вибутті або у випадку, коли у
майбутньому не очікується отримання економічної вигоди від використання бо реалізації
певного активу. Прибуток або збиток в результаті припинення визнання активу (розраховані
як різниця між чистими надходженнями від вибуття і балансовою вартістю активу),
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включаються до складу прибутку або збитку у звітному періоді, коли визнання активу було
припинено.
Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом з
використанням визначених строків корисної експлуатації. Амортизацію активу починають,
коли він стає придатним для використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох
дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу
або на дату, з якої припиняють визнання активу.
Застосовані строки корисної експлуатації для кожного класу основних засобів:

машини та обладнання – 5 років, з них:
ЕОМ, інші електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного
оброблення інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов'язані з
ними комп'ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті,
та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи,
комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби
їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові),
мікрофони і рації, вартість яких перевищує 20 000 гривень – 2 роки.

інструменти, прилади, інвентар, меблі – 4 роки.
Оренда (Товариство в якості орендаря)
Товариство орендує офісні приміщення та обладнання. Договори можуть включати
як компоненти, які є договорами оренди, та і компоненти, які не є договорами оренди.
Товариство розподіляє винагороду за договором між компонентами оренди та
компонентами, які не є орендою, на основі їх відносної ціни відокремленої угоди.
Активи, що виникають за договорами оренди, спочатку оцінюються за приведеною
вартістю. Активи у формі права користування оцінюють за первісною вартістю, яка включає:
• суму первісної оцінки зобов'язання з оренди;
• орендні платежі на дату початку оренди чи до неї, за вирахуванням отриманих
стимулюючих платежів за орендою;
• будь-які первісні прямі витрати та витрати на відновлення активу до стану, який
вимагається умовами договорів оренди.
Активи у формі права користування, амортизуються лінійним методом протягом
строку корисного використання активу або строку оренди, залежно від того, який з них
закінчиться раніше. Якщо Товариство достатньою мірою упевнене у виконанні опціону на
придбання, Товариство амортизує актив у формі права користування протягом строку
корисного використання базового активу. Активи у формі права користування включаються
до рядку «Основні засоби» звіту про фінансовий стан.
Короткострокова оренда
Товариство застосовує звільнення від визнання щодо короткострокової оренди до
своїх короткострокових договорів оренди (тобто до договорів, за якими на дату початку
оренди термін оренди становить не більше 12 місяців і які не містять опціону на покупку
базового активу), а також для договорів оренди, які не передбачають штрафу за дострокове
розірвання договору і не містять опціону на купівлю. Орендні платежі по короткостроковій
оренді визнаються як витрати лінійним методом протягом терміну оренди.
Нематеріальні активи
Нематеріальні активи Товариства мають кінцевий термін використання та
включають переважно придбане та капіталізоване програмне забезпечення, торгові марки та
ліцензії.
Нематеріальні активи обліковуються за вартістю придбання. Витрати на придбання
нематеріальних активів капіталізуються. Витрати, безпосередньо пов’язані з розробкою
унікальних програмних продуктів, які можуть бути ідентифіковані, контролюються
Товариством і, ймовірно, принесуть додаткові економічні вигоди, що перевищують витрати,
обліковуються у складі нематеріальних активів. Капіталізовані витрати включають витрати
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на персонал, який займається розробкою програмного забезпечення, та відповідну частину
накладних витрат. Усі інші витрати, пов’язані з програмним забезпеченням (наприклад, його
обслуговуванням), відносяться на видатки по мірі їх здійснення.
Амортизація окремого об'єкта нематеріальних активів розраховується із
застосуванням прямолінійного методу, виходячи зі строку корисного використання об'єкта.
Строк корисного використання об'єкта:
Програмне забезпечення – 10 років;
Ліцензії, торгівельні марки – 10 років;
Інші нематеріальні активи – 2 роки.
Після списання нематеріальних активів їхня первісна вартість, разом з відповідними
сумами накопиченої амортизації, вилучається з облікових записів.
Знецінення активів
На кожну звітну дату Товариство проводить перевірку наявності індикаторів
знецінення балансової вартості матеріальних і нематеріальних активів. В разі виявлення
будь-яких таких індикаторів розраховується відшкодована вартість відповідного активу для
визначення розміру збитку від знецінення (якщо такий є). Якщо неможливо оцінити
відшкодовану вартість окремого активу, Товариство оцінює відшкодовану вартість
генеруючої одиниці, до якої відноситься такий актив.
Якщо відшкодована вартість активу (або генеруючої одиниці) виявляється нижчою
за його балансову вартість, балансова вартість цього активу (генеруючої одиниці)
зменшується до відшкодованої вартості. Збитки від знецінення відразу відображаються в
прибутках і збитках, за винятком випадків, коли актив враховується за оціненою вартістю. В
цьому випадку збиток від знецінення враховується як зменшення резерву по переоцінці.
У випадках, коли збиток від знецінення згодом відновлюється, балансова вартість
активу (генеруючої одиниці) збільшується до суми, отриманої в результаті нової оцінки його
відшкодованої вартості, так, щоб нова балансова вартість не перевищувала балансову
вартість, яка була б визначена, якби по цьому активу (генеруючій одиниці) не був
відображений збиток від знецінення в попередні роки. Відновлення збитку від знецінення
відразу ж відображається в прибутках і збитках, за винятком випадків, коли актив
враховується за оціненою вартістю. В цьому випадку відновлення збитку від знецінення
враховується як збільшення резерву по переоцінці.
Запаси
Облік та відображення у фінансовій звітності запасів здійснюється відповідно до
МСБО 2 «Запаси». Запаси матеріальних цінностей – це активи, які утримуються Товариством
для споживання у процесі здійснення діяльності (надання послуг), а також для забезпечення
адміністративних (управлінських) потреб.
Запаси товарно-матеріальних цінностей складаються з: - господарських матеріалів
(матеріальні цінності, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства і надання послуг
(бланки договорів страхування, полісів), а також для ремонту і технічного обслуговування
інших необоротних активів); - малоцінних і швидкозношуваних предметів – предметів, які
використовуються Товариством не більше одного року (незалежно від їх вартості).
У бухгалтерському обліку матеріальні цінності оприбутковуються на відповідні
рахунки бухгалтерського обліку за первісною вартістю, з урахуванням витрат на
транспортування від постачальника, податки, збори та інші обов’язкові платежі.
Первісна вартість запасів не змінюється, крім випадків, якщо на дату балансу їх ціна
знизилась або вони зіпсовані, застаріли, або іншим чином втратили первісно очікувану
економічну вигоду. Запаси відображаються за найменшою з двох оцінок: за первісною
вартістю або чистою вартістю реалізації. При списанні та іншому вибутті запасів
застосовується метод FIFO – «перше надходження-перший видаток».
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Фінансові інструменти (фінансові активи і фінансові зобов`язання)
Фінансовим інструментом є будь-який договір, що приводить до виникнення
фінансового активу у однієї організації і фінансового зобов'язання або інструмента власного
капіталу в іншої організації.
Ні аванси одержані, ні аванси видані, ні переплачені податки, збори та обов’язкові платежі
не є фінансовими активами та фінансовими зобов’язаннями.
Фінансові інструменти – основні терміни оцінки.
Справедлива вартість – це ціна, яка була б отримана від продажу активу або сплачена за
зобов’язанням при звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки. Найкращим
підтвердженням справедливої вартості є ціна на активному ринку. Активний ринок – це
такий ринок, на якому операції щодо активів і зобов’язань мають місце із достатньою
частотою та в достатніх обсягах для того, щоб забезпечити інформацію щодо ціноутворення
на поточній основі.
Методи оцінки, такі як модель дисконтування грошових потоків, а також моделі,
основані на даних аналогічних операцій, що здійснюються на ринкових умовах, або на
результатах аналізу фінансових даних об'єкта інвестицій, використовуються для визначення
справедливої вартості окремих фінансових інструментів, для яких ринкова інформація про
ціну угод відсутня. Оцінки справедливої вартості аналізуються за рівнями ієрархії
справедливої вартості наступним чином: (i) до Рівня 1 відносяться оцінки за цінами
котирувань (нескоригованих) на активних ринках для ідентичних активів або зобов'язань, (ii)
до Рівня 2 - отримані за допомогою методів оцінки, в яких усі використані істотні вхідні дані,
які або прямо (наприклад, ціна), або опосередковано (наприклад, розраховані на основі ціни)
є спостережуваними для активу або зобов'язання (тобто, наприклад, розраховані на основі
ціни), і (iii) оцінки Рівня 3 - це оцінки, що не основані виключно на спостережуваних
ринкових даних (тобто для оцінки потрібен значний обсяг вхідних даних, які не
спостерігаються на ринку).
Витрати на проведення операції – це притаманні витрати, що безпосередньо пов’язані із
придбанням, випуском або вибуттям фінансового інструмента. Притаманні витрати – це
витрати, що не були б понесені, якби операція не здійснювалась. Витрати на проведення
операції включають виплати та комісійні, сплачені агентам (у тому числі працівникам, які
виступають у якості торгових агентів), консультантам, брокерам та дилерам; збори, які
сплачуються регулюючим органам та фондовим біржам, а також податки та збори, що
стягуються при перереєстрації права власності. Витрати на проведення операції не
включають премій або дисконтів за борговими зобов’язаннями, витрат на фінансування,
внутрішніх адміністративних витрат чи витрат на зберігання.
Амортизована вартість – це вартість при початковому визнанні фінансового інструмента
мінус погашення основного боргу плюс нараховані проценти, а для фінансових активів –
мінус резерв під очікувані кредитні збитки. Нараховані проценти включають амортизацію
відстрочених витрат за угодою при початковому визнанні та будь-яких премій або дисконту
від суми погашення із використанням методу ефективної процентної ставки. Нараховані
процентні доходи та нараховані процентні витрати, в тому числі нарахований купонний дохід
та амортизований дисконт або премія (у тому числі комісії, які переносяться на наступні
періоди при первісному визнанні, якщо такі є), не відображаються окремо, а включаються до
балансової вартості відповідних статей звіту про фінансовий стан.
Метод ефективної процентної ставки – це метод розподілу процентних доходів або
процентних витрат протягом відповідного періоду з метою отримання постійної процентної
ставки (ефективної процентної ставки) від балансової вартості інструмента. Ефективна
процентна ставка – це процентна ставка, за якою розрахункові майбутні грошові виплати або
надходження (без урахування майбутніх кредитних збитків) точно дисконтуються протягом
очікуваного терміну дії фінансового інструменту або, у відповідних випадках, протягом
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коротшого терміну до валової балансової вартості фінансового інструменту. Ефективна
процентна ставка використовується для дисконтування грошових потоків по інструментах із
плаваючою ставкою до наступної дати зміни процентної ставки, за винятком премії чи
дисконту, які відображають кредитний спред понад плаваючу ставку, встановлену для
даного інструмента, або інших змінних факторах, які не змінюються залежно від ринкових
ставок.
Такі премії або дисконти амортизуються протягом всього очікуваного терміну дії
інструмента. Розрахунок поточної вартості включає всі комісійні та виплати, сплачені або
отримані сторонами договору, що є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки.
Для активів, які є придбаними чи створеними кредитно-знеціненими (POCI) фінансовими
активами при первісному визнанні, ефективна процентна ставка коригується на кредитний
ризик, тобто розраховується на основі очікуваних грошових потоків при первісному
визнанні, а не на основі договірних грошових потоків.
Фінансові інструменти – первісне визнання
Фінансові інструменти, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток чи
збиток, спочатку обліковуються за справедливою вартістю. Всі інші фінансові інструменти
спочатку обліковуються за справедливою вартістю, скоригованою на витрати, понесені на
здійснення операції. Найкращим підтвердженням справедливої вартості при початковому
визнанні є ціна угоди. Прибуток або збиток при початковому визнанні визнається лише у
тому випадку, якщо існує різниця між справедливою вартістю та ціною угоди,
підтвердженням якої можуть бути інші поточні угоди з тим самим фінансовим інструментом,
що спостерігаються на ринку, або методики оцінки, які у якості базових даних
використовують лише дані з відкритих ринків.
Усі операції із придбання або продажу фінансових активів, що передбачають
поставку протягом періоду, визначеного законодавством або традиціями ринку (угоди
"звичайної" купівлі-продажу), визнаються на дату здійснення угоди, тобто на дату, коли
Товариство зобов’язується здійснити поставку фінансового активу. Всі інші операції з
придбання фінансових інструментів визнаються тоді, коли Товариство стає стороною
договору про придбання фінансового інструменту.
Фінансові активи
Фінансові активи – класифікація і подальша оцінка – категорії оцінки.
Товариство класифікує фінансові активи у такі категорії оцінки: за справедливою
вартістю через прибуток чи збиток, за справедливою вартістю через інший сукупний дохід і
за амортизованою вартістю. Класифікація та подальша оцінка боргових фінансових активів
залежить від (i) бізнес-моделі Товариства для управління відповідним портфелем активів та
(ii) характеристик грошових потоків за активом.
Бізнес-модель відображає спосіб, у який Товариство управляє активами з метою
отримання грошових потоків: чи є метою Товариства (i) виключно отримання передбачених
договором грошових потоків від активів («утримання активів для отримання передбачених
договором грошових потоків»), або (ii) отримання передбачених договором грошових
потоків і грошових потоків, які виникають у результаті продажу активів («утримання активів
для отримання передбачених договором грошових потоків і продажу»), або якщо не
застосовується ні пункт (i), ні пункт (ii), фінансові активи відносяться у категорію «інших»
бізнес-моделей та оцінюються за справедливою вартістю через прибуток чи збиток.
Бізнес-модель визначається для групи активів (на рівні портфеля) на основі всіх
відповідних доказів діяльності, яку Товариство має намір здійснити для досягнення цілі,
встановленої для портфеля, наявного на дату оцінки. Фактори, які Товариство враховує при
визначенні бізнес-моделі, включають мету і склад портфеля, минулий досвід отримання
грошових потоків по відповідних активах, підходи до оцінки та управління ризиками, методи
оцінки доходності активів.
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Якщо бізнес-модель передбачає утримання активів для отримання передбачених
договором грошових потоків або для отримання передбачених договором грошових потоків
і продажу, Товариство оцінює, чи являють собою грошові потоки виключно виплати
основної суми боргу та процентів («тест на виплати основної суми боргу та процентів» або
«SPPI-тест»). Фінансові активи із вбудованими похідними інструментами розглядаються у
сукупності, щоб визначити, чи є грошові потоки по них виплатами виключно основної суми
боргу та процентів. У ході такої оцінки Товариство аналізує, чи відповідають передбачені
договором грошові потоки умовам базового кредитного договору, тобто проценти
включають тільки відшкодування щодо кредитного ризику, вартості грошей у часі, інших
ризиків базового кредитного договору та маржу прибутку.
Якщо умови договору передбачають схильність до ризику чи волатильності, які не
відповідають умовам базового кредитного договору, відповідний фінансовий актив
класифікується та оцінюється за справедливою вартістю через прибуток чи збиток. SPPI-тест
виконується при первісному визнанні активу, а подальша переоцінка не проводиться.
Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою вартістю.
Товариство класифікує фінансові активи як оцінювані за амортизованою вартістю,
якщо виконуються обидві наступні умови:
- фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання
фінансових активів для отримання передбачених договором грошових потоків; і
- договірні умови фінансового активу обумовлюють отримання в зазначені дати
грошових потоків, які є виключно платежами в рахунок основної суми боргу і відсотків на
непогашену частину основної суми боргу.
Станом на звітні дати всі наявні в Товариства фінансові активи (в тому числі
дебіторська заборгованість за позиками виданими і нарахованими відсотками, грошові
кошти) відносилися до категорії фінансових активів, які оцінюються за амортизованою
вартістю.
Після первісного визнання щодо фінансових активів, які оцінюються за
амортизованою вартістю, визнається резерв під очікувані кредитні збитки.
Знецінення фінансових активів – оціночний резерв під очікувані кредитні
збитки.
Фінансові активи, які оцінюються за амортизованою вартістю, відображаються у
звіті про фінансовий стан за вирахуванням оціночного резерву під очікувані кредитні збитки
(ОКЗ).
ОКЗ розраховуються на основі різниці між грошовими потоками, що належать
відповідно до договору, і всіма грошовими потоками, які Товариство очікує отримати,
дисконтованій з використанням первісної ефективної процентної ставки або її приблизного
значення.
Оцінка очікуваних кредитних збитків відображає: (i) об'єктивну і зважену з
урахуванням імовірності суму, визначену шляхом оцінки діапазону можливих результатів,
(ii) вартість грошей у часі та (iii) всю обґрунтовану і підтверджувану інформацію про минулі
події, поточні умови та прогнозовані майбутні економічні умови, доступну на звітну дату без
надмірних витрат і зусиль.
Товариство застосовує триетапну модель обліку знецінення на основі змін
кредитного ризику з моменту первісного визнання. Фінансовий інструмент, який не є
знеціненим при первісному визнанні, класифікується як такий, що відноситься до Етапу 1.
Для фінансових активів Етапу 1 очікувані кредитні збитки оцінюються за сумою, яка
дорівнює частині очікуваних кредитних збитків за весь строк, що виникають внаслідок
дефолтів, які можуть відбутися протягом наступних 12 місяців чи до дати погашення
відповідно до договору, якщо вона настає до закінчення 12 місяців («12-місячні очікувані
кредитні збитки»). Якщо Товариство ідентифікує значне підвищення кредитного ризику з
моменту первісного визнання, актив переводиться в Етап 2, а очікувані кредитні збитки за
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цим активом оцінюються на основі очікуваних кредитних збитків за весь строк, тобто до дати
погашення відповідно до договору, але з урахуванням очікуваної передоплати, якщо вона
передбачена («очікувані кредитні збитки за весь строк»). Якщо Товариство визначає, що
фінансовий актив є знеціненим, актив переводиться в Етап 3, і очікувані по ньому кредитні
збитки оцінюються як очікувані кредитні збитки за весь строк.
Товариство видає лише короткострокові кредити, тому очікувані кредитні збитки
щодо них внаслідок подій дефолту, який можливий в межах 12 місяців після звітної дати та
очікувані кредитні збитки в результаті всіх можливих подій дефолту, протягом всього
очікуваного строку кредитних договорів, є тотожними. Оцінка наявності чи відсутності
значного підвищення кредитного ризику в цьому випадку здійснюється для аналізу
кредитної якості портфеля виданих кредитів і впливає на оцінку ймовірності дефолту,
cпираючись на досвід минулих років.
Очікувані кредитні збитки по кредитах виданих та заборгованості по відсотках по
них оцінюються на основі таких компонентів: сума заборгованості, ймовірність дефолту,
рівень втрат в разі дефолту (в процентах від заборгованості на момент дефолту).
Ймовірність дефолту і рівень втрат в разі дефолту оцінюються з використанням
історичної інформації про погашення заборгованості попередніх звітних періодів з
урахуванням перспективних факторів, характерних для боржників та економічного
середовища.
Грошові кошти та їх еквіваленти.
Грошові кошти складаються з коштів на поточних рахунках, депозитів у банках до
запитання та з первісним строком не більше трьох місяців, також із грошових коштів в дорозі
в національній валюті.
Грошові кошти в дорозі - кошти Товариства по транзакціях, що ініціюються
клієнтами Товариства з використанням банківських карток, переказ яких на користь
Товариства здійснюється з використанням електронних способів обробки платежів на
підставі укладених договорів з фінансовими компаніями - платіжними системами.
Грошові кошти та їх еквіваленти відображаються за амортизованою вартістю,
оскільки вони утримуються для отримання передбачених договором грошових потоків і ці
грошові потоки являють собою виключно виплати основної суми боргу та процентів та вони
не віднесені у категорію оцінки за справедливою вартістю через прибуток чи збиток.
Фінансові активи – списання.
Фінансові активи списуються повністю або частково, коли Товариство вичерпало всі
практичні можливості щодо їх стягнення і дійшло висновку про необґрунтованість очікувань
відносно відшкодування таких активів.
Фінансові активи – припинення визнання.
Товариство припиняє визнання фінансових активів, коли (а) активи погашені або
права на отримання грошових потоків від активів інакше втратили свою чинність, або (б)
Товариство передало права на отримання грошових потоків від фінансових активів або
уклала угоду про передачу, і при цьому (i) також передала в основному всі ризики та вигоди,
пов’язані з володінням активами, або (ii) Товариство не передало та не залишило в основному
всі ризики та вигоди володіння, але припинила здійснювати контроль.
Контроль вважається збереженим, якщо контрагент не має практичної можливості
повністю продати актив непов’язаній стороні без внесення додаткових обмежень на
перепродаж.
Фінансові зобов’язання
Фінансові зобов'язання Товариства включають кредити банків, торгову та іншу
кредиторську заборгованість і класифікуються як такі що згодом оцінюються за
амортизованою вартістю. Станом на звітні дати та у звітному періоді Товариство не мало
фінансових зобов’язань, класифікованих як такі що оцінюються за справедливою вартістю
через прибуток або збиток.
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Поточні торгова кредиторська заборгованість та інша кредиторська заборгованість
відображаються за сумою до оплати, оскільки ефект дисконтування є несуттєвим.
Припинення визнання фінансових зобов’язань
Припинення визнання фінансового зобов’язання відбувається у випадку виконання,
анулювання або закінчення терміну дії відповідного зобов’язання.
Згортання фінансових активів та зобов'язань
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.
Власний капітал
Учасники Товариства мають право на відшкодування своєї частки в капіталі
Товариства в грошовій формі. Сума відшкодування є змінною величиною і залежить від
справедливої вартості чистих активів Товариства, визначених відповідно до МСФЗ.
Зобов'язання Товариства з відшкодування часток учасників в його капіталі призводить до
виникнення фінансового зобов’язання, сума якого дорівнює поточній вартості
відшкодування, навіть якщо зазначене зобов'язання залежить від наміру учасників
реалізувати своє право. Однак Товариство класифікувало свої чисті активи як капітал,
оскільки задовольняються усі критерії пп. 16 А та 16 Б МСБО 32:
(а) Інструмент надає власнику право на пропорційну частку чистих активів
Товариства в разі його ліквідації. Чисті активи Товариства - це ті активи, які залишаються
після вирахування всіх інших вимог щодо його активів. Пропорційна частка визначається
шляхом:
1) ділення чистих активів Товариства при його ліквідації на одиниці рівної величини;
і
2) множення цієї суми на кількість одиниць, наявних у власника фінансового
інструмента.
(б) Інструмент належить до класу інструментів, який є субординованим по
відношенню до всіх інших класів інструментів. Для включення в такий клас інструмент:
1) не повинен мати ніякого пріоритету над іншими вимогами за активами Товариства
при його ліквідації, і
2) не обов'язково повинен конвертуватися в інший інструмент до його включення в
клас інструментів, які є субординованими по відношенню до всіх інших класів інструментів.
(в) Усі фінансові інструменти класу, субординованого по відношенню до всіх інших
класів інструментів, мають ідентичні характеристики. Наприклад, всі вони повинні мати
право на зворотний продаж, і для всіх інструментів повинна використовуватися одна і та ж
формула чи інший метод розрахунку ціни на зворотній викуп або погашення.
(г) Крім договірного зобов'язання емітента щодо викупу або погашення інструменту
в обмін на грошові кошти чи інший фінансовий актив, даний інструмент не включає ніякого
іншого договірного зобов'язання з постачання грошових коштів або іншого фінансового
активу іншому підприємству або обміну фінансовими активами або фінансовими
зобов’язаннями з іншим суб'єктом господарювання на умовах, які потенційно несприятливі
для Товариства; даний інструмент також не є контрактом, який підлягає або може бути
погашений за рахунок власних інструментів капіталу Товариства.
(д) Загальний очікуваний рух грошових коштів по інструменту протягом терміну
його дії в основному залежать від прибутку або збитку, змін в визнаних чистих активах або
змін у справедливій вартості визнаних і невизнаних чистих активів Товариства протягом
терміну дії інструмента (за винятком будь-яких ефектів від самого інструмента).
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Забезпечення
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.
Умовні зобов'язання та активи.
Товариство не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан Товариства.
Інформація про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які
втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою.
У випадках, коли Товариство є солідарно і окремо відповідальною за зобов’язання,
та частина зобов’язання, яка, за очікуванням, буде погашена іншими сторонами,
розглядається як умовне зобов’язання. Товариство визнає забезпечення на ту частину
зобов’язання, для якої ймовірним є вибуття ресурсів, що втілюють у собі економічні вигоди,
за винятком надзвичайно рідкісних обставин, коли не можна зробити достовірної оцінки.
Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив
розкривається, коли надходження економічних вигід є ймовірним.
Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.
Дохід – це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді
надходження чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов’язань,
результатом чого є збільшення чистих активів, за винятком збільшення, пов’язаного з
внесками учасників.
Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню
та критеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення
активів або зменшення зобов’язань. Дохід від надання послуг відображається в момент
виникнення незалежно від дати надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня
завершеності операції з надання послуг на дату балансу.
Для фінансових активів, які облікуються за амортизованою собівартістю, процентні
доходи відображаються за ефективною ставкою відсотка, що є ставкою, яка точно дисконтує
очікувані майбутні надходження протягом очікуваного строку служби фінансового
інструменту, до чистої балансової вартості фінансового активу. Відповідно до стандартних
умов договору про надання Товариством коштів у позику процентний дохід розраховується
із застосуванням процентної ставки, визначеної у договорі, до валової балансової вартості
позики у період, коли позика не є простроченою.
Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів.
Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді
вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є
зменшення чистих активів, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності
визначенню та одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів.
Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не
надають майбутніх економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні
вигоди не відповідають або перестають відповідати визнанню як активу у звіті про
фінансовий стан.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли
виникають зобов’язання без визнання активу.
Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що
й відповідні доходи.
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Виплати 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 (резерв)
відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні
виплати відпускних. Резерв визначається з урахуванням відповідних відрахувань на
обов'язкове соціальне страхування. Резерв відпусток відображається у фінансовій звітності
Товариства як поточні забезпечення.
Податок на прибуток
Витрати (дохід) з податку на прибуток являють собою суму поточного податку за
звітний період та відстроченого податку.
Поточний податок на прибуток розраховується відповідно до законодавства, яке
вступило в дію або має бути введено в дію станом на кінець звітного періоду.
Відстрочені податкові активи та зобов’язання розраховуються по відношенню до
тимчасових різниць з використанням балансового методу.
Витрати з податку на прибуток включають поточний податок, який визнається у
складі прибутку чи збитку за рік.
Дивіденди
Дивіденди визнаються як зобов'язання і віднімаються із суми власного капіталу,
коли вони затверджені рішенням Загальних зборів учасників. Дивіденди, затверджені після
звітної дати, розкриваються як події після звітного періоду.

5. Основні припущення, оцінки та судження
Складання фiнансової звiтностi Товариства згiдно з МСФЗ вимагає вiд керiвництва
суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на поданi у фiнансовiй звiтностi суми доходiв,
витрат, активiв та зобов'язань, а також розкриття iнформацiї про умовнi зобов'язання на
звiтну дату. Розрахунки та судження постiйно оцiнюються i базуються на попередньому
досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй,
якi вважаються обгрунтованими за iснуючих обставин. Керiвництво Товариства також
використовує певнi професiйнi судження при застосуваннi принципiв облiкової полiтики. У
процесi застосування облiкової полiтики керiвництвом Товариства були зробленi певнi
судження, крiм облiкових оцiнок, якi мають суттєвий вплив на суми, вiдображенi у
фiнансовiй звiтностi. Такi судження, зокрема, включають правомiрнiсть припущення щодо
безперервностi дiяльностi Товариства.
Термін корисного використання основних засобів та нематеріальних активів
Оцінка термінів корисного використання основних засобів та нематеріальних
активів є предметом професійного судження, яке базується на основі досвіду використання
аналогічних активів. Майбутні економічні вигоди від даних активів, виникають переважно
від їх поточного використання під час надання послуг. Тим не менш, інші фактори, такі як
фізичний та моральний знос, часто призводять до змін розмірів майбутніх економічних вигід,
які як очікується будуть отримані від використання даних активів.
Керівництво періодично оцінює правильність остаточного терміну корисного
використання основних засобів та нематеріальних активів. Ефект від перегляду остаточного
терміну корисного використання основних засобів та нематеріальних активів відображається
у періоді, коли такий перегляд мав місце чи в майбутніх звітних періодах, якщо можливо
застосувати. Відповідно, це може вплинути на величину майбутніх амортизаційних
відрахувань та балансову вартість основних засобів.
Резерв очікуваних кредитних збитків (ОКЗ)
Товариство проводить нарахування резерву ОКЗ з метою покриття потенційних
збитків у випадках неспроможності дебітора здійснювати необхідні платежі. Оцінка ОКЗ –
це суттєва оцінка, яка передбачає визначення методології оцінки, моделі та вхідних
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параметрів. При оцінці достатності резерву очікуваних збитків керівництва враховує поточні
загальноекономічні умови, платоспроможність дебітора та зміни умов здійснення платежів.
Коригування суми резерву очікуваних збитків, що відображена у фінансовій звітності,
можуть проводитись у результаті зміни економічної чи галузевої ситуації або фінансового
стану окремих клієнтів.
Товариство регулярно аналізує та перевіряє коректність моделі розрахунку і вхідних
параметрів для зменшення різниці між оцінкою очікуваного кредитного збитку та фактичним
кредитним збитком. Оцінка взаємозв'язку між історичними рівнями дефолту, що
спостерігаються, прогнозованими економічними умовами і ОКЗ є значною розрахункової
оцінкою. Величина ОКЗ чутлива до змін в обставинах і прогнозованих економічних умовах.
Минулий досвід виникнення кредитних збитків Товариства і прогноз економічних умов
також можуть не бути показовими для фактичного дефолту дебітора в майбутньому.
Податкове законодавство
Податкове законодавство України може тлумачитись по-різному і часто змінюється.
Відповідні органи можуть не погодитися з тлумаченнями цього законодавства керівництвом
Товариства у зв’язку з діяльністю Товариства та операціями в рамках цієї діяльності.
Податкові органи можуть перевіряти податкові питання у фінансових періодах
протягом трьох календарних років після їх закінчення. За певних обставин перевірка може
стосуватися довших періодів. В результаті можуть бути нараховані додаткові суттєві суми
податків, штрафи та пені.
6. Основні засоби
Основних засобів, що тимчасово не використовуються або класифікуються як для
продажу та щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження володіння,
користування та розпорядження, на балансі не має.
В сумі основних засобів в 2021 році відбулися наступні зміни (в тис. грн.):
Активи в
формі прав
користування
приміщеннями
(а)»
25 062
(10 375)

Машини
та обладнання

Інструменти,
прилади,
інвентар

Інші
основні
засоби

Всього

7 762
(5 866)

2 095
(773)

3 763
(2 378)

38 682
(19 392)

Балансова вартість на 31.12.20

14 687

1 896

1 322

1 385

19 290

Надходження
Вибуття
Амортизація

(7 343)

314
(46)
(1 883)

23
(520)

746
(537)

1 083
(46)
(10 283)

7 344

281

825

1 594

10 044

14 688
(7 344)

7 903
(7 622)

2 118
(1 293)

4 506
(2 912)

29 215
(19 171)

Первісна вартість на 31.12.20
Накопичений знос

Балансова вартість на 31.12.21
Первісна вартість на 31.12.21
Накопичений знос

В сумі основних засобів в 2020 році відбулися наступні зміни (в тис. грн.):

23

ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС»

Фінансова звітність за 2021 рік

Активи в формі
прав
користування
приміщеннями
(а)»
10 375
(5 187)

Машини
та
обладнання

Інструменти,
прилади,
інвентар

Інші
основні
засоби

Всього

5 801
(3 874)

1 049
(371)

964
(963)

18 189
(10 395)

5 188

1 927

678

1

7 794

Надходження
Вибуття
Амортизація

14 687
(5 188)

1 983
(11)
(2 003)

1 046
(402)

2 839
(20)
(1 435)

20 555
(31)
(9 028)

Балансова вартість на
31.12.20

14 687

1 896

1 322

1 385

19 290

25 062
(10 375)

7 762
(5 866)

2 095
(773)

3 763
(2 378)

38 682
(19 392)

Первісна вартість на 31.12.19
Накопичений знос
Балансова вартість на
31.12.19

Первісна вартість на 31.12.20
Накопичений знос

(a) Активи в формі прав користування приміщеннями
Товариство орендує приміщення для своїх операційних підрозділів. За договорами
оренди, очікуваний термін дії яких складав 2 роки, у минулих періодах було визнано
відповідні активи в формі права користування та зобов’язання з оренди. Інформація щодо
зобов`язань з оренди розкрита в Примітці 13.
Договори оренди приміщень, укладені Товариством протягом 2021 року, не
передбачають штрафу за дострокове розірвання договору і не містять опціону на купівлю,
відповідно, активи в формі прав користування по таких договорах не визнавалися, орендні
платежі по них відображені як витрати лінійним методом.
Витрати, пов’язані з такою короткостроковою орендою, за 2021 рік склали 4 824
тис.грн (2020: 2 087 тис.грн).
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7. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи Товариства складаються з прав на програмне забезпечення,
торгові марки та ліцензії.
В сумі нематеріальних активів в 2021 році відбулися наступні зміни (в тис. грн.):

Первісна вартість на 01.01.2020
Накопичений знос
Балансова вартість на 01.01.2020
Надходження
Вибуття
Амортизація

Нематеріальні
активи
342
16
326
31 249
695

Балансова вартість на 31.12.21
30 880
Первісна вартість на 31.12.21
31 591
Накопичений знос
711
В сумі нематеріальних активів в 2020 році відбулися наступні зміни (в тис. грн.):
Нематеріальні
активи
Первісна вартість на 01.01.2019
Накопичений знос
Балансова вартість на 01.01.2019

11
11
-

Надходження
Вибуття
Амортизація

331
5

Балансова вартість на 31.12.20
Первісна вартість на 31.12.20
Накопичений знос

326
342
16

Основною складовою нематеріальних активів Товариства є програмне забезпечення.
Амортизація програмного забезпечення відноситься до адміністративних витрат звіту про
сукупний дохід.
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8. Дебіторська заборгованість за виданими кредитами та нарахованими
відсотками
Дебіторська заборгованість у звіті про фінансовий стан станом на 31 грудня 2021 р.
представлена наступним чином (в тис. грн.):

Дебіторська заборгованість за основною сумою виданих
кредитів
Резерв під очікувані кредитні збитки за основною сумою
виданих кредитів
Дебіторська заборгованість за основною сумою виданих
кредитів за мінусом резерву під очікувальні кредитні збитки
Дебіторська заборгованість за нарахованими відсотками
Резерв під очікувані кредитні збитки на нараховані відсотки
Дебіторська заборгованість по нарахованих відсотках за
мінусом резерву під очікувальні кредитні збитки
Всього дебіторська заборгованість

31.12.2021

31.12.2020

1 810 502

1 138 155

(1 713 299)

(873 210)

97 203

264 945

1 829 710
(1 814 428)

496 580
(459 844)

15 282

36 736

112 485

301 681

Товариство видає фізичним особам «швидки кредити» в гривні на термін до 300 днів.
Заборгованість по кредитах виданих є короткостроковою і не є забезпеченою заставами.
Для оцінки очікуваного кредитного збитку заборгованість за кредитами виданими
(включаючи нараховані відсотки) об'єднана у категорії згідно зі спільними характеристиками
кредитного ризику (непрострочена і прострочена).
Рівні очікуваних збитків основані на статистичних даних погашення кредитів за 12
місяців до кожної звітної дати. Рівні збитків за минулі періоди коригуються з урахуванням
поточної та прогнозної інформації про макроекономічні фактори, що впливають на здатність
дебіторів погашати заборгованість. Так, станом на 31 грудня 2021 керівництво збільшило %
резервування у зв`язку з інформацією щодо високої ймовірності ризику військових дій на
території України на початку 2022 року.
Оціночний резерв під кредитні збитки щодо заборгованості за кредитами виданими
(включаючи нараховані відсотки) визначається згідно з матрицею резервування, яка
наведена у таблиці нижче.
31 грудня 2021
Валова
балансова
вартість
Поточна заборгованість,
Прострочена заборгованість,
в тому числі:
прострочена 1-30 днів
прострочена 31-60 днів
прострочена 61-90 днів
прострочена 91+
Разом

ОКЗ за
весь
строк

31 грудня 2020
Валова
балансова
вартість

ОКЗ за
весь
строк

232 486
3 407 726

121 696
3 406 031

301 681
1 333 054

86 159
1 246 895

193 189
162 227
205 119
2 847 191
3 640 212

193 189
162 227
205 119
2 845 496
3 527 727

114 803
107 648
100 930
1 009 673
1 634 735

81 289
97 148
95 001
973 457
1 333 054
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3 527 727

х

х

1 333 054

Рух резерву під ОКЗ щодо кредитів виданих представлено нижче:
Залишок на 01 січня
Формування резерву
Списання резерву в зв`язку з продажем частини
боргів за договорами факторингу
Залишок на 31 грудня

2021
1 333 054
2 304 309

2020
515 934
817 120

(109 636)

-

3 527 727

1 333 054

9. Грошові кошти та їх еквіваленти
Станом на 31 грудня 2021 р. грошові кошти та їх еквіваленти мали наступну
структуру (в тис. грн.):
31.12.2021
31.12.2020
Рахунки в банках
18 403
14 083
Грошові кошти в дорозі
1 300
3 791
Грошові кошти в платіжних системах
21 153
27 022
Поточна заборгованість перед ФК за
переказами позичальникам
(22 791)
Всього грошові кошти та їх еквіваленти

18 065

44 896

Товариство укладає з фінансовими компаніями (ФК) договори про надання послуг з
приймання та переказу коштів, згідно яких фінансова компанія за дорученням і за рахунок
Товариства здійснює перекази коштів позичальникам. Договір передбачає надання
Товариству короткострокової відстрочки щодо відшкодування ФК сум, сплачених
позичальникам, що підлягає погашенню за вимогою. Товариство відображає зазначений
баланс в складі грошових коштів, оскільки характерною рисою таких розрахунків з ФК є
часті коливання - від надлишку коштів до заборгованості.
Грошові кошти в дорозі - це грошові кошти, що належать Товариству, але ще не
зараховані на його поточні рахунки. Суми грошових коштів в дорозі виникають в день
здійснення оплати клієнтами Товариства на користь підприємства в рахунок погашення
заборгованостей за кредитами через сервіси компаній-партнерів Товариства, та
зараховуються на поточні рахунки Товариства на наступний робочий день після здійснення
оплати.
Станом на 31.12.21 року гроші та їх еквіваленти зберігаються в національній валюті
на банківських рахунках Товариства. Обмеження права Товариства на користування
грошовими коштами у 2021 були відсутні.
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10. Власний капітал
Станом на 31 грудня 2021 року зареєстрований та сплачений грошовими коштами в
повному обсязі статутний капітал Товариства становить 16 183 тис. грн.
Частки статутного капіталу Товариства розподілялись між Учасниками наступним
чином:
2021
2020
%
%
«МАВЕЛОРД ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД»
(MAVELORD HOLDINGS LIMITED)
49,9999985
49,992
Павлов Руслан Олександрович
24,99999925
24,999
Кісельова Наталя Сергіївна
24,99999925
24,999
Береза Дмитро Валерійович
0,000003
0,01
Власником МАВЕЛОРД ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД є Амір Айсаутов (Мальта).
Відповідно до Статуту Товариства рішення загальних зборів учасників Товариства
приймаються не менше ніж 60% голосів учасників Товариства.
В 2021 році Учасники Товариства затвердили дивіденди в сумі 347 001 тис. грн.
(2020: 85 682 тис.грн). На 31 грудня 2021 року заборгованість Товариства за розрахунками з
учасниками відсутня.
11. Короткострокові кредити банків
Короткострокові кредити банків станом на 31 грудня 2021 року в сумі 40 000 тис.грн
представлені кредитом, номінованим в гривні, отриманим від українського банку під 16%
річних із терміном погашення до 90 днів з моменту отримання траншу. Загальна сума
невикористаних Товариством лімітів кредитування станом на 31.12.2021 становила 50 000
тис.грн.
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12. Зміни у фінансових зобов`язаннях
Зміни у зобов'язаннях Товариства, що утворюються внаслідок фінансової діяльності
(кредитах банків та виплаті дивідендів), включаючи грошові та негрошові зміни,
представлені нижче:

на 1 січня 2020
Грошові зміни
Внески до статутного капіталу
Виплата дивідендів
Грошові потоки від
фінансової діяльності
Утримання податків з
дивідендів
Негрошові зміни
Збільшення статутного
капіталу
Дивіденди нараховані
на 31 грудня 2020
Грошові зміни
Отримання кредитів та позик
Погашення кредитів та позик
Виплата дивідендів
Відсотки сплачені
Грошові потоки від
фінансової діяльності
Утримання податків з
дивідендів
Негрошові зміни
Відсотки нараховані
Дивіденди нараховані
на 31 грудня 2021

Заборгованість
за відсотками Розрахунки
Кредити
в складі інших
з
банків
поточних
учасниками
зобов`язань
-

Разом
х

1 906
(77 772)

х
х

(75 866)

(75 866)

(4 926)

х

-

(1 906)
85 682
2 984

х
х
х

228 830
(188 830)
-

(1 119)

(330 032)
-

х
х
х
х

40 000

(1 119)

(330 032) (291 151)

-

-

(19 953)

х

40 000

1 292
173

347 001
-

х
х
х

-

-

-

-

-

13. Зобов`язання з оренди
Рух зобов`язань з оренди представлений таким чином:
2021
Станом на 1 січня
Довгострокові
Короткострокові
Нові договори
Нарахування відсотків
Платежі
Станом на 31 грудня
Довгострокові
Короткострокові

2020
14 687
5 995
8 692
1 181
(8 524)
7 344
5 995
1 349

5 186
1 422
3 764
14 687
3 002
(8 188)
14 687
5 995
8 692
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Інформація щодо відповідних договорів оренди і активів в формі прав користування
розкрита в Примітці 6.
14. Кредиторська заборгованість
Поточні зобов’язання та забезпечення у звіті про фінансовий стан станом на 31
грудня 2021 р. представлена наступним чином (в тис. грн.):
31.12.2021 31.12.2020
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
28 515
22 692
Поточні зобов’язання за розрахунками по банківським комісіям (і)
3 081
3 715
Всього поточна кредиторська заборгованість
31 596
26 407
Одержані аванси

5 505

5 007

Всього

37 101

31 414

(і) Партнери Товариства, банки та інші фінансові установи, надають Товариству
послуги по переказу коштів на платіжні картки клієнтів Товариства.
15. Забезпечення
Резерв відпусток

31.12.2021
7 996

31.12.2020
3 366

16. Доходи
Доходи у звіті про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) представлені
наступним чином (в тис. грн.):
2021 рік
2020 рік
Чистий дохід (виручка) від реалізації (товарів,
робіт, послуг
Процентні доходи за кредитами клієнтів
3 074 360
1 389 476
Інші операційні доходи, інші доходи
Доходи від отриманої пені, штрафів за
простроченою заборгованістю за наданими
кредитами
Інші операційні доходи
Інші доходи
Всього інші операційні та інші доходи

2021 рік

2020 рік

1 995

39 717

1 634
69
3 698

1 234
1
40 952
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17. Витрати
Операційні витрати у звіті про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
представлені наступним чином (в тис. грн.):
2021 рік
2020 рік
Адміністративні витрати
Витрати на персонал
168 181
126 600
Послуги зв`язку, підтримки ІТ-систем, інтернету
87 402
64 061
Інформаційні послуги (ідентифікація, СМС,
41 383
48 519
відправлення листів)
Банківські комісії
42 237
29 814
Соціальні внески
30 396
23 951
Юридичні та консультаційні послуги
23 640
6 812
Амортизація
10 899
9 033
Оренда
4 824
2 086
Витрати на підбір на навчання персоналу
4 203
2 126
Матеріальні та господарські витрати
3 530
3 519
Комунальні платежі
2 393
1 204
Інші витрати
1 490
1 266
Технічне обслуговування та ремонт
1 133
1 564
Витрати на службові відрядження
787
637
Витрати на охорону
309
336
Всього адміністративні витрати
422 807
321 528
Витрати на збут
Витрати на маркетинг та рекламу
Витрати на оплату праці
Витрати на соціальні нарахування
Амортизація
Всього витрати на збут
Інші операційні витрати
Очікувані кредитні збитки
Інші витрати
Всього інші операційні витрати
18.

2021 рік

2020 рік

189 443
4 699
904
79
195 125

116 398
3 776
720
120 894

2021 рік

2020 рік

2 304 309
4 795
2 309 104

817 120
3 820
820 940

Фінансові доходи і фінансові витрати
31.12.2021

31.12.2020

Фінансові доходи
Процентний дохід на залишок коштів на
банківських рахунках
Фінансові витрати
Процентні витрати по банківських кредитах
Фінансові витрати з оренди
Інші фінансові витрати

551

1 782

1 292
1 181
46

3 002
-

Всього фінансових витрат

2 519

3 002
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19. Витрати з податку на прибуток
В 2021 році ставка податку на прибуток для Товариства складала 18% (2020: 18%).
Витрати з податку на прибуток, відображені у складі прибутку або збитку, складаються з
таких компонентів:
2021
2020
Поточний податок на прибуток (витрати)
26 830
29 852
Станом на звітні дати Товариство не мало суттєвих тимчасових податкових різниць
і, відповідно, не нараховувало відстрочених податкових активів чи зобов`язань.
Звірка між витратами з податку на прибуток та бухгалтерським прибутком
представлена таким чином:
2021
2020
Прибуток до оподаткування
149 054
165 846
Теоретичний податок на прибуток згідно застосованої
26 830
29 852
ставки 18%
Податковий вплив витрат / (доходів), що не впливають
на податкову базу податку на прибуток, нетто
Витрати з податку на прибуток за ефективною
ставкою 18 % (2020: 18%)

-

-

26 830

29 852

20. Управління ризиками
Основними фінансовими ризиками, якими здійснює управління Товариство є
кредитний ризик та ризик ліквідності та ринковий ризик. Політика управління ризиками
включає наступне:
Система оцінки ризиків та передача інформації про ризики.
Ризики, яким піддається Товариство, оцінюються за допомогою методу, який
відбиває як очікуваний збиток, понесення якого ймовірно в ході звичайної діяльності, так і
непередбачені збитки, що є оцінкою найбільших фактичних збитків на підставі статистичних
моделей. У моделях використовуються значення вірогідності, отримані з минулого досвіду і
скоректовані з урахуванням поточних та очікуваних у майбутньому економічних умов.
Моніторинг і контроль ризиків, головним чином, ґрунтується на встановлених
Товариством лімітах. Такі ліміти відображають стратегію ведення діяльності та ринкові
умови, в яких функціонує Товариство, а також рівень ризику, який Товариство готове
прийняти. Окрім цього, Товариство контролює і оцінює свою загальну здатність нести
ризики відносно сукупної позиції по усіх видах ризиків і операцій.
Інформація, отримана по усіх видах діяльності, вивчається і обробляється з метою
аналізу, контролю і раннього виявлення ризиків. Значна частина інформації доступна
керівництву Товариства і відповідальним співробітникам у вигляді автоматизованих звітів.
У звітах міститься інформація про сукупний розмір кредитного ризику, прогнозні кредитні
показники, виключення зі І встановлених лімітів ризику, показники ліквідності і зміни в рівні
ризику. Для усіх рівнів Товариства складаються різні звіти про ризики, які поширюються з
тим, щоб забезпечити усім підрозділам Товариства доступ до необхідної і актуальної
інформації. Щодня проводиться коротка нарада керівництва і відповідальних співробітників
Товариства, на якій обговорюється підтримка встановлених лімітів, аналізується ліквідність,
а також зміни в рівнях ризику.
Зниження ризику. В рамках управління ризиками Товариство використовує
можливість в режимі реального часу контролювати рівень акцептованих заявок і частку
прострочених позик, змінюючи допустимий рівень кредитного ризику. Незначний термін
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кредитів дозволяє оперативно реагувати на зміну процентних ставок та загальної ситуації на
ринку.
Надмірні концентрації ризику
Концентрації ризику виникають у разі, коли ряд контрагентів і здійснює схожі види
діяльності, або їх діяльність ведеться в одному географічному регіоні, або контрагенти
мають аналогічні економічні характеристики, і в результаті зміни в економічних, політичних
і інших умовах роблять схожий вплив на здатність цих контрагентів виконати договірні '
зобов’язання. Концентрації ризику відбивають відносну чутливість результатів діяльності
Товариства до змін в умовах, які роблять вплив на певну галузь або географічний регіон.
Підтримка
диверсифікованого портфеля дозволяє Товариству уникнути надмірних
концентрацій ризику. Фінансові активи та зобов’язання Товариства за географічною ознакою
відносяться до України.
Кредитний ризик
Управління кредитним ризиком здійснюється шляхом прийняття управлінських
рішень, спрямованих на досягнення мети отримання максимально можливих доходів при
мінімальному ризику збитків на основі проведення кількісного і якісного аналізу кредитного
портфеля.
Основними елементами управління кредитним ризиком є:
- розробка оптимальних процесів прийняття рішень про проведення як для нової
активної операції, так і внесення змін до діючих активних операцій;
- розробка і впровадження комплексних процедур та інформаційних систем для
моніторингу кредитного портфелю на рівні кожної активної операції для виявлення
потенційно проблемних кредитів та проблемних кредитів;
- розробка заходів з метою підвищення або недопущення зниження кредитної якості
боржника;
- забезпечення зобов'язань, лімітування, страхування, формування ефективної
цінової політики, диверсифікація кредитного портфеля;
- забезпечення достатності сформованих банком резервів та величини кредитного
ризику відповідно до вимог, встановлених Національним банком України.
Товариство бере на себе кредитний ризик, а саме ризик того, що одна сторона
фінансового інструменту призведе до фінансових втрат іншої сторони внаслідок
невиконання зобов’язання за договором.
Максимальний рівень кредитного ризику Товариства обмежується чистою вартістю
фінансових активів, відображених в звіті про фінансовий стан:
31 грудня 2021
31 грудня 2020
Дебіторська заборгованість по позиках
112 485
301 681
виданих і нарахованих відсотках
(Прим.8)
18 065
44 896
Грошові кошти і їх еквіваленти (Прим.9)
130 550
346 577
Максимальний розмір ризику в вищенаведеній таблиці представлено з урахуванням
нарахованих резервів. Товариство не має майна, переданого їй у заставу в якості
забезпечення належної їй заборгованості.
Грошові кошти
Керівництво Товариства здійснює контроль за кредитним ризиком, обумовлений
залишками коштів на рахунках в банках. Надлишки коштів розміщуються на рахунках в
банках з високим кредитним рейтингом і з урахуванням необхідності диверсифікації
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вкладень. Перевага надається банкам, від яких отримано кредити, банкам з іноземним
капіталом (походженням з розвинутих країн Європи та Америки) та державним банкам.
Позики видані
Керівництво Товариства контролює рівні кредитного ризику при розгляді ризику по
відношенню до контрагентів або груп контрагентів на індивідуальній основі.
Керівництво Товариства аналізує дебіторську заборгованість на предмет знецінення
і стежить за простроченими залишками.
Товариство розробило і продовжує працювати над удосконаленням системи оцінки
кредитоспроможності контрагентів. Кредитна заявка користувача проходить через ряд
ризик-правил, які у тому числі включають перевірку кредитної історії в Товаристві, даних у
бюро кредитних історій і інших сервісах, оцінку вірогідності дефолту контрагента з
урахуванням різного набору даних, оцінку вірогідності класифікації користувача як шахрая.
Усі перераховані дії дозволяють оцінити рівень кредитного ризику на етапі розгляду
кредитної заявки і домогтися автоматизації в ухваленні рішення на рівні не менше 90%.
Регулярне оновлення моделей, удосконалення старих і розробка нових ризик-правил
дозволяють управляти кредитним ризиком. Процедура перевірки кредитної якості дозволяє
Товариству оцінити розмір потенційних збитків по ризиках, до яких воно схильне, і
здійснити необхідні заходи.
Кредитна якість
Товариство здійснює оцінку якості кредитного портфеля. Це забезпечує можливість
управління існуючими ризиками.
Інформація щодо кредитної якості портфеля позик виданих наведена у Примітці 8.
Ризик ліквідності
Ризик ліквідності - це ризик того, що Товариство не зможе виконати свої
зобов’язання по виплатах при настанні терміну їх погашення в звичайних або
непередбачених умовах. З метою обмеження цього ризику керівництво забезпечило
доступність довгострокових джерел фінансування, або має домовленості щодо пролонгації
короткострокових зобов’язань.
Товариство також здійснює управління активами, враховуючи ліквідність, і
щоденний моніторинг майбутніх грошових потоків. Цей процес включає оцінку очікуваних
грошових потоків від термінових кредитів, а також очікувані потоки від стягнення
простроченої заборгованості.
Товариство аналізує свої активи та можливість отримання грошових коштів, а також
зобов’язання за строками погашення та планує грошові потоки залежно від очікуваних
строків виконання зобов’язань за відповідними інструментами.
Нижче представлена узагальнена інформація щодо договірних недисконтованих
платежів по фінансових зобов`язаннях Товариства в розрізі строків погашення цих
зобов`язань.

Станом на 31 грудня 2021
Зобов`язання з оренди (Прим.13)
Кредити банків (Прим. 11)
Кредиторська заборгованість, крім
авансів (Прим.14)
Разом

Від 1 до 3
місяців

Від 3 до
12
місяців

Від 1
року

Разом

270
40 000

1 079
-

5 995
-

7 344
40 000

31 596

-

-

31 596

71 866

1 079

5 995

78 940
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Станом на 31 грудня 2020
Зобов`язання з оренди (Прим.13)
Кредиторська заборгованість, крім
авансів (Прим.14)
Разом

Фінансова звітність за 2021 рік
Від 1 до 3
місяців
189

Від 3 до 12
місяців
8 503

26 407

-

26 596

8 503

Від 1
року
5 995

Разом
14 687
26 407

5 995

41 094

Ринковий ризик
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових
потоків по фінансовому інструменту буде коливатися внаслідок зміни ринкових цін.
Ринковий ризик, властивий фінансовим інструментам Товариства, включає в себе валютний
ризик та ризик відсоткової ставки.
Товариство бере на себе ринковий ризик. Ринковий ризик, пов’язаний з відкритими
позиціями по: (а) іноземним валютам, (б) процентним активами й зобов’язаннями.
Валютний ризик
Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні потоки
грошових коштів від фінансового інструмента будуть коливатися внаслідок зміни валютних
курсів.
Схильність Товариства до валютного ризику обумовлена наявністю фінансових
інструментів, деномінованих в валюті, що відрізняється від функціональної валюти (гривні),
а також купівлі товарів та послуг в нерезидентів.
Товариство не здійснює хеджування валютних ризиків.
Схильність Товариства до валютного ризику станом на 31 грудня, виходячи з
балансових сум фінансових інструментів, була такою:
Валютний ризик

31 грудня
2021

Гроші та їх еквіваленти:
EUR

13
13

31 грудня 2020
4 052
4 052

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги :
EUR
USD

(4 117)
(10 346)
(3 633)
(1 731)
(7 750)
(12 077)
Решта фінансових інструментів Товариства станом на початок і кінець року була
деномінована у гривні.
Аналіз чутливості до валютного ризику
Нижче представлено аналіз чутливості до можливих змін у валютних курсах Євро,
долару США при умові незмінності усіх інших параметрів та виходячи з балансової
вартості фінансових інструментів на кінець року.
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EUR
Збільшення /
зменшення
курсу обміну
валют

USD

Збільшення /
Вплив на
зменшення
прибуток до
курсу обміну
оподаткування
валют

Вплив на
прибуток до
оподаткування

31 грудня
2021

10% / -10%

410 / (410)

10% / -10%

363 / (363)

31 грудня
2020

10% / -10%

629 / (629)

10% / -10%

173 / (173)

Ризик зміни процентної ставки
Ризик зміни відсоткової ставки - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх
грошових потоків за фінансовим інструментом буде коливатися внаслідок зміни ринкових
відсоткових ставок. За результатами аналізу чутливості станом на звітні дати потенційний
вплив на Товариства цього ризику не є суттєвим, оскільки позики видані клієнтам і кредити
банків отримані є короткостроковими, з фіксованими % ставками.
21.

Справедлива вартість фінансових інструментів

Станом на звітні дати у Товариства відсутні активи і зобов`язання, що обліковуються
за справедливою вартістю. МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» вимагає
розкриття у фінансовій звітності порівняння балансової та справедливої вартості фінансових
інструментів. Керівництво вважає, що балансова вартість фінансових інструментів, наявних
у Товариства станом на звітні дати, приблизно дорівнює їх справедливій вартості. Зазначена
оцінка ґрунтується на тому, що всі фінансові інструменти є короткостроковими, щодо
дебіторської заборгованості нараховано адекватний резерв під очікувані кредитні збитки,
кредити банків залучені на ринкових умовах. Зазначеній оцінці щодо грошових коштів і
кредитів банків відповідає рівень 2 ієрархії джерел справедливої вартості, щодо решти
фінансових інструментів – рівень 3 ієрархії джерел справедливої вартості.
22.

Умовні і контрактні зобов’язання

Юридичні аспекти
В ході звичайного ведення операцій, Товариство виступає стороною різних судових
процесів та спорів. Керівництво Товариства вважає, що остаточний розмір зобов’язань, які
можуть виникнути внаслідок судових процесів, не матиме суттєвого негативного впливу на
фінансовий стан чи результати майбутньої діяльності Товариства.
Оподаткування
Українське податкове законодавство та регулятивна база, а також нормативна база з
інших питань продовжують розвиватися. Законодавчі та нормативні акти не завжди чітко
сформульовані, а їх тлумачення залежить від точки зору місцевих і центральних органів
державної влади та інших державних органів. Випадки непослідовного тлумачення не є
поодинокими. Керівництво вважає, що тлумачення ним положень законодавства, що
регулюють діяльність Товариства є вірними, і Товариство дотримувалось усіх нормативних
положень, а всі передбачені законодавством податки були сплачені або нараховані.
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Нечіткість та суперечливість у застосуванні українського податкового законодавства
призводить до збільшення ризику, що можуть бути нараховані значні додаткові суми
податків, штрафів та пені. Такі вимоги, якщо будуть застосовані, можуть мати суттєвий
вплив на фінансове становище Товариства, результати діяльності та грошові потоки, проте
оцінити розмір можливих суперечностей чи ймовірність негативних наслідків не є
можливим.
Керівництво сподівається, що має істотні аргументи для успішного уникнення
можливих ускладнень і не вважає, що ризик більш значний, ніж ризики подібних
підприємств в Україні. Якщо не вважається ймовірним, що виникнуть суттєві вимоги,
забезпечення не нараховуються в цій фінансовій звітності.
Поруки за третіх сторін
Станом на 31.12.2021 Товариство виступає поручителем за зобов’язаннями компанії
під спільним контролем перед українським банком на загальну суму 60 000 тис.грн.
23. Управління капіталом
Метою Товариства при управлінні капіталом є забезпечення подальшої роботи
Товариства у якості безперервно діючого підприємства, для створення прибутку учасників
та вигід для інших зацікавлених сторін. На сьогодні у Товариства відсутня офіційно
оформлена політика по управлінню капіталом.
Товариство виконує всі вимоги які встановлюються українським законодавством у
відношенні капіталу, зокрема вимогу про власний капітал Товариства.
Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При
цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На
основі отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення
додаткового капіталу або фінансування, а також виплати дивідендів та погашення існуючих
позик.
24.

Операції з пов’язаними сторонами.

Сторони вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться під спільним контролем
або якщо одна з них може мати суттєвий вплив на іншу сторону чи спільний контроль над
нею при прийнятті фінансових чи операційних рішень. Під час розгляду кожного випадку
відносин, що можуть являти собою відносини між пов’язаними сторонами, увага
приділяється суті цих відносин, а не лише їх юридичній формі.
Товариство виділяє такі види пов'язаних сторін:
а) Особи, що мають частку в статутному капіталі (учасники Товариства)
б) Підприємства, що знаходяться під спільним контролем,
в) Провідний управлінський персонал.
Таблиця нижче містить інформацію щодо сум операцій із пов`язаними сторонами за
відповідний рік та заборгованість за такими операціями на кінець року.
У 2021 та 2020 році Товариство здійснювало нарахування і виплату учасникам
дивідендів, як розкрито в Примітці 12.
У 2021 році Товариство уклало договір поруки за кредитними зобов`язаннями
пов`язаної сторони – компанії під спільним контролем (Див.Примітку 22). Інших операцій з
підприємствами під спільним контролем – не було.
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Провідний управлінський персонал
До складу ключового управлінського персоналу входять Директор Товариства та
головний бухгалтер. Виплачені винагороди ключовому управлінському персоналу
включають в себе виплату доходу у вигляді заробітної плати і премій.
Суми по операціях з ключовим управлінським персоналом розкриті в таблиці нижче
та відображені у складі витрат звітного періоду.
Винагорода
Пов’язані
сторони
Ключовий
управлінський
персонал

Нарахування на
винагороду

2021 рік

2020 рік

2021 рік

5 453

3 845

479

2020 рік

298

Заборгованість по
винагороді
На 31.12.21

На 31.12.20

70

-

25. Події після дати балансу
У січні 2022 року Загальними зборами Товариства було прийняті рішення щодо
розподілу 62 000 тис.грн. прибутку на виплату дивідендів Учасникам.
У січні 2022 року Товариство отримало кредитні кошти від АТ «Банк Альянс» за
договором, укладеним у 2021 році. Станом на дату випуску цієї фінансової звітності залишок
основної суми кредиту складає 31 млн.грн. Кредит, отриманий Товариством у АТ «ПУМБ»
залишок якого становив 40 млн.грн на 31 грудня 2021 року, було повністю погашено у 2022
році до дати випуску цієї фінансової звітності.
З 24 лютого 2022 року Російська Федерація (РФ) розпочала масовану невмотивовану
військову агресію проти України. Були атаковані військові та цивільні об’єкти, військові
підрозділи агресора увійшли в Україну за всіма напрямами, де були накопичені його сили.
Україна запровадила воєнний стан з 24 лютого 2022 року, була оголошена мобілізація,
розірвано дипломатичні відносини з РФ. Збройні Сили України чинять активний спротив
військам РФ. Для забезпечення надійного та стабільного функціонування фінансової системи
країни та максимального забезпечення діяльності Збройних Сил України, а також
безперебійної роботи об’єктів критичної інфраструктури Національний банк 24 лютого 2022
року постановою Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18
“Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану” визначив
особливості регулювання грошово-кредитного та валютного ринків в період воєнного стану.
Військова агресія мала наслідком масштабні руйнування цивільної інфраструктури,
у тому числі виробничої, згортання, а подекуди і зупинку окремими підприємствами своєї
роботи, розрив логістичних зв'язків, масштабне переміщення населення тощо, а відтак
суттєво вплине на стан економіки України. Фінансова підтримка міжнародних організацій та
країн світу покликана підтримати економіку та першочергові потреби українців, у тому числі
гуманітарні. Початок війни РФ проти України 24 лютого 2022 року позначився на оцінках
платоспроможності України міжнародними рейтинговими агенціями. Так рейтингова
агенція “Fitch Ratings” 25 лютого 2022 року понизила довгостроковий рейтинг емітента в
іноземній валюті України з рівня “B” до рівня “CCC”. Таке саме рішення прийняла й агенція
“Moody`s” 04 березня 2022 року, понизивши кредитний рейтинг України з рівня “B3” дo
рівня “Caa2”, а 20 травня 2022 року – до рівня “Caa3”.
Агенція “S&P” 25 лютого 2022 року понизила кредитний рейтинг України з рівня
“В” до рівня “В-“, а 27 травня 2022 року – до рівня “ССС+”. 02 червня Національний банк
підвищив облікову ставку до 25% річних з метою захисту гривневих доходів та заощаджень
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громадян, збільшення привабливості гривневих активів, зниження тиску на валютному
ринку.
Оцінку Керівництвом впливу війни на Товариств описано у Примітці 3 «Загальна
основа формування фінансової звітності», пункт «Припущення про безперервність
діяльності».
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