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ЕКСІМЛІЗИНГ 
Фінансова звітність за 2021 рік – Примітки 

(дані наведено в тис. грн., якщо не зазначено інше) 
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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
1. Організація та діяльність 
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКСІМЛІЗИНГ» (надалі – Компанія) засноване у 2006 році. 

Місцезнаходження офісу Компанії: м. Київ, вул. Німецька, 5. 

Компанія пропонує сучасні та ефективні інструменти фінансування придбання легкових та 
комерційних автомобілів, обладнання, сільськогосподарської та будівельної техніки, а також 
комерційної нерухомості.  

Компанія має ліцензію на провадження господарської діяльності по наданню фінансових послуг та 
внесена до Державного реєстру фінансових установ. 

Компанією укладено договір про співпрацю з Міністерством Промисловості Республіки Білорусь. 
Згідно умов цього договору працює пільгова програма фінансування продукції виробництва                              
Республіки Білорусь, за якою Лізингоодержувачем отримується компенсація відсоткової ставки у 
розмірі 2/3 облікової ставки Національного Банку України, але не більше 8%. 

Вищим органом управління Компанії є Загальні збори Учасників.  

Станом на 31 грудня 2021 року чисельність працівників Компанії складає 8 осіб. 

Умови в яких Компанія здійснює діяльність 

Заходи, що вживаються протягом 2020-2021 у всьому світі з метою боротьби з поширенням COVID-19, 
призводять до необхідності обмеження ділової активності, що впливає на попит на енергоресурси та 
іншу продукцію компаній, а також до необхідності профілактичних заходів, спрямованих на запобігання 
поширенню коронавірусної інфекції.  

Фінансовий сектор успішно проходить коронакризу та належним чином виконує свої функції. Банки 
увійшли в період пандемії без помітних дисбалансів, достатньо капіталізованими та високоліквідними. 
Робота з очищення та підвищення стійкості банківської системи, проведена в 2015-17 роках, дала 
беззаперечний позитивний результат. Уперше в історії під час кризи українські банки не стали 
фактором посилення економічної нестабільності. Навпаки, вони підтримували бізнес до цього часу та 
сприятимуть відновленню економічного зростання в майбутньому, надаючи кредити.  

Реальний сектор також відновлюється від коронакризи. Хоча динаміка галузей нерівномірна, 
корпоративний сегмент в цілому виявся стійким. Якість корпоративних портфелів кредитних 
організацій не погіршилась суттєво. Консервативні стандарти кредитування сприяли стійкості 
позичальників. Вчасні реструктуризації та мала частка кредитів вразливим галузям забезпечили рівне 
проходження кризи. Нове кредитування призупинялося лише на короткий період у другому кварталі. 
Проте з вересня фінансова система повною мірою відновила функцію фінансового посередництва та 
потроху нарощує кредитний портфель. Кредити підприємствам почали зростати. Найкращу динаміку 
демонструє кредитування малого бізнесу. Низькі ставки та помірна закредитованість корпоративного 
сектору створюють основу для зростання кредитування і надалі. 

Споживче кредитування суттєво уповільнилося з розгортанням кризи – зменшилися як попит, так і 
пропозиція на ринку. У цьому сегменті протягом другого кварталу відбувся суттєвий приріст обсягів 
прострочення, а тому деякі кредитні організації реструктуризовували незабезпечені споживчі кредити в 
значних обсягах. НБУ вважає, що ризики цього сегмента є високими, а тому підтверджує підвищення 
ваг ризику за такими банківськими кредитами до 150% протягом 2021 року. 

Розвитку кредитування надалі сприятиме зниження кредитних ставок. Із 2020 року фінансова система 
працює з однознаковими процентними ставками за депозитами. Інфляція протягом року залишалася 
низькою, а монетарна політика стимулюючою. На сьогодні ставки за вкладами та активами є 
найнижчими в історії українського фінансового сектору. За збереження макроекономічної стабільності 
ставки за кредитами знижуватимуться і надалі. Водночас простір для зниження депозитних ставок 
дуже обмежений. 
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2. Суттєві положення облікової політики 
2.1. Основа підготовки фінансової звітності 
Фінансова звітність Компанії підготовлена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності (МСФЗ) в редакції, затвердженій Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності (Рада 
з МСФЗ), в перекладі, затвердженому Міністерством фінансів України. 

Ця фінансова звітність була підготовлена у відповідності з принципом оцінки за історичною вартістю.  

Фінансова звітність представлена в гривнях, і всі суми округлені до цілих тисяч гривень без 
десяткового знаку, окрім випадків, де зазначено інше. 

 

2.2. Короткий огляд істотних положень облікової політики 
a) Класифікація активів і зобов'язань на оборотні/короткострокові і 

необоротні/довгострокові 
У звіті про фінансовий стан Компанія представляє активи і зобов'язання на основі їх класифікації на 
оборотні/короткострокові і необоротні/довгострокові. Актив є оборотним, якщо: 

• його передбачається реалізувати або він призначений для продажу чи споживання в межах 
звичайного операційного циклу; 

• він утримується головним чином для цілей торгівлі; 

• його передбачається реалізувати в межах дванадцяти місяців після закінчення звітного періоду; 

або 

• він являє собою грошові кошти або еквівалент грошових коштів, крім випадків, коли існують 
обмеження на його обмін або використання для погашення зобов'язань, що діють протягом як 
мінімум дванадцяти місяців після закінчення звітного періоду. 

Всі інші активи класифікуються як необоротні. 

Зобов'язання є короткостроковим, якщо: 

• передбачається його врегулювання в межах звичайного операційного циклу; 

• воно утримується переважно для цілей торгівлі; 

• воно підлягає врегулюванню протягом дванадцяти місяців після закінчення звітного періоду; або 

• організація не має безумовного права відтермінувати врегулювання зобов'язання як мінімум на 
дванадцять місяців після закінчення звітного періоду. 

Компанія класифікує всі інші зобов'язання в якості довгострокових. 

Відкладені податкові активи і зобов'язання класифікуються як необоротні / довгострокові активи і 
зобов'язання. 

b) Оцінка справедливої вартості 
Компанія оцінює статті, які обліковуються за справедливою вартістю, на кожну звітну дату. 

Справедлива вартість є ціною, яка була б отримана під час продажу активу або сплачена під час 
передачі зобов'язання в ході звичайної угоди між учасниками ринку на дату оцінки. Оцінка 
справедливої вартості передбачає, що угода з метою продажу активу або передачі зобов'язання 
здійснюється: 

• на ринку, який є основним для даного активу або зобов'язання; або 

• за відсутності основного ринку, на ринку, найбільш вигідному щодо даного активу або 
зобов'язання. 

У Компанії повинен бути доступ до основного або найбільш вигідного ринку. 

Справедлива вартість активу або зобов'язання оцінюється з використанням припущень, які 
використовувалися б учасниками ринку при встановленні ціни на актив або зобов'язання за умови, що 
учасники ринку діють в своїх кращих економічних інтересах. 
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Оцінка справедливої вартості нефінансового активу бере до уваги здатність учасника ринку 
генерувати економічні вигоди або за допомогою найкращого і найбільш ефективного використання 
активу, або за допомогою його продажу іншому учаснику ринку, який використовував би цей актив 
найкращим і найбільш ефективним чином. 

Компанія використовує такі моделі оцінки, які доречні в даних обставинах і для яких доступні дані, 
достатні для оцінки справедливої вартості, і при цьому дозволяють максимально використовувати 
релевантні спостережні вихідні дані і звести до мінімуму використання неспостережуваних вихідних 
даних. 

Всі активи і зобов'язання, які оцінюються у фінансовій звітності за справедливою вартістю або 
справедлива вартість яких розкривається у фінансовій звітності, класифікуються в рамках нижче 
описаної ієрархії справедливої вартості на основі вихідних даних найнижчого рівня, які є значними для 
оцінки справедливої вартості в цілому: 

• Рівень 1 - Цінові котирування (некориговані) активних ринків для ідентичних активів чи 
зобов'язань; 

• Рівень 2 - Моделі оцінки, в яких істотні для оцінки справедливої вартості вихідні дані, які 
належать до найнижчого рівня ієрархії, спостерігаються на ринку прямо або опосередковано; 

• Рівень 3 - Моделі оцінки, в яких істотні для оцінки справедливої вартості вихідні дані, що 
відносяться до найнижчого рівня ієрархії, спостереження за якими на ринку не ведеться. 

У разі активів і зобов'язань, які переоцінюються у фінансовій звітності на повторюваній основі, 
Компанія визначає необхідність їх переведення між рівнями ієрархії, повторно аналізуючи 
класифікацію (на підставі вихідних даних найнижчого рівня, які є суттєвими для оцінки справедливої 
вартості в цілому) на кінець кожного звітного періоду. 

Для оцінки значних активів, таких як об'єкти інвестиційної нерухомості та некотирувані фінансові 
активи, а також значних зобов'язань, таких як умовне відшкодування, залучаються зовнішні оцінювачі. 
Рішення про залучення зовнішніх оцінювачів приймається щорічно керівництвом Компанії. В якості 
критеріїв відбору застосовуються знання ринку, репутація, незалежність і відповідність професійним 
стандартам. Ротація оцінювачів відбувається, як правило, кожні три роки. Після обговорення з 
зовнішніми оцінювачами комітет з оцінки приймає рішення про те, які моделі оцінки та вихідні дані 
необхідно використовувати в кожному випадку. 

Для цілей розкриття інформації про справедливу вартість Компанія класифікувала активи і 
зобов'язання на основі їх характеру, властивих їм характеристик і ризиків, а також застосованого рівня 
в ієрархії справедливої вартості, як зазначено вище. 

c) Податки 
Поточний податок на прибуток 

Активи та зобов'язання з поточного податку на прибуток оцінюються в сумі, яку очікується вимагати 
для відшкодування податковими органами або сплатити податковим органам. Податкові ставки і 
податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку цієї суми, - це ставки і законодавство, 
прийняті або по суті прийняті на звітну дату. 

Поточний податок на прибуток, пов'язаний зі статтями, визнаним безпосередньо у власному капіталі, 
визнається у складі власного капіталу, а не в звіті про прибуток або збиток. Керівництво організації 
періодично здійснює оцінку позицій, відображених у податкових деклараціях, щодо яких відповідне 
податкове законодавство може бути по-різному інтерпретоване, і за необхідності створює оціночні 
зобов'язання. 

Відкладений податок 

Відкладений податок розраховується за методом зобов'язань шляхом визначення тимчасових різниць 
між податковою базою активів та зобов'язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності 
на звітну дату.  

Відкладені податкові зобов'язання визнаються за всіма оподатковуваними тимчасовими різницями, 
крім випадків, коли: 

• відкладене податкове зобов'язання виникає в результаті первісного визнання гудвілу, активу 
або зобов'язання в ході операції, яка не є об'єднанням бізнесів, і на момент здійснення операції 
не впливає ні на бухгалтерський прибуток, ні на оподатковуваний прибуток або збиток; 
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• щодо оподаткування тимчасових різниць, пов'язаних з інвестиціями в дочірні організації, 
асоційовані організації, а також з частками участі в спільному підприємництві, якщо можна 
контролювати терміни відновлення тимчасової різниці, та існує значна ймовірність того, що 
тимчасова різниця не буде відновлена в найближчому часі. 

Відкладені податкові активи визнаються за всіма від’ємними тимчасовими різницями, перенесеними 
на майбутні періоди невикористаними податковими пільгами і невикористаними податковими збитками 
в тій мірі, в якій є ймовірним наявність оподатковуваного прибутку, проти якої можуть бути зараховані 
тимчасові різниці, перенесені на майбутні періоди невикористані податкові пільги й невикористані 
податкові збитки, крім випадків, коли: 

• відстрочений податковий актив, що відноситься до тимчасової різниці, виникає в результаті 
первісного визнання активу або зобов'язання, яке виникло не внаслідок об'єднання бізнесів, і 
яке на момент здійснення операції не впливає ні на бухгалтерський прибуток, ні на 
оподатковуваний прибуток або збиток; 

• щодо тимчасових різниць, пов'язаних з інвестиціями в дочірні організації, асоційовані організації, 
а також з частками участі в спільному підприємництві, відкладені податкові активи визнаються 
тільки в тій мірі, в якій присутня ймовірність відновлення тимчасових різниць в найближчому 
майбутньому і виникнення оподатковуваного прибутку, проти якого можуть бути зараховані 
тимчасові різниці. 

Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну звітну дату і 
зменшується в тій мірі, в якій перестає бути можливим отримання достатнього оподатковуваного 
прибутку, яка дозволить використовувати всі або частину відстрочених податкових активів, оцінюється 
як малоймовірне. Невизнані відстрочені податкові активи переглядаються на кожну звітну дату та 
визнаються в тій мірі, в якій стає ймовірним, що майбутній оподатковуваний прибуток дозволить 
відшкодувати відстрочені податкові активи. 

Відкладені податкові активи і зобов'язання оцінюються за тими ставками податку, які, як очікується, 
будуть застосовуватися в період реалізації активу або погашення зобов'язання, виходячи зі ставок 
податку (і податкового законодавства), чинних або по суті прийнятих на звітну дату. 

Відкладений податок, який відноситься до статей, визнаних не в прибутку чи збитку, також не 
визнається у складі прибутку чи збитку. Статті відкладених податків визнаються відповідно до операцій 
що лежать в їх основі або в складі ІСД, або безпосередньо у власному капіталі.  

Податкові вигоди, здобуті в межах об'єднання бізнесів, але які не задовольняють критерії для окремого 
визнання на цю дату, визнаються згодом, в разі появи нової інформації про зміну фактів і обставин. 
Коригування відображається як зменшення гудвілу (якщо його величина не перевищує розмір гудвілу), 
якщо воно було здійснено протягом періоду оцінки, в інших випадках воно визнається у складі 
прибутку або збитку. 

Компанія здійснює взаємозалік відстрочених податкових активів і відстрочених податкових 
зобов'язання в тому і тільки в тому випадку, вона має юридично захищене право на залік поточних 
податкових активів і поточних податкових зобов’язань, і відкладених податкових активів та 
відстрочених податкових зобов'язань відносяться до податків на прибуток, що стягуються тим самим 
податковим органом з однієї і тієї ж організації, операції якої оподатковуються, або з різних організацій, 
операції яких оподатковуються, які мають намір або здійснити розрахунки за поточними податковими 
зобов'язаннями та активами на нетто-основі, або реалізувати ці активи і погасити ці зобов'язання 
одночасно в кожному з майбутніх періодів, в якому очікується погашення або відшкодування суттєвих 
сум відкладених податкових зобов'язань або активів. 

Податок на додану вартість 

Витрати і активи визнаються за виключенням суми податку від реалізації, крім випадків, коли: 

• ПДВ, який виник під час придбання активів або послуг, не відшкодовується податковим органом; 
в цьому випадку податок від реалізації визнається відповідно, як частина витрат на придбання 
активу або частина статті витрат; 

• дебіторська і кредиторська заборгованості відображаються з урахуванням суми ПДВ. 

Чиста сума ПДВ, що відшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається до 
дебіторської і кредиторської заборгованості, відображеної в звіті про фінансовий стан. 

d) Іноземна валюта 
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Фінансова звітність представлена в гривнях, яка також є функціональною валютою Компанії. 

і) Операції та залишки 

Операції в іноземній валюті початково відображаються Компанією в функціональній валюті в 
перерахунку за офіційними курсами НБУ на дату, коли операція вперше задовольняє критеріям 
визнання. 

Монетарні активи і зобов'язання, деноміновані в іноземних валютах, перераховуються у 
функціональну валюту за курсами на звітну дату. 

Різниці, що виникають під час погашення або перерахунку монетарних статей, визнаються в складі 
прибутку або збитку. Витрати за податками та податкові вигоди, пов'язані з курсовими різницями за 
такими монетарними статтями, також визнаються в складі ІСД. 

Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті, перераховуються з 
використанням обмінних курсів на дати первісних операцій. Немонетарні статті, які оцінюються за 
справедливою вартістю в іноземній валюті, перераховуються з використанням обмінних курсів на дату 
визначення справедливої вартості. Прибуток або збиток, що виникає після перерахунку немонетарних 
статей, які оцінюються за справедливою вартістю, враховуються відповідно до принципів визнання 
прибутку або збитку від зміни справедливої вартості статті (тобто курсові різниці від перерахунку 
валюти за статтями, прибутки та збитки від переоцінки за справедливою вартістю яких визнаються в 
складі ІСД або прибутку чи збитку, також визнаються або в складі ІСД, або в складі прибутку чи збитку 
відповідно). 

Датою операції для цілей визначення поточного обмінного курсу, який повинен використовуватися під 
час первісного визнання відповідного активу, витрат чи доходу (або його частини) у разі припинення 
визнання немонетарного активу або немонетарного зобов'язання, що виникають в результаті 
здійснення або отримання попередньої оплати, є дата, на яку Компанія спочатку визнає немонетарний 
актив або немонетарні зобов'язання, що виникають в результаті здійснення або отримання 
попередньої оплати. У разі декількох операцій здійснення або отримання попередньої оплати 
Компанія визначає дату операції для кожної виплати або отримання попередньої оплати. 

i) Необоротні активи, призначені для реалізації, та припинена діяльність 
Компанія класифікує необоротні активи та ліквідаційні групи як призначені для реалізації, якщо їх 
балансова вартість підлягає відшкодуванню, в основному, за допомогою їх реалізації, а не в результаті 
триваючого використання. Необоротні активи та ліквідаційні групи, класифіковані як призначені для 
реалізації, оцінюються за найменшим з двох значень - балансової вартості та справедливої вартості за 
винятком витрат на реалізацію. Витрати на реалізацію є додатковими витратами, що безпосередньо 
відносяться до вибуття активу (або ліквідаційної групи), і не включають в себе витрати по 
фінансуванню і витрати з податку на прибуток. 

Критерій класифікації об'єкта як призначеного для реалізації вважається дотриманим лише в тому 
випадку, якщо реалізація є високоймовірною, а актив або група що вибуває можуть бути негайно 
продані в тому стані, в якому вони перебувають. Дії, необхідні для здійснення реалізації, повинні 
вказувати на малу ймовірність суттєвих змін в діях з реалізації, а також скасування реалізації. 
Керівництво повинно прийняти на себе зобов'язання з реалізації плану з продажу активу, і має 
очікуватися, що реалізація буде завершена протягом одного року з дати класифікації. 

Основні засоби і нематеріальні активи після класифікування в якості призначених для реалізації не 
підлягають амортизації. 

Активи і зобов'язання, класифіковані як призначені для реалізації, представляються окремо в якості 
оборотних / короткострокових статей у звіті про фінансовий стан.  

Ліквідаційна група дозволяє критеріям класифікувати її як припинену діяльності, якщо вона є 
компонентом організації, який вибув або класифікується як призначений для продажу та: 

• є окремим значним напрямком діяльності або географічним регіоном ведення операцій; 

• є частиною єдиного скоординованого плану вибуття окремого значного напрямку діяльності або 
географічного району ведення операцій; 

або 

• є дочірньою організацією, придбаною виключно з метою подальшого перепродажу. 
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Припинена діяльність виключається з результатів діяльності, що триває її представляють в звіті про 
прибуток або збиток окремою статтею як прибуток або збиток після оподаткування від припиненої 
діяльності. 

e) Дивіденди, сплачені грошовими коштами 
Компанія визнає зобов'язання щодо виплати дивідендів, коли розподіл затверджено і більш не 
залишається на розсуді Компанії. Відповідна сума визнається безпосередньо у складі власного 
капіталу. 

f) Основні засоби 
Незавершене будівництво обліковується за первісною вартістю за виключенням накопичених збитків 
від знецінення в разі їх наявності. Будівлі та устаткування враховується за первісною вартістю за 
виключенням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення в разі їх наявності. Така 
вартість включає вартість заміни частин обладнання та витрати по запозиченням в разі 
довгострокових будівельних проектів, якщо виконуються критерії їх визнання. При необхідності заміни 
значних складових частин обладнання через певні проміжки часу Компанія окремо амортизує їх на 
підставі відповідних індивідуальних термінів корисного використання. Аналогічним чином, при 
проведенні істотного технічного огляду, витрати, пов'язані з ним, визнаються в балансовій вартості 
основних засобів як заміна обладнання, якщо виконуються критерії визнання. Всі інші витрати на 
ремонт і технічне обслуговування визнаються в прибутку чи збитку на момент їх понесення. 
Приведена вартість очікуваних витрат по виведенню з експлуатації активу після його використання 
включається в первісну вартість відповідного активу, якщо виконуються критерії визнання зобов'язання 
що оцінюється.  

Основні засоби, отримані від покупців, спочатку оцінюються за їх справедливою вартістю на дату 
отримання контролю над ними. 

Амортизація розраховується з використанням лінійного методу протягом наступних розрахункових 
термінів корисного використання активів: 

• Будівлі  15-30 років 

• Обладнання  5-15 років 

Визнання об'єкта основних засобів і будь-якого первинно визнаного значного компонента об'єкта 
основних засобів припиняється після їх вибуття (тобто, на дату, коли їх одержувач набуває контроль) 
або якщо від їх використання або вибуття не очікується майбутніх економічних вигод. Прибуток або 
збиток, що виникають при припиненні визнання активу (розраховуються як різниця між чистими 
надходженнями від вибуття і балансовою вартістю активу), включаються до звіту про прибуток або 
збиток при припиненні визнання активу. 

Ліквідаційна вартість, строки корисного використання та методи амортизації основних засобів 
аналізуються в кінці кожного фінансового року і при необхідності корегуються на перспективній основі. 

g) Оренда 
Визначення того, чи є угода орендою або чи містить вона ознаки оренди, основане на аналізі змісту 
угоди на початку оренди. 

Угода є орендою або містить ознаки оренди, якщо виконання угоди залежить від використання 
конкретного активу (або активів), і право на використання активу або активів у результаті даної угоди 
переходить від однієї сторони до іншої, навіть якщо цей актив (або ці активи) не вказується (не 
вказуються) в угоді очевидно. 

Компанія в якості орендаря 

Оренда класифікується на дату початку оренди в якості фінансової або операційної. Оренда, за якою 
до Компанії переходять практично всі ризики і вигоди, пов'язані з володінням, класифікується в якості 
фінансової оренди. 

Фінансова оренда капіталізується на дату початку строку оренди за справедливою вартістю 
орендованого майна, або, якщо ця сума менша, - за теперішньою вартістю мінімальних орендних 
платежів. Орендні платежі розподіляються між витратами по фінансуванню і зменшенням основної 
суми зобов'язання з оренди таким чином, щоб вийшла постійна процентна ставка на непогашену суму 
зобов'язання. Витрати з фінансування відображаються безпосередньо в звіті про прибуток або збиток. 
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Орендований актив амортизується протягом строку корисного використання активу. Проте якщо 
відсутня обґрунтована впевненість в тому, що до Компанії перейде право власності на актив в кінці 
строку оренди, актив амортизується протягом найкоротшого з наступних періодів: розрахунковий 
термін корисного використання активу і термін оренди. 

Операційна оренда визначається як оренда, відмінна від фінансової оренди. Платежі з операційної 
оренди визнаються як операційні витрати в звіті про прибуток або збиток лінійним методом протягом 
усього терміну оренди. 

Компанія в якості орендодавця 

Оренда, за якою у Компанії залишаються практично всі ризики і вигоди, пов'язані з володінням 
активом, класифікується як операційна оренда. Орендний дохід що виникає вираховується лінійним 
методом протягом терміну оренди і включається до виручки в звіті про прибутки або збитки зважаючи 
на свій операційний характер. Перші прямі витрати, понесені під час укладення договору операційної 
оренди, включаються до балансової вартості переданого в оренду активу і визнаються протягом 
терміну оренди на тій же основі, що і дохід від оренди. Умовна орендна плата визнається в складі 
виручки в тому періоді, в якому вона була отримана. 

h) Витрати за запозиченнями 
Витрати за запозиченнями, безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва 
активу, який обов'язково потребує тривалого періоду часу для його підготовки до використання у 
відповідності до намірів Компанії або до продажу, капіталізуються як частина первісної вартості такого 
активу. Всі інші витрати за запозиченнями відносяться на витрати в тому періоді, в якому вони були 
понесені. Витрати за запозиченнями включають в себе виплату відсотків та інші витрати, понесені 
організацією в зв'язку з позиковими коштами. 

i) Нематеріальні активи 
Нематеріальні активи, які були придбані окремо, при первісному визнанні оцінюються за первісною 
вартістю. Первісною вартістю нематеріальних активів, придбаних в результаті об'єднання бізнесів, є їх 
справедлива вартість на дату придбання. Після первісного визнання нематеріальні активи 
обліковуються за первісною вартістю за мінусом накопиченої амортизації та накопичених збитків від 
знецінення. Нематеріальні активи, створені всередині організації, за винятком капіталізованих витрат 
на розробку продуктів, не капіталізуються, і відповідні витрати відображаються у звіті про прибутки та 
збитки за період, в якому вони виникли. 

Термін корисного використання нематеріальних активів може бути або обмеженим, або невизначеним. 

Нематеріальні активи з обмеженим строком корисного використання амортизуються протягом цього 
терміну і оцінюються на предмет знецінення, якщо є ознаки знецінення даного нематеріального активу. 
Термін і метод амортизації для нематеріального активу з обмеженим терміном корисного 
використання переглядаються як мінімум в кінці кожного звітного періоду. Зміна очікуваного терміну 
корисного використання або передбачуваної структури споживання майбутніх економічних вигод, що 
містяться в активі, змінюють термін або метод амортизації відповідно і враховуються як зміна 
облікових оцінок. Витрати по амортизації нематеріальних активів з обмеженим строком корисного 
використання визнаються в звіті про прибуток або збиток в тій категорії витрат, яка відповідає функції 
нематеріальних активів. 

Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання не амортизуються, а 
тестуються на знецінення щорічно або окремо, або на рівні одиниць, що генерують грошові кошти. 
Строк корисного використання нематеріального активу з невизначеним терміном використання 
переглядається щорічно з метою визначення того, наскільки доречно продовжувати відносити даний 
актив в категорію активів з невизначеним строком корисного використання. Якщо це не доречно, зміна 
оцінки строку корисного використання - з невизначеного на обмежений термін - здійснюється на 
перспективній основі. 

Визнання нематеріального активу припиняється в момент його вибуття (тобто на дату, на яку його 
одержувач отримує контроль), або коли від його використання або вибуття не очікується ніяких 
майбутніх економічних вигод. Прибуток або збиток, що виникають в результаті припинення визнання 
активу (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття активу та балансовою 
вартістю активу), включаються до звіту про прибуток або збиток. 

Нижче наводиться коротка інформація щодо облікової політики, що застосовується до нематеріальних 
активів Компанії: 
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 Ліцензії Програмне забезпечення 

Термін корисного 
використання 

Невизначений Обмежений (10 років) 

Метод амортизації, що 
застосовується 

Не амортизується Амортизується лінійним 
методом протягом терміну дії 

патенту 

Створений всередині 
організації або придбаний 

Придбаний актив Придбаний актив 

j) Фінансові інструменти - первісне визнання і подальша оцінка 
Фінансовим інструментом є будь-який договір, що приводить до виникнення фінансового активу в 
одній організації і фінансового зобов'язання або інструмента власного капіталу в іншій організації. 

i) Фінансові активи 

Первісне визнання та оцінка 
Фінансові активи при первісному визнанні класифікуються як оцінювані надалі за амортизованою 
вартістю, за справедливою вартістю через інший сукупний дохід (ІСД) і за справедливою вартістю 
через прибуток або збиток. 

Класифікація фінансових активів при первісному визнанні залежить від характеристик передбачених 
договором грошових потоків за фінансовим активом та бізнес-моделі, що застосовується Компанією 
для управління цими активами. За винятком торгової дебіторської заборгованості, яка не містить 
вагомого компонента фінансування або по відношенню до якої Компанія застосувала спрощення 
практичного характеру, Компанія спочатку оцінює фінансові активи за справедливою вартістю, 
збільшеною у випадку фінансових активів, які оцінюються не за справедливою вартістю через 
прибуток або збиток, на суму витрат за угодою. Торгова дебіторська заборгованість, яка не містить 
вагомого компонента фінансування або щодо якої Компанія застосувала спрощення практичного 
характеру, оцінюється за ціною угоди, визначеної відповідно до МСФЗ (IFRS) 15.  

Для того щоб фінансовий актив можна було класифікувати і оцінювати за амортизаційною вартістю 
або за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, необхідно, щоб договірні умови цього 
активу обумовлювали отримання грошових потоків, які є «суто платежами по рахунку основної суми 
боргу і відсотків» на непогашену частину основної суми боргу. Така оцінка називається SPPI-тестом і 
здійснюється на рівні кожного інструменту. 

Бізнес-модель, яка використовується Компанією для управління фінансовими активами, описує спосіб, 
за яким Компанія управляє своїми фінансовими активами з метою генерування грошових потоків. 
Бізнес-модель визначає, чи будуть грошові потоки наслідком отримання передбачених договором 
грошових потоків, продажу фінансових активів або і того, і іншого. 

Всі операції купівлі або продажу фінансових активів, що вимагають поставки активів у строки, 
встановлюваний законодавством, або відповідно до правил, прийнятих на конкретному ринку (торгівля 
на стандартних умовах), визнаються на дату укладення угоди, тобто, на дату, коли Компанія бере на 
себе зобов'язання купити або продати актив. 

Подальша оцінка 
Для цілей подальшої оцінки фінансові активи класифікуються на чотири категорії: 

• фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю (боргові інструменти); 

• фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід з 
подальшою рекласифікацією накопичених прибутків і збитків (боргові інструменти); 

• фінансові активи, класифіковані за рішенням організації як такі, що оцінюються за 
справедливою вартістю через інший сукупний дохід без подальшої рекласифікації накопичених 
прибутків та збитків в момент припинення визнання (пайові інструменти); 

• фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток. 

Фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю (боргові інструменти) 

Ця категорія є найбільш доречною для Компанії. Компанія оцінює фінансові активи за амортизованою 
вартістю, якщо виконуються обидві наступні умови: 
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• 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. 

Фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю, згодом оцінюються з використанням 
методу ефективної процентної ставки, і до них застосовуються вимоги щодо знецінення. Прибутки або 
збитки визнаються в прибутку чи збитку в разі припинення визнання активу, його модифікації або 
знецінення. 

До категорії фінансових активів, які оцінюються за справедливою вартістю, Компанія відносить торгову 
дебіторську заборгованість, а також позику, видану асоційованим підприємством, і позику, надану 
члену ради директорів, що включені до складу інших необоротних фінансових активів. 

Фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
(Боргові інструменти) 

Компанія оцінює боргові інструменти за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, якщо 
виконуються обидві наступні умови: 

• фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є як отримання передбачених 
договором грошових потоків, так і продаж фінансових активів; 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. 

У разі боргових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, 
процентний дохід, переоцінка валютних курсів і збитки від знецінення або відновлення таких збитків 
визнаються в звіті про прибуток або збиток і розраховуються таким же чином, як і в випадку 
фінансових активів, які оцінюються за справедливою вартістю. Решта зміни справедливої вартості 
визнається у складі іншого сукупного доходу. У разі припиненні визнання накопичена сума змін 
справедливої вартості, визнана в складі іншого сукупного доходу, рекласифікується в складі чистого 
прибутку або збитку. 

До категорії боргових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний 
дохід, Компанія відносить інвестиції в боргові інструменти, які котируються, і включені до складу інших 
необоротних фінансових активів. 

Фінансові активи, класифіковані на розсуд Компанії як такі, що оцінюються за справедливою 
вартістю через інший сукупний дохід (пайові інструменти) 

Під час первісного визнання Компанія може на власний розсуд прийняти рішення, без права його 
подальшого скасування, класифікувати інвестиції в пайові інструменти як ті, що оцінюються за 
справедливою вартістю через інший сукупний дохід, якщо вони відповідають визначенню власного 
капіталу згідно з МСБО (IAS) 32 «Фінансові активи: подання» і не призначені для торгівлі. Рішення про 
таку класифікації приймається по кожному інструменту окремо. 

Прибутки або збитки за такими фінансовими активами ніколи не рекласифікуються до складу прибутку 
або збитку. Дивіденди визнаються в якості іншого доходу в звіті про прибутки або збитки, коли право 
на отримання дивідендів встановлено, крім випадків, коли Компанія отримує вигоду від таких 
надходжень в якості відшкодування частини вартості фінансового активу. В цьому випадку такі 
прибутки відображаються в складі іншого сукупного доходу. Інструменти капіталу, класифіковані на 
розсуд Компанії як такі, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, не 
оцінюються на предмет знецінення. 

Компанія прийняла рішення, без права його подальшого скасування, віднести до цієї категорії 
інвестиції в некотирувані пайові інструменти.  

Фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 

Категорія фінансових активів, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, 
включає фінансові активи, утримувані для продажу, фінансові активи, класифіковані на розсуд 
Компанії при первісному визнанні як оцінювані за справедливою вартістю через прибуток або збиток, 
або фінансові активи, в обов'язковому порядку оцінюються за справедливою вартістю. Фінансові 
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активи класифікуються як призначені для реалізації, якщо вони придбані з метою продажу в 
найближчому майбутньому. Похідні інструменти, включно з відокремленими вбудованими похідними 
інструментами, також класифікуються як призначені для реалізації, за винятком випадків, коли вони 
призначені на розсуд Компанії в якості ефективного інструменту хеджування. Фінансові активи, 
грошові потоки за якими не є виключно платежами в рахунок основної суми боргу і відсотків, 
класифікуються і оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток незалежно від 
бізнес-моделі, що використовувалася. Незважаючи на критерії для класифікації боргових інструментів 
як тих, що оцінювалися за амортизаційною вартістю або за справедливою вартістю через інший 
сукупний дохід, як описано вище, при первісному визнанні Компанія може на власний розсуд 
класифікувати боргові інструменти як такі, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток 
або збиток, якщо така класифікація усуває або значно зменшує облікову невідповідність. 

Фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, враховуються 
в звіті про фінансовий стан за справедливою вартістю, а чисті зміни їх справедливої вартості 
враховуються в звіті про прибуток або збиток. 

До даної категорії відносяться похідні інструменти та інвестиції до котируваних пайових інструментів, 
які Компанія на свій розсуд не класифікувала, без права скасування, як ті що оцінюються за 
справедливою вартістю через інший сукупний дохід. Дивіденди за котируваними пайовими 
інструментам визнаються як інший дохід у звіті про прибутки та збитки, коли право на отримання 
дивідендів встановлено. 

Похідний інструмент, вбудований в гібридний договір, що включає основний договір, є фінансовим 
зобов'язанням або нефінансовим інструментом, відділяється від основного договору і враховується як 
окремий похідний інструмент, якщо: властиві йому економічні характеристики і ризики не є тісно 
пов'язаними з ризиками і характеристиками основного договору; окремий інструмент, який передбачає 
ті ж умови, що і вбудований похідний інструмент, відповідав би визначенню похідного інструменту; і 
гібридний договір не оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Вбудовані 
похідні інструменти оцінюються за справедливою вартістю, а зміни їх справедливої вартості 
визнаються в прибутку чи збитку Перегляд порядку обліку відбувається або в разі змін в умовах 
договору, що призводять до вагомих змін грошових потоків, які потрібні були б в іншому випадку, або в 
разі рекласифікації фінансового активу і його переведенню з категорії оцінюваних за справедливою 
вартістю через прибуток або збиток. 

Похідний інструмент, вбудований в гібридний договір, що включає основний договір, який є 
фінансовим активом, не враховується окремо. Основний договір, який є фінансовим активом, 
необхідно класифікувати разом з вбудованим похідним інструментом як фінансовий актив, що 
оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток. 

Припинення визнання 
Фінансовий актив (або - де краще застосувати - частина фінансового активу або частина групи 
аналогічних фінансових активів) припиняє визнаватися (тобто виключається з звіту Компанії про 
фінансовий стан), якщо: 

• термін дії прав на отримання грошових потоків від активу минув; 

або 

• Компанія передала свої права на отримання грошових потоків від активу або взяла на себе 
зобов'язання по виплаті третій стороні одержуваних грошових потоків у повному обсязі і без 
істотної затримки за «транзитною» угодою; та або (a) Компанія передала практично всі ризики і 
вигоди від активу, або (б) Компанія не передала, але й не зберігає за собою практично всі 
ризики і вигоди від активу, але передала контроль над цим активом. 

Якщо Компанія передала свої права на отримання грошових потоків від активу або уклала транзитну 
угоду, вона оцінює, чи зберегла вона ризики і вигоди, пов'язані з правом власності, і, якщо так, в якому 
обсязі. Якщо Компанія не передала, але й не зберегла за собою практично всі ризики і вигоди від 
активу, а також не передала контроль над активом, Компанія продовжує визнавати переданий актив у 
тій мірі, в якій вона продовжує свою участь в ньому. В цьому випадку Компанія також визнає 
відповідне зобов'язання. Переданий актив і відповідне зобов'язання оцінюються на основі, яка 
відображає права та зобов'язання, збережені Компанією. 

Подальша участь, яка приймає форму гарантії за переданим активом, оцінюється за найменшою із 
наступних величин: первісної балансової вартості активу або максимальної суми відшкодування, 
виплата якої може вимагатися від Компанії. 
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Знецінення фінансових активів 
Компанія визнає оціночний резерв (забезпечення) під очікувані кредитні збитки (ОКЗ) по відношенню 
до всіх боргових інструментів, оцінюваних не по справедливій вартості через прибуток або збиток. ОКЗ 
розраховуються на основі різниці між усіма договірними грошовими потоками, що належать Компанії 
згідно договору, і всіма грошовими потоками, які Компанія очікує одержати, дисконтована з 
використанням первісної ефективної процентної ставки або її приблизного значення. Очікувані грошові 
потоки включають грошові потоки від продажу утримуваного забезпечення або від інших механізмів 
підвищення кредитної якості, які є невід'ємною частиною договірних умов. 

ОКЗ визнаються в два етапи. У разі фінансових інструментів, за якими з моменту їх первісного 
визнання кредитний ризик значно не збільшився, створюється оціночний резерв під збитки щодо 
кредитних збитків, які можуть виникнути внаслідок дефолтів, можливих протягом наступних 12 місяців 
(12-місячні очікувані кредитні збитки). Для фінансових інструментів, за якими з моменту первісного 
визнання кредитний ризик істотно збільшився, створюється оціночний резерв під збитки щодо 
кредитних збитків, очікуваних протягом строку дії цього фінансового інструменту, незалежно від строків 
настання дефолту (очікувані кредитні збитки за весь строк). 

Відносно торгової дебіторської заборгованості і активів за договором Компанія застосовує спрощений 
підхід при розрахунку ОКЗ. Отже, Компанія не відслідковує зміни кредитного ризику, а замість цього на 
кожну звітну дату визнає оціночний резерв (забезпечення) під збитки в сумі, рівній очікуваним 
кредитним збиткам за весь строк. Компанія використовувала матрицю оціночних резервів, спираючись 
на свій минулий досвід виникнення кредитних збитків, скоригованих з урахуванням прогнозних 
факторів, специфічних для позичальників, і загальних економічних умов. 

Відносно боргових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю через ІСД, Компанія 
застосовує спрощення про низький кредитний ризик. На кожну звітну дату Компанія оцінює, чи є 
борговий інструмент інструментом з низьким кредитним ризиком, використовуючи всю обґрунтовану і 
підтверджуючу інформацію, доступну без надмірних витрат або зусиль. При проведенні такої оцінки 
Компанія переглядає внутрішній кредитний рейтинг боргового інструменту. Крім того, Компанія вважає, 
що відбулося значне збільшення кредитного ризику, якщо передбачені договором платежі прострочені 
більш ніж на 30 днів. 

Компанія вважає, що за фінансовим активом стався дефолт, якщо передбачені договором платежі 
прострочені на 90 днів. Однак в певних випадках Компанія також може прийти до висновку, що за 
фінансовим активом стався дефолт, якщо внутрішня або зовнішня інформація вказує на те, що 
малоймовірно, що Компанія отримає, без урахування механізмів підвищення кредитної якості, 
утримуваних Компанією, всю суму решти виплат, передбачених договором. Фінансовий актив 
списується, якщо у Компанії немає обґрунтованих очікувань щодо відшкодування передбачених 
договором грошових потоків. 

ii) Фінансові зобов'язання 
Первісне визнання та оцінка 
Фінансові зобов'язання класифікуються при первісному визнанні відповідно, як фінансові 
зобов'язання, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, кредити і позики, 
кредиторська заборгованість або похідні інструменти, класифіковані на розсуд Компанії як інструменти 
хеджування при ефективному хеджуванні. 

Всі фінансові зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартістю, з вирахуванням (у разі 
кредитів, позик і кредиторської заборгованості) витрат за угодою. 

Фінансові зобов'язання Компанії включають торгову та іншу кредиторську заборгованість, кредити та 
інші позики, включаючи банківські овердрафти, а також похідні фінансові інструменти. 

Подальша оцінка 
Подальша оцінка фінансових зобов'язань залежить від їх класифікації у такий спосіб: 

Фінансові зобов'язання, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або 
збиток 

Категорія «фінансові зобов'язання, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або 
збиток» включає фінансові зобов'язання, призначені для торгівлі, і фінансові зобов'язання, 
класифіковані на розсуд Компанії при первісному визнанні як оцінювані за справедливою вартістю 
через прибуток або збиток. 
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Фінансові зобов'язання класифікуються як (призначені) утримувані для продажу, якщо вони понесені з 
метою зворотної купівлі в найближчому майбутньому. Ця категорія також включає похідні фінансові 
інструменти, в яких Компанія є стороною за договором, не визначені за розсудом Компанії як 
інструменти хеджування в межах відносин хеджування, як вони визначені в МСФЗ (IFRS) 9. Виділені 
вбудовані похідні інструменти також класифікуються як утримувані для торгівлі, за винятком випадків, 
коли вони класифікуються на розсуд Компанії якості ефективного інструменту хеджування. 

Прибутки або збитки за зобов'язаннями, призначеним для торгівлі, визнаються в звіті про прибутки або 
збитки. 

Фінансові зобов'язання, класифіковані на розсуд Компанії при первісному визнанні як оцінювані за 
справедливою вартістю через прибуток або збиток, відносяться до цієї категорії на дату первісного 
визнання та виключно при дотриманні критеріїв МСФЗ (IFRS) 9. Компанія не має фінансових 
зобов'язань, класифікованих за її розсудом як оцінювані за справедливою вартістю через прибуток або 
збиток. 

Кредити та позики 

Дана категорія є найвагомішою для Компанії. Після первісного визнання процентні кредити та позики 
оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. 
Прибутки та збитки за такими фінансовими зобов'язаннями визнаються в прибутку чи збитку при 
припиненні їх визнання, а також у міру нарахування амортизації з використанням ефективної 
процентної ставки. 

Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також 
комісійних або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація 
ефективної процентної ставки включається до складу витрат по фінансуванню в звіті про прибуток або 
збиток. 

Припинення визнання 
Визнання фінансового зобов'язання припиняється, якщо зобов'язання погашено, анульовано, або 
строк його дії закінчився. Якщо наявне фінансове зобов'язання замінюється іншим зобов'язанням 
перед тим самим кредитором на суттєво відмінних умовах або якщо умови наявного зобов'язання 
значно змінені, така заміна або зміни враховуються як припинення визнання первісного зобов'язання 
та початок визнання нового зобов'язання, а різниця в їх балансової вартості визнається в звіті про 
прибуток або збиток. 

iii) Взаємозалік фінансових інструментів 

Фінансові активи і фінансові зобов'язання підлягають взаємозаліку, а нетто-сума поданням в звіті про 
фінансовий стан, якщо є юридично захищене на даний момент право на взаємозалік визнаних сум і 
коли є намір провести розрахунок на нетто-основі, реалізувати активи та одночасно з цим погасити 
зобов'язання. 

k) Запаси 
Запаси оцінюються за найменшою з двох величин: за собівартістю або за чистою можливою ціною 
продажу. 

Витрати, понесені під час доставки кожного продукту до місця призначення і приведення його у 
належний стан, обліковуються таким чином: 

• Сировина і матеріали: витрати на придбання за методом ФІФО (перше надходження - перший 
відпуск). 

• Готова продукція і незавершене виробництво: прямі витрати на матеріали і оплату праці, а 
також частка виробничих накладних витрат, виходячи з нормальної виробничої потужності, але 
не включаючи витрати за запозиченнями. 

Первісна вартість запасів включає прибутки і збитки, перенесені з ІСД, за відповідними операціями 
хеджування грошових потоків щодо придбання сировини і матеріалів. 

Чиста можлива ціна продажу визначається як розрахункова ціна продажу в ході звичайної діяльності 
за винятком розрахункових витрат на завершення виробництва і розрахункових витрат на продаж 
(реалізацію). 

l) Знецінення нефінансових активів 
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На кожну звітну дату Компанія визначає, чи присутні ознаки можливого знецінення активу. За 
наявності таких ознак або якщо необхідне проведення щорічного тестування активу на знецінення, 
Компанія проводить оцінку відшкодування суми активу. Сума відшкодування активу або одиниці, яка 
генерує грошові потоки, - це найбільша з наступних величин: справедлива вартість активу (одиниці, 
яка генерує грошові потоки) за винятком витрат на вибуття або цінність використання активу (одиниці, 
яка генерує грошові потоки). Сума відшкодування визначається для окремого активу, за винятком 
випадків, коли актив не генерує грошові надходження, які, в основному є незалежними від 
надходжень, які генеруються іншими активами або групами активів. Якщо балансова вартість активу 
або одиниці, яка генерує грошові кошти, перевищує його / її відшкодування, актив вважається 
знеціненим і списується до суми відшкодування. 

При оцінці цінності використання розрахункові майбутні грошові потоки дисконтуються до приведеної 
вартості за ставкою дисконтування до оподаткування, яка відображає поточну ринкову оцінку 
тимчасової вартості грошей і ризики, притаманні активу. При визначення справедливої вартості за 
мінусом витрат на вибуття враховуються недавні ринкові операції. За їх відсутності застосовується 
відповідна модель оцінки. Ці розрахунки підтверджуються оціночними коефіцієнтами або іншими 
доступними показниками справедливої вартості. 

Компанія визначає суму знецінення, виходячи з докладних планів і прогнозних розрахунків, які 
готуються окремо для кожної одиниці, яка генерує грошові потоки, до якої віднесено окремі активи. Ці 
плани і прогнозні розрахунки, як правило, складаються на п'ять років. Довгострокові темпи зростання 
розраховуються і застосовуються відносно прогнозованих майбутніх грошових потоків після п'ятого 
року. 

Збитки від знецінення діяльності, що триває, визнаються в звіті про прибутки або збитку в складі тих 
категорій витрат, які відповідають призначенню знеціненого активу, за винятком раніше переоцінених 
об'єктів нерухомості, щодо яких переоцінка була визнана в складі ІСД. У випадку таких об'єктів 
нерухомості збиток від знецінення визнається у складі ІСД в межах суми раніше проведеної 
переоцінки. 

На кожну звітну дату Компанія виявляє, чи присутні ознаки того, що раніше визнані збитки від 
знецінення активу, за винятком гудвілу, більше не існують або зменшилися. Якщо такі ознаки є, 
Компанія розраховує суму відшкодування суму активу або одиниці, яка генерує грошові потоки. Раніше 
визнані збитки від знецінення відновлюються тільки в тому випадку, якщо мала місце зміна в 
припущеннях, які використовувалися для визначення суми відшкодування активу з часу останнього 
визнання збитку від знецінення. 

Відновлення обмежене таким чином, що балансова вартість активу не перевищує суми його 
відшкодування, а також не може перевищувати балансову вартість за мінусом амортизації, за якою 
даний актив визнавався б у випадку, якщо в попередні роки не був би визнаний збиток від знецінення. 
Таке відновлення вартості визнається в звіті про прибуток або збиток, за винятком випадків, коли 
актив враховується за переоціненою вартістю. В останньому випадку відновлення вартості 
враховується як приріст вартості від переоцінки. 

Гудвіл тестується на знецінення щороку станом на звітну дату, а також у випадках, коли події або 
обставини вказують на те, що його балансова вартість може бути знецінена. 

Знецінення гудвілу визначається шляхом оцінки суми відшкодування кожної одиниці, яка генерує 
грошові потоки (або групи таких одиниць), до яких відноситься гудвіл. Якщо сума відшкодування 
одиниці, яка генерує грошові потоки менша за її балансову вартість, то визнається збиток від 
знецінення. Збиток від знецінення гудвілу не може бути відновлений в майбутніх періодах. 

Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання тестуються на знецінення 
щороку станом на звітну дату на рівні одиниці, яка генерує грошові потоки, а також якщо обставини 
вказують на те, що їх балансова вартість могла знецінитися. 

m) Грошові кошти та короткострокові депозити 
Грошові кошти і короткострокові депозити в звіті про фінансовий стан включають грошові кошти в 
банках і в касі та короткострокові депозити з строком погашення 3 місяці або менше, які схильні до 
незначного ризику зміни вартості. 

Для цілей звіту про рух грошових коштів грошові кошти та їх еквіваленти складаються з грошових 
коштів та короткострокових депозитів згідно з визначенням вище за мінусом непогашених банківських 
овердрафтів, так як вони вважаються невід'ємною частиною діяльності Компанії з управління 
грошовими потоками. 
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n) Оціночні зобов'язання 
Загальні 

Оціночні зобов'язання визнаються, якщо Компанія має зобов'язання (юридичну або обумовлену 
практикою), що виникла в результаті минулої події; відтік економічних вигод, який знадобиться для 
погашення цього зобов'язання, є ймовірним, і може бути отримана надійна оцінка суми такого 
зобов'язання. Якщо Компанія планує одержати відшкодування деякої частини або всіх оціночних 
зобов'язань, наприклад, за договором страхування, відшкодування визнається як окремий актив, але 
тільки в тому випадку, коли отримання відшкодування не підлягає сумніву. Витрата, що відноситься до 
оціночного зобов'язання, відображається в звіті про прибуток або збиток за мінусом суми 
відшкодування. 

Якщо вплив вартості грошей у часі істотний, оціночні зобов'язання дисконтуються за поточною ставкою 
до оподаткування, яка відображає, коли це може бути застосовано, ризики, характерні для конкретного 
зобов'язання. Якщо застосовується дисконтування, то збільшення оцінного зобов'язання з плином 
часу визнається як витрати по фінансуванню. 

2.3. Суттєві облікові судження, оцінки і допущення 
Підготовка фінансової звітності Компанії вимагає від її керівництва винесення суджень і визначення 
оцінок і припущень, які впливають на суми виручки, що наводяться в звітності, витрат, активів і 
зобов'язань, а також на розкриття інформації про ці статті та про умовні зобов'язання. Невизначеність 
відносно цих припущень і оцінок може привести до результатів, які можуть потребувати в майбутньому 
істотних коригувань до балансової вартості активів або зобов'язань, щодо яких приймаються подібні 
припущення та оцінки. 

Оцінки та припущення 
Основні допущення про майбутнє та інші основні джерела невизначеності в оцінках на звітну дату, які 
можуть послужити причиною істотних коригувань балансової вартості активів та зобов'язань протягом 
наступного фінансового року, розглядаються нижче. Допущення і оцінки Компанії засновані на 
вихідних даних, які вона мала у своєму розпорядженні на момент підготовки фінансової звітності. 
Однак поточні обставини і припущення щодо майбутнього можуть змінюватися з огляду ринкових змін 
або обставин, непідконтрольних Компанії. Такі зміни відображаються в припущеннях по мірі того, як 
вони відбуваються. 

Знецінення нефінансових активів 

Знецінення має місце, якщо балансова вартість активу або одиниці, яка генерує грошові кошти, 
перевищує його (її) відшкодування, яка є найбільшою з наступних величин: справедлива вартість за 
винятком витрат на вибуття або цінність використання. Розрахунок справедливої вартості за винятком 
витрат на вибуття заснований на наявній інформації по зобов'язуючим операціями продажу 
аналогічних активів між незалежними сторонами або ринкових цінах за вирахуванням додаткових 
витрат, які були б понесені у зв'язку з вибуттям активу. Розрахунок вартості використанні заснований 
на моделі дисконтування грошових потоків. Сума відшкодування найбільш чутлива до ставки 
дисконтування, що використовується в моделі дисконтованих грошових потоків, а також до очікуваних 
грошових потоків і темпів зростання, використаних з метою екстраполяції. 

Оцінений резерв під очікувані кредитні збитки за торговою дебіторською заборгованістю та 
активами за договором. 

Компанія використовує матрицю оцінюваних резервів для розрахунку ОКЗ за торгівельною 
дебіторською заборгованістю і активів за договором. Ставки оцінюваних резервів встановлюються в 
залежності від кількості днів прострочення платежу для груп різних клієнтських сегментів з 
аналогічними характеристиками виникнення збитків (тобто за географічним регіоном, типом продукту, 
типом і рейтингом покупців, забезпеченням по акредитивам та іншим формам страхування кредитних 
ризиків). 

Спочатку в основі матриці оцінюваних резервів покладаються дані, за якими спостерігалося 
виникнення дефолтів у минулих періодах. Компанія буде оновлювати матрицю, щоб скорегувати 
минулий досвід виникнення кредитних збитків з урахуванням прогнозної інформації. Наприклад, якщо 
протягом наступного року очікується погіршення прогнозованих економічних умов (наприклад, ВВП), 
що може призвести до збільшення випадків дефолту в виробничому секторі, то історичний рівень 
дефолту коригується. На кожну звітну дату спостерігаються дані про рівень дефолту в попередніх 
періодах, оновлюються і зміни прогнозних оцінок аналізуються. 
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Оцінка взаємозв'язку між історичними спостереженнями рівнями дефолту, прогнозованими 
економічними умовами і ОКЗ є значною розрахунковою оцінкою. Величина ОКЗ чутлива до змін в 
обставинах і прогнозованих економічних умовах. Минулий досвід виникнення кредитних збитків 
Компанії і прогноз економічних умов також можуть не бути показовими для фактичного дефолту 
контрагента в майбутньому. 

Податки 

Відстрочені податкові активи визнаються за невикористаними податковими збитками в тій мірі, в якій є 
можливим отримання оподатковуваного прибутку, проти якої можуть бути зараховані податкові збитки. 
Для визначення суми відстрочених податкових активів, яку можна визнати у фінансовій звітності на 
підставі вірогідних термінів отримання і величини майбутнього оподатковуваного прибутку, а також 
стратегії податкового планування, необхідне значне судження керівництва. 

Можливості податкового планування, які могли б частково служити основою для визнання 
відстрочених податкових активів по відношенню до цих збитків, відсутні. Виходячи з цього, Компанія 
прийшла до висновку, що вона не може визнати відстрочені податкові активи щодо податкових збитків, 
перенесених на майбутні періоди. 

Оцінка фінансових інструментів за справедливою вартістю 

У випадках, коли справедлива вартість фінансових активів та фінансових зобов'язань, визнаних у звіті 
про фінансовий стан, не може бути визначена на підставі котирувань на активних ринках, вона 
визначається з використанням моделей оцінки, включаючи модель дисконтування грошових потоків. В 
якості вхідних даних для цих моделей по можливості використовується інформація з ринків, проте в 
тих випадках, коли це не є можливим для практичного здійснення, для встановлення справедливої 
вартості потрібна певна частка судження. Судження включають облік таких вхідних даних, як ризик 
ліквідності, кредитний ризик і волатильність. 

2.4. Зміни в обліковій політиці і принципах розкриття інформації  
Компанія вперше застосувала деякі стандарти та поправки, які набувають чинності щодо річних 
звітних періодів, що починаються 1 січня 2021 р. або після цієї дати (якщо не вказано інше). Компанія 
не застосовувала достроково стандарти, роз'яснення чи поправки, випущені, але ще набрали 
чинності. 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 9, МСФЗ (IAS) 39, МСФЗ (IFRS) 7, МСФЗ (IFRS) 4 та МСФЗ (IFRS) 16 – 
«Реформа базової процентної ставки – етап 2» 

Поправки надають тимчасові звільнення, які застосовуються для усунення наслідків фінансової 
звітності у випадках, коли міжбанківська ставка пропозиції (IBOR) замінюється альтернативною 
практично безризиковою процентною ставкою. 

Поправки передбачають таке: 

• спрощення практичного характеру, згідно з яким зміни договору або зміни грошових потоків, що 
безпосередньо вимагаються реформою, повинні розглядатися як зміни плаваючої процентної 
ставки, еквівалентні зміні ринкової процентної ставки; 

• допускається внесення змін, необхідних реформою IBOR, визначення відносин хеджування та 
документацію з хеджування без припинення відносин хеджування; 

• організаціям надається тимчасове звільнення від необхідності дотримання вимог щодо окремо 
ідентифікованих компонентів у випадках, коли інструмент з безризиковою ставкою визначається 
на розсуд організації як ризиковий компонент у рамках відносин хеджування. 

Ці поправки не вплинули на фінансову звітність Компанії. Компанія має намір застосовувати 
спрощення практичного характеру в майбутніх періодах, якщо це буде потрібно. 

Поправки до МСФЗ 16 – «Поступки з оренди, пов'язані з пандемією Covid-19, чинні після 30 
червня 2021 року» 

28 травня 2020 р. Рада з МСФЗ випустила поправку до МСФЗ 16 «Оренда» – «Поступки з оренди, 
пов'язані з пандемією Covid-19». Ця поправка передбачає звільнення для орендарів від застосування 
вимог МСФЗ (IFRS) 16 щодо обліку модифікацій договорів оренди у разі поступок з оренди, які 
виникають як прямий наслідок пандемії Covid-19. Як спрощення практичного характеру орендар може 
ухвалити рішення не аналізувати, чи є поступка по оренді, надана орендодавцем у зв'язку з пандемією 
Covid-19, модифікацією договору оренди. Орендар, який приймає таке рішення, повинен враховувати 
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будь-яку зміну орендних платежів, зумовлену поступкою з оренди, пов'язаною з пандемією Covid-19, 
аналогічно тому, як ця зміна відображалася б в обліку згідно з МСФЗ (IFRS) 16, якби вона не була 
модифікацією договору оренди. 

Передбачалося, що ця поправка буде застосовуватися до 30 червня 2021 р., але у зв'язку з впливом 
пандемії Covid-19 31 березня 2021 р. Рада МСФЗ вирішила продовжити термін застосування 
спрощень практичного характеру до 30 червня 2022 р. 

Нова поправка застосовується до річних звітних періодів, що починаються 1 квітня 2021 р. або після 
цієї дати. 

Компанія не має жодних наданих поступок з оренди, пов'язаних з пандемією Covid-19, але в разі 
потреби вона планує застосовувати спрощення практичного характеру протягом допустимого періоду. 

2.5. Стандарти, які були випущені, але ще не набули чинності 
Нижче наведено нові стандарти, виправлення та роз'яснення, які були випущені, але ще не набрали 
чинності на дату випуску фінансової звітності Компанії. Компанія має намір застосувати ці стандарти, 
поправки та роз'яснення, якщо застосовно, з дати набуття ними чинності. 

МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування» 

У травні 2017 року Рада з МСФЗ випустила МСФЗ 17 «Договори страхування», новий всеосяжний 
стандарт фінансової звітності для договорів страхування, який розглядає питання визнання та оцінки, 
подання та розкриття інформації. Коли МСФЗ (IFRS) 17 набуде чинності, він замінить собою МСФЗ 
(IFRS) 4 «Договори страхування», який був випущений у 2005 році. МСФЗ 17 застосовується до всіх 
видів договорів страхування (тобто страхування життя та страхування, відмінне від страхування 
життя, пряме страхування та перестрахування) незалежно від виду організації, яка випускає їх, а 
також до певних гарантій та фінансових інструментів з умовами дискреційної участі. Є кілька винятків 
із сфери застосування. Основна мета МСФЗ (IFRS) 17 полягає у наданні моделі обліку договорів 
страхування, яка є більш ефективною та послідовною для страховиків. На відміну від вимог МСФЗ 4, 
які в основному базуються на попередніх місцевих облікових політиках, МСФЗ 17 надає всебічну 
модель обліку договорів страхування, охоплюючи всі доречні аспекти обліку. В основі МСФЗ 17 
лежить загальна модель, доповнена наступним: 

• Певні модифікації для договорів страхування за умовами прямої участі (метод змінної 
винагороди). 

• Спрощений підхід (підхід на основі розподілу премії) переважно для короткострокових договорів. 

МСФЗ 17 набуває чинності щодо звітних періодів, що починаються 1 січня 2023 р. або після цієї дати, 
при цьому потрібно подати порівняльну інформацію. Дозволяється дострокове застосування за умови, 
що організація також застосовує МСФЗ (IFRS) 9 та МСФЗ (IFRS) 15 на дату першого застосування 
МСФЗ (IFRS) 17 або до неї. Цей стандарт не застосовується до Компанії. 

Поправки до МСФЗ (IAS) 1 – «Класифікація зобов'язань як короткострокових чи 
довгострокових» 

У січні 2020 року Рада МСФЗ випустила поправки до пунктів 69-76 МСФЗ (IAS) 1, в яких пояснюються 
вимоги щодо класифікації зобов'язань як короткострокових або довгострокових. У поправках 
пояснюється таке: 

• що розуміється під правом відстрочити врегулювання зобов'язань; 

• право відстрочити врегулювання зобов'язань має існувати на кінець звітного періоду; 

• на класифікацію зобов'язань не впливає можливість, що організація виконає своє право 
відстрочити врегулювання зобов'язання; 

• умови зобов'язання не впливатимуть на його класифікацію, лише якщо похідний інструмент, 
вбудований у зобов'язання, що конвертується, сам по собі є пайовим інструментом. 

Ці поправки набувають чинності щодо річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2023 р. або 
після цієї дати, та застосовуються ретроспективно. В даний час Компанія аналізує можливий вплив 
даних поправок на поточну класифікацію зобов'язань та необхідність перегляду умов існуючих 
договорів позики. 

Поправки до МСФЗ 3 – «Посилання на Концептуальні основи» 
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У травні 2020 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ 3 «Об'єднання бізнесів» – «Посилання 
на концептуальні засади». Ціль цих поправок – замінити посилання на «Концепцію підготовки та 
подання фінансової звітності», випущену в 1989 році, на посилання на «Концептуальні основи 
подання фінансових звітів», випущені у березні 2018 року, без внесення значних змін до вимог 
стандарту. 

Рада також додала виняток із принципу визнання в МСФЗ 3, щоб уникнути виникнення потенційних 
прибутків або збитків «2-го дня», для зобов'язань та умовних зобов'язань, що стосувалися б сфери 
застосування МСФЗ (IAS) 37 або Роз'яснення КРМФО (IFRIC) ) 21 «Обов'язкові платежі», якби вони 
виникали у межах окремих операцій. 

Водночас Рада вирішила роз'яснити існуючі вимоги МСФЗ 3 щодо умовних активів, на які заміна 
посилань на «Концепцію підготовки та подання фінансової звітності» не вплине. 

Ці поправки набувають чинності щодо річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2022 р. або 
після цієї дати, та застосовуються перспективно. 

Очікується, що ці поправки не вплинуть на Компанію. 

Поправки до МСФЗ (IAS) 16 – «Основні засоби: надходження до використання за 
призначенням» 

У травні 2020 року Рада МСФЗ випустила документ «Основні засоби: надходження до використання 
за призначенням», який забороняє організаціям віднімати з первісної вартості об'єкта основних 
засобів будь-які надходження від продажу виробів, вироблених у процесі доставки цього об'єкта до 
місця розташування та приведення його до стан, який потрібний для його експлуатації відповідно до 
намірів керівництва. Натомість організація визнає надходження від продажу таких виробів, а також 
вартість виробництва цих виробів у складі прибутку чи збитку. 

Дані поправки набувають чинності щодо річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2022 р. або 
після цієї дати, і повинні застосовуватися ретроспективно до тих об'єктів основних засобів, які стали 
доступними для використання на дату початку (або після неї) раннього з поданих у фінансової 
звітності періоду, у якому організація вперше застосовує ці поправки. 

Очікується, що ці поправки не вплинуть на Компанію. 

Поправки до МСФЗ (IAS) 37 – «Обтяжувальні договори – витрати на виконання договору» 

У травні 2020 року Рада МСФЗ випустила поправки до МСФЗ 37, в яких пояснюється, які витрати 
організація повинна враховувати при оцінці того, чи є договір обтяжливим чи збитковим. 

Поправки передбачають застосування підходу, що ґрунтується на «витратах, безпосередньо 
пов'язаних з договором». Витрати, що безпосередньо пов'язані з договором на надання товарів або 
послуг, включають як додаткові витрати на виконання цього договору, так і розподілені витрати, 
безпосередньо пов'язані з виконанням договору. Загальні та адміністративні витрати не пов'язані 
безпосередньо з договором і, отже, виключаються, крім випадків, коли вони явно підлягають 
відшкодуванню контрагентом за договором. 

Ці поправки набувають чинності щодо річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2022 року або 
після цієї дати. 

Компанія застосовуватиме дані поправки до договорів, за якими вона ще не виконала всіх своїх 
обов'язків на дату початку річного звітного періоду, в якому вона вперше застосовує ці поправки. 
Очікується, що ці поправки не вплинуть на Компанію. 

Поправка до МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» – 
дочірня організація, яка вперше застосовує Міжнародні стандарти фінансової звітності 

У рамках процесу щорічних удосконалень МСФЗ, період 2018-2020 років, Рада з МСФЗ випустила 
поправку до МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності». Відповідно 
до цієї поправки дочірня організація, яка вирішує застосувати пункт D16(a) МСФЗ 1, має право 
оцінювати накопичені курсові різниці з використанням сум, відображених у фінансовій звітності 
материнської організації, виходячи з дати переходу материнської організації на МСФЗ. Ця поправка 
також застосовна до асоційованих організацій та спільних підприємств, які вирішують застосовувати 
пункт D16(a) МСФЗ (IFRS) 1. 

Ця поправка набирає чинності щодо річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2022 року або 
після цієї дати. Допускається дострокове застосування. 
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Цей стандарт не застосовується до Компанії. 

Поправка до МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» – комісійна винагорода під час 
проведення «тесту 10%» у разі припинення визнання фінансових зобов'язань 

У рамках процесу щорічних удосконалень МСФЗ, період 2018-2020 років, Рада з МСФЗ випустила 
поправку до МСФЗ (IFRS) 9. У поправці пояснюються суми комісійної винагороди, які організація 
враховує при оцінці того, чи є умови нового або модифікованого фінансового зобов'язання умов 
первісного фінансового зобов'язання. До таких сум відносяться тільки ті комісійні винагороди, які були 
виплачені або отримані між певним кредитором та позичальником, включаючи комісійну винагороду, 
виплачену або отриману кредитором або позичальником від імені іншої сторони. Організація повинна 
застосовувати цю поправку щодо фінансових зобов'язань, які були модифіковані або замінені на дату 
початку (або після неї) річного звітного періоду, в якому організація вперше застосовує цю поправку. 

Ця поправка набирає чинності щодо річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2022 року або 
після цієї дати. Допускається дострокове застосування. Компанія застосує цю поправку щодо 
фінансових зобов'язань, модифікованих або замінених на дату початку (або після неї) річного звітного 
періоду, в якому вона вперше застосовує цю поправку. 

Очікується, що ця поправка не вплине на Компанію. 

Поправка до МСФЗ (IAS) 41 "Сільське господарство" - оподаткування при оцінці 
справедливої вартості 

У рамках процесу щорічних удосконалень МСФЗ, період 2018-2020 років, Рада з МСФЗ випустила 
поправку до МСФЗ (IAS) 41 «Сільське господарство». Ця поправка виключає вимогу пункту 22 МСФЗ 
(IAS) 41 про те, що організації не включають до розрахунку грошові потоки, пов'язані з 
оподаткуванням, оцінюючи справедливу вартість активів, що належать до сфери застосування МСФЗ 
(IAS) 41. 

Організація повинна застосовувати це виправлення перспективно щодо оцінки справедливої вартості 
на дату початку (або після неї) першого річного звітного періоду, що починається 1 січня 2022 р. або 
після цієї дати. Допускається дострокове застосування. 

Очікується, що ця поправка не вплине на Компанію. 

Поправки до МСФЗ (IAS) 8 - "Визначення бухгалтерських оцінок" 

У лютому 2021 року Рада МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IAS) 8, в яких вводиться визначення 
«бухгалтерських оцінок». У поправках пояснюється відмінність між змінами у бухгалтерських оцінках 
та змінами в обліковій політиці та виправленням помилок. Крім того, у документі пояснюється, як 
організації використовують методи вимірювання та вихідні дані для розробки бухгалтерських оцінок. 

Поправки набувають чинності щодо річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2023 р. або після 
цієї дати, та застосовуються до змін в обліковій політиці та змін у бухгалтерських оцінках, що 
відбуваються на дату початку зазначеного періоду або після неї. Дозволяється дострокове 
застосування дозволено за умови розкриття цього факту. 

Очікується, що ці поправки не вплинуть на Компанію. 

Поправки до МСФЗ (IAS) 1 та Практичних рекомендацій № 2 щодо застосування МСФЗ – 
«Розкриття інформації про облікову політику» 

У лютому 2021 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IAS) 1 та Практичних рекомендацій 
№ 2 щодо застосування МСФЗ «Формування суджень про суттєвість», які містять керівництво та 
приклади, які допомагають організаціям застосовувати міркування щодо суттєвості при розкритті 
інформації про облікову політику. Поправки повинні допомогти організаціям розкривати більш корисну 
інформацію про облікову політику за рахунок заміни вимоги про розкриття організаціями «значних 
положень» облікової політики на вимогу про розкриття «істотної інформації» про облікову політику, а 
також за рахунок додавання керівництва щодо того, як організації повинні застосовувати поняття 
суттєвості при ухваленні рішень про розкриття інформації про облікову політику. 

Поправки до МСБО 1 застосовуються до річних періодів, що починаються 1 січня 2023 року або після 
цієї дати, з можливістю дострокового застосування. Оскільки поправки до Практичних рекомендацій 
№2 щодо застосування МСФЗ містять необов'язкове керівництво щодо застосування визначення 
суттєвості до інформації про облікову політику, не потрібно вказувати дату набуття чинності цими 
поправками. 
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В даний час Компанія проводить оцінку впливу цих поправок, які можуть надати на розкриття 
інформації про облікову політику Компанії. 

2.6. Виправлення помилок 
В 2021 році було проведено звірку взаєморозрахунків по сплаті податків з ДПС України і виявлені 
розбіжності в сумі 123 тис. грн списані як виправлення помилок в минулих періодах за рахунок 
нерозподіленого прибутку. 

 

3. Інформація за сегментами 
Компанія здійснює діяльність в єдиному операційному сегменті – лізингові операції, та в єдиному 
географічному сегменті – Україна. 

 

4. Нематеріальні активи 

Показники  Інші нематеріальні 
активи  

Всього 

Первісна вартість  

31/12/2020 - 23 23 

Придбання - 0 0 

31/12/2021 - 23 23 

Накопичена амортизація і знецінення  

31/12/2020 - (16) (16) 

Нарахування 
амортизації за період 

- (2) (2) 

31/12/2021 - (18) (18) 

Балансова вартість    

31/12/2020 - 7 7 

31/12/2021 - 5 5 
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5. Основні засоби 

Показники Машини та 
обладнання 

Офісне обладнання, 
меблі та пристрої 

Всього 

Первісна вартість  

31/12/2020 - 140 140 

Придбання - 44 44 

Вибуття - 18 18 

31/12/2021 - 166 166 

Накопичена амортизація і знецінення  

31/12/2020 - (131) (131) 

Нарахування 
амортизації за період 

- (13) (13) 

Списання 
амортизації за період 

- (19) (19) 

31/12/2021 - (125) (125) 

Балансова вартість    

31/12/2020 - 9 9 

31/12/2021 - 41 41 
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6. Дебіторська заборгованість з фінансового лізингу 
Станом на 31 грудня 2020, 31 грудня 2021 року дебіторська заборгованість з фінансового лізингу була 
представлена наступним чином: 

 
 31.12.2021 31.12.2020 

Поточна дебіторська 
заборгованість з 
фінансового лізингу 

 30 908 33 580 

Довгострокова 
дебіторська 
заборгованість за 
мінімальними 
лізинговими 
платежами 

 22 311 26 419 

Резерв сумнівної 
заборгованості  (330) (55) 

Поточна вартість 
мінімальних 
лізингових платежів 

 52 889 59 944 

 

Компанія розраховує резерв під знецінення чистих інвестицій в лізинг на підставі внутрішньої моделі, 
яка враховує історичні дані про рівень втрат. Керівництво аналізує історичні дані про рівень втрат і 
розраховує вірогідність дефолту і долю втрат в разі дефолту, які потім використовуються для 
обчислення резерву під знецінення для кожного типу лізингу. Договори лізингу Компанії зазвичай 
передбачають внесення лізингоотримувачем авансового платежу у розмірі певного відсотка від 
купувальної ціни активу на момент початку дії договору лізингу. В період дії договору лізингу Компанія 
зберігає право власності на актив. Ризики, супутні володінню активом, що орендується, включаючи 
його пошкодження і крадіжку, підлягають страхуванню. Відповідно до договорів страхування у 
випадках повної загибелі або крадіжки Компанія є по ним вигодонабувачем. При оцінці резерву під 
знецінення чистих інвестицій в лізинг Компанія використовує допущення, що прострочені чисті 
інвестиції в лізинг будуть погашені в основному за рахунок продажу об'єкту лізингу. Отже, фінансовий 
ефект, який надає наявність забезпечення на величину резерву під знецінення, є істотним. 
Ґрунтуючись на історичному досвіді, керівництво вважає, що справедлива вартість застави по чистих 
інвестиціях в лізинг щонайменше дорівнює їх балансовій вартості. Оцінка вартості забезпечення 
заснована на вартості забезпечення, розрахованою на момент укладення договору лізингу, і, як 
правило, не передивляється, за винятком випадків, коли інвестиції в лізинг оцінюються на 
індивідуальній основі як знецінені. 
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В таблиці нижче представлені мінімальні орендні платежі за договорами фінансової оренди та їх 
теперішня вартість: 

 31.12.2021 31.12.2020 

 
мінімальні 

орендні 
платежі 

теперішня 
вартість 

мінімальних 
орендних 
платежів 

мінімальні 
орендні 
платежі 

теперішня 
вартість 

мінімальних 
орендних 
платежів 

Суми до сплати за 
договорами 
фінансової оренди 

    

Протягом одного року 30 822 30 578 32 743 33 525 

Від другого до п'ятого 
року включно 22 297 22 311 25 680 26 419 

Всього 53 119 52 889 58 423 59 944 

Теперішня вартість 
орендних зобов'язань 52 889 59 944 

Суми до погашення 
протягом 12 місяців 30 578 33 525 

Сума до погашення 
після 12 місяців 21 311 26 419 

 

В таблиці нижче представлені аналіз по строкам дебіторської заборгованості за договорами 
фінансової оренди станом на 31 грудня 2020 року, 31 грудня 2021 року без врахування зменшення на 
знецінення. 

 31.12.2021 31.12.2020 

Не прострочена та не знецінена 52 889 59 944 

Прострочена більше 60 днів 330 55 

Всього 53 219 59 999 

 

7. Запаси 

 31.12.2021 31.12.2020 

Товари 125 125 

Всього 125 125 
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8. Грошові кошти та їх еквіваленти 

 31.12.2021 31.12.2020 

Грошові кошти на поточному рахунку 283 270 

Депозити, терміном до 3-х місяців з дати 
укладання договору 

880 470 

Всього 1 163 740 

 

Грошові кошти та депозити розміщені Компанією в АТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ 
БАНК УКРАЇНИ» (АТ «Укрексімбанк»). Компанія не вбачає сценаріїв, які б призводили до втрат від 
розміщення коштів в АТ «Укрексімбанк» і не визнає відповідні резерви ОКЗ. 

 

9. Випущений капітал та резерви 
Статутний капітал 

01.01.2018 100 

31.12.2020 100 

31.12.2021 100 
 

Учасники Компанії 

 31.12.2021 31.12.2020 

АТ "Державний експортно-імпортний банк України" 49 49 

Дочірнє підприємство АТ "Державний експортно-імпортний 
банк України" Лізингова компанія "Укрексімлізинг" 51 51 

Всього 100 100 

 

10. Кредити банків 
Зобов’язання за кредитами банку станом на 31 грудня 2020 року, 31 грудня 2021 року представлені 
наступним чином: 

 31.12.2021 31.12.2020 

Довгострокові зобов’язання 16 267 23 991 

Короткострокові зобов’язання 32 384 32 541 

Всього  48 651 56 532 

 

Зобов’язання за кредитами представлені кредитами від АТ "Державний експортно-імпортний банк 
України". 

  



ЕКСІМЛІЗИНГ 
Фінансова звітність за 2021 рік – Примітки 

(дані наведено в тис. грн., якщо не зазначено інше) 

24 

11. Кредиторська заборгованість 

 31.12.2021 31.12.2020 

Заборгованість Компанії перед вітчизняними 
постачальниками 1 292 19 531 

Інші поточні зобов’язання  613 3 926 

Всього  1 905 23 457 

 

12. Розрахунки з працівниками 

 31.12.2021 31.12.2020 

Резерв відпусток 475 274 

Всього  475 274 

 

13. Податок на прибуток 
Основні компоненти витрат з податку на прибуток 

 
2021 2020 

Поточний податок на прибуток  (148)  

Відстрочений податковий актив (зобов’язання) 49 (12) 

Всього витрати з податку на прибуток  (99) (12) 

 

Звірка між податком на прибуток та бухгалтерським прибутком 

 2021 2020 

Прибуток до оподаткування за даними фінансової звітності  2 056 0 

Теоретичне розрахункове значення витрат з податку на 
прибуток (ставка податку 18%) 370 (12) 

Вплив перенесених з минулих років податкових збитків, з 
яких не визнавався відстрочений податковий актив (271) - 

Витрати з податку на прибуток (99) (12) 

 

Відстрочений податок на прибуток 

 31.12.2021 31.12.2020 

Очікувані прибутки / збитки (59) (10) 

Чистий відстрочений податковий актив (59) (10) 
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14. Фінансовий дохід та інші доходи від лізингових операцій 

 2021 2020 

Дохід від реалізації предметів лізингу 57 857 31 840 

Дохід від отримання винагороди лізингодавця 13 606 13 741 

Доходи від винагороди постачальника 162      332 

Всього доходу  71 625 45 913 

 

15. Інші доходи, інші фінансові доходи та інші операційні доходи 

 2021 2020 

Процентні доходи по грошовим коштам та еквівалентам 17 46 

Доходи від дисконтування  0 1601 

Доходи від перегляду вал. вартості фін. активу від впливу 
курсу валюти 

3402 1577 

Зменшення резерву сумнівних боргів 651 402 

Курсові різниці та інші доходи 4 726 870 

Всього інших доходів 8 796 4 496 

 

16. Фінансові та інші операційні витрати 

 
2021 2020 

 
  

Собівартість реалізованих предметів лізингу (57 857) (31 840) 

   

Витрати на маркетинг та управління (6 494) (5 984) 

Формування резерву сумнівних боргів (925) (333) 

Інші витрати операційної діяльності (6 833) (5 054) 

Всього витрат (14 252) (11 371) 

Відсотки за користування кредитами:   

в національній валюті (3 691) (7 295) 

в іноземній валюті (1 741) (592) 

комісії по кредитам  (824) (311) 

Всього фінансових витрат (6 256) (8 198) 
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17. Витрати на маркетинг та управління 

 2021 2020 

Заробітна плата адміністративного апарату  (3 341) (2 288) 

Внески на обов’язкове державне соціальне страхування (608) (462) 

Оренда та комунальні платежі (216) (207) 

Послуги банку (89) (146) 

Консультативні на інформативні послуги (58) (17) 

Обслуговування комп’ютерної техніки (37) (34) 

Послуги нотаріуса (38) (22) 

Амортизація основних засобів (14) (33) 

Витрати на страхування (1791) (2 473) 

Інші витрати (302) (302) 

Всього витрат (6 494) (5 984) 

 

18. Витрати на оплату праці 

 2021 2020 

Заробітна плата (3 341) (2 288) 

Витрати на соціальне страхування (608) (462) 

Всього (3 949) (2 750) 
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19. Операції з пов’язаними особами 
Операції за участю пов’язаних осіб 

 

 Заборгованість 
пов’язаних 

сторін 

Заборгованість 
перед 

пов’язаними 
сторонами 

Материнська компанія    

АТ «Державний експортно-імпортний банк 
України» 

2021 1 097 49 092 

2020 742 57 239 

 

  Отримані 
відсотки 

Сплачені 
відсотки 

Материнська компанія    

АТ «Державний експортно-імпортний банк 
України» 

2021 17 6 261 

2020 46 8 519 

 

Винагорода ключовому управлінському персоналу 

 2021 2020 

Короткострокова винагорода 1 014 1 048 

Всього 1 014 1 048 

 

20. Умовні активи та зобов’язання 
Умовних активів та зобов’язань, які могли б в майбутньому вплинути на фінансовий стан компанії, 
немає. 
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21. Управління ризиками 
Кредитний ризик 
Кредитний ризик - ризик того, що Компанія понесе збитки внаслідок того, що її контрагенти не 
виконали свої договірні зобов'язання. Схильність Компанії кредитному ризику виникає переважно у 
зв'язку з операціями фінансового лізингу. Максимальний рівень кредитного ризику Компанією 
відображається в балансовій вартості фінансових активів у звіті про фінансовий стан. Для гарантій та 
зобов’язань надати кредити максимальний рівень кредитного ризику дорівнює сумі зобов’язання. 
Управління кредитним ризиком здійснюється шляхом отримання застави та за допомогою інших 
засобів зменшення кредитного ризику. Компанія наражається на кредитний ризик, пов'язаний з тим, 
що контрагенти можуть виявитися не в змозі своєчасно та в повному обсязі погасити свою 
заборгованість перед Компанією. Компанія структурує рівень кредитного ризику шляхом обмеження 
сум ризику по одному контрагенту (позичальникові або орендарю), групам контрагентів, а також 
галузевим і географічними сегментами. Ліміти кредитного ризику по контрагентах і продуктам 
(галузям, регіонам) затверджуються Генеральним директором і Фінансовим Комітетом. Крім того, 
Компанія здійснює моніторинг кредитного ризику шляхом аналізу фінансового стану контрагентів. 
Управління кредитним ризиком також включає в себе регулярний моніторинг здатності контрагентів 
проводити платежі в повному обсязі і в строк, аналіз фінансового стану лізингоодержувачів, а також 
моніторинг стану обладнання, переданого в лізинг. Такі ризики відслідковуються на регулярній основі і 
передбачають щорічну (або більш часту) оцінку. Компанія управляє кредитною якістю фінансових 
активів за допомогою внутрішньої системи присвоєння рейтингів.  

В таблиці нижче представлений аналіз кредитної якості в розрізі класів активів із пов'язаних з 
кредитами статтями звіту про фінансовий стан на підставі системи кредитних рейтингів Компанії 
станом на 31 грудня  2021 року. 

 Високий 
рейтинг 

Стандар
тний 

рейтинг 

Нижче 
стандартно
го рейтингу 

Прострочені, 
але не 

знецінені 
індивідуаль

но 

Індивіду
ально 

знеціне
ні 

Всього 

Чисті інвестиції в 
лізинг 52 889 - - - - 52 889 

Всього 52 889 - - - - 52 889 

 

В таблиці нижче представлений аналіз кредитної якості в розрізі класів активів із пов'язаних з 
кредитами статтями звіту про фінансовий стан на підставі системи кредитних рейтингів Компанії 
станом на 31 грудня 2020 року. 

 Високий 
рейтинг 

Стандарт
ний 

рейтинг 

Нижче 
стандартно
го рейтингу 

Прострочені, 
але не 

знецінені 
індивідуаль

но 

Індивіду
ально 

знеціне
ні 

Всього 

Чисті інвестиції в 
лізинг 59 944 - - - - 59 944 

Всього 59 944 - - - - 59 944 

 

Відповідно до своєї політики, Компанія повинна здійснювати точне і послідовне присвоєння рейтингів 
в рамках свого лізингового портфеля. Це забезпечує можливість сфокусованого управління існуючими 
ризиками, а також дозволяє порівнювати розмір кредитного ризику по різним видам діяльності, 
географічним регіонам і продуктам. Система присвоєння рейтингів спирається на ряд фінансово-
аналітичних методів, а також на оброблені ринкові дані, які представляють собою основну вихідну 
інформацію для оцінки ризику контрагентів. Всі внутрішні категорії ризику визначені у відповідності з 
політикою присвоєння рейтингу Компанії. Привласнюються рейтинги регулярно оцінюються та 
переглядаються . 
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Високий рейтинг присвоюється контрагенту, якщо його фінансове становище може бути оцінено як 
добре, якщо комплексний аналіз виробничої і фінансово-господарської діяльності контрагента та інші 
відомості про нього, включаючи інформацію про зовнішні умови, свідчать про стабільність 
виробництва, рентабельності та платоспроможності і про відсутність будь-яких негативних явищ 
(тенденцій), здатних вплинути на фінансову стійкість контрагента в перспективі. 

Стандартний рейтинг присвоюється контрагенту, якщо комплексний аналіз виробничої і фінансово-
господарської діяльності контрагента та (або) інші відомості про нього свідчать про відсутність прямих 
погроз поточному фінансовому положенню при наявності в діяльності контрагента негативних явищ 
(тенденцій), які в доступній для огляду перспективі (рік або менше) можуть привести до появи 
фінансових труднощів, якщо контрагентом не будуть прийняті заходи, що дозволяють поліпшити 
ситуацію. 

Рейтинг нижче стандартного присвоюється контрагенту, якщо є відомості про загрозливі негативні 
явища (тенденції), вірогідним результатом яких може з'явитися часткова неплатоспроможність 
контрагента. 

Фактори знецінення 

Основними факторами, які враховуються при перевірці на знецінення чистих інвестицій в лізинг і позик 
клієнтам, є наступні: прострочені виплати відсотків і виплати в погашення суми основного боргу більш 
ніж на 90 днів; чи відомо про фінансові ускладнення контрагентів, зниженні їх кредитного рейтингу або 
порушення первісних умов договору. Компанія проводить перевірку на знецінення на двох рівнях - 
резервів, які оцінюються на індивідуальній основі, і резервів, оцінюваних на сукупній основі. 

 

22. Управління капіталом 
Основною ціллю Компанії по управлінню капіталом є його підтримання на рівні, достатньому для 
задоволення операційних та стратегічних потреб, а також для підтримання довіри учасників ринку. Це 
досягається шляхом ефективного управління грошовими коштами, постійного контролю виручки та 
прибутку, а також планування довгострокових інвестицій, які фінансуються за рахунок коштів 
операційної діяльності Компанії.  

Діяльність Компанії спрямована на підтримку достатнього рівня капіталу, передбаченого вимогами 
частини 4 статті 144 Цивільного кодексу України щодо вартості чистих активів товариств з обмеженою 
відповідальністю та мінімального розміру власного капіталу для фінансових установ, що надають 
один вид фінансових послуг відповідно до «Положення про Державний реєстр фінансових установ» 
затвердженим Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 
28.08.2003 №41 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сфері ринків фінансових послуг 15.12.2016 року) із змінами та доповненнями. 

Цілі, політика і процедури управління капіталом протягом періодів, що закінчилися 2021 та 2020 року, 
не змінювалися. 
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23. Оцінка справедливої вартості 
Станом на 31.12.2021 року 

Назва статті 
Справедлива 

вартість 1 
Рівень 

Справедлива 
вартість 2 

Рівень 

Справедлива 
вартість 3 

Рівень 

Балансова 
вартість 

АКТИВИ  

Грошові кошти та їх еквіваленти 283 - - 283 

Депозити в банках 880 - - 880 

Фінансова дебіторська 
заборгованість - - 57 216 52 899 

Усього фінансових активів 1 163  57 216 54 052 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ  

Фінансові зобов’язання за 
кредитами банків - - 48 651 48 651 

Інші фінансові зобов’язання - - 2 015 2 015 

Усього фінансових зобов’язань   50 666 50 666 

 

За 2021 рік переведення між Рівнем 1 і Рівнем 2 ієрархії справедливої вартості не здійснювалися. 

 

Станом на 31.12.2020 року 

Назва статті 
Справедлива 

вартість 1 
Рівень 

Справедлива 
вартість 2 

Рівень 

Справедлива 
вартість 3 

Рівень 

Балансова 
вартість 

АКТИВИ  

Грошові кошти та їх еквіваленти 270 - - 270 

Депозити в банках 470 - - 470 

Фінансова дебіторська 
заборгованість - - 64 301 59 944 

Усього фінансових активів 740  64 301 60 684 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ  

Фінансові зобов’язання за 
кредитами банків - - 56 532 56 532 

Інші фінансові зобов’язання - - 23 457 23 457 

Усього фінансових зобов’язань - - 79 989 79 989 

 

У 2020 році переведення між Рівнем 1 і Рівнем 2 ієрархії справедливої вартості не здійснювалися. 
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24. Події після звітного періоду  
24 лютого 2022 року президент Росії заявив, що він віддав наказ про проведення «спеціальної 
військової операції» на сході України. Одразу після цього ракетних ударів зазнали десятки міст по всій 
країні, включаючи столицю України Київ. Невдовзі українська прикордонна служба заявила, що її 
прикордонні пости з Росією та Білоруссю зазнали обстрілу. Російські війська почали вторгнення в 
Україну з Росії, Білорусі, Криму, сходу України.  

Президент України своїм Указом від 24 лютого 2022 року №64/2022 запровадив в Україні воєнний 
стан, який в цей же день було затверджено Верховною радою України. Відповідно до Указу 
Президента України від 24 лютого 2022 року №69/2022 в Україні оголошено проведення загальної 
мобілізації військовозобов’язаних та резервістів. 

Війна в Україні призвела до трагічної загибелі людей і страждань. Хоча подальші перспективи геть 
невизначені, економічні наслідки вже зараз дуже серйозні: кількість біженців перевищує 7 мільйонів, 
майже 10 мільйонів людей є переміщеними особами в Україні, крім того, мають місце масштабні 
руйнування ключової інфраструктури в Україні. Збитки, які російська армія нанесла інфраструктурі 
України, сягають щонайменше 200 млрд. доларів США, а загальні збитки перевищили 500 млрд. 
доларів США. В результаті військових дій половина українських підприємств та суб’єктів 
господарювання припинили тимчасово або повністю свою діяльність. 

На дев’ять найбільш постраждалих регіонів припадає 30% національного ВВП. За різними прогнозами 
падіння ВВП у 2022-му році становитиме від -10% до -35-40% (за умови що окуповані території не 
збільшаться, а активна фаза триватиме кілька місяців). Ці цифри відповідають зниженню споживання 
електроенергії приблизно на 35%. Джерела принаймні 70% українського ВВП залишаються більш-
менш недоторканим. 

Дефіцит загального фонду бюджету за I квартал 2022 року становить 67,5 млрд грн (близько 2,3 млрд 
доларів). Але, ймовірно, він швидко погіршиться навіть у порівнянні з березневим рівнем. Близько 30% 
надходжень загального бюджету, або 32,5 млрд грн, припадало на виплату дивідендів 
держпідприємствами (не враховуючи 19 млрд. грн. надходжень від НБУ наприкінці лютого), це 
джерело вичерпано. Решта 70% надходжень, ймовірно, знизяться. 

Українське сільське господарство є прямою жертвою російської агресії, оскільки бойові дії часто 
відбуваються на українських полях та на фермах. Близько 13% території України заміновано 
росіянами. Існує ризик затяжної війни у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській 
областях – їхня частка виробництва пшениці становить 23%, кукурудзи – 3%, ячменю – 21%, насіння 
соняшника – 20%. 

Збитки промислових активів становлять $7 млрд (повідомлялося про пошкодження чи руйнування 
близько ста промислових підприємств). Металургія втратила щонайменше 30% своїх активів. Серед 
найбільших втрат: “Азовсталь” та “ММК Ілліча”, відповідно другий і третій за розмірами металургійні 
заводи України. 

НБУ відклав ухвалення рішення щодо зміни розміру облікової ставки. В умовах широкомасштабної 
збройної агресії і вимушеного запровадження адміністративних обмежень ринкові монетарні 
інструменти, у тому числі й облікова ставка, значно не впливають на функціонування грошово-
кредитного та валютного ринків. Національний банк залишається відданим режиму інфляційного 
таргетування.  

Валютний ринок зараз працює в режимі значних обмежень, які були запроваджені в умовах воєнного 
стану. Уповноваженим установам фактично заборонено здійснювати торгівлю валютними цінностями, 
крім низки випадків. Більшість угод на міжбанківському ринку відбувається за участі Національного 
банку – як на купівлю, так і на продаж валюти. З початку війни курс гривні зафіксували на рівні 24 
лютого 2022 року. Яким буде курс після закінчення війни – залежитиме від дуже багатьох параметрів, 
тому прогнозувати зараз курс неможливо. Очікується, що після нормалізації ситуації повноцінну 
роботу валютного ринку буде відновлено в найкоротші терміни, валютні обмеження, запроваджені у 
воєнний період, будуть скасовані. Як тільки запрацюють ринкові монетарні інструменти, НБУ у разі 
виникнення дисбалансів зможе повернутися до згладжування курсових коливань та стабілізації 
ситуації на ринку. Для цього НБУ має достатній запас міжнародних резервів – майже 30 млрд. доларів 
США. 

Україна отримала фінансову допомогу від інших країн (США, ЄС, Канада, Великобританія та інші) та 
фінансових організацій (Світовий Банк, МВФ та інші) на суму 11 млрд. доларів США. Це гарантувало 
фінансову стабільність на коротко та середньострокових горизонтах. 
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(dauiuaeedeHo e muc. epH., nnt4o He sasHaqeHo iuwe)

Bnnlae ai[Hr4 Ha Sinancoanil ceKrop nponBneerbcn qepe3 raxicxnagoei nr:

o nepe6oi a po6ori 6aHxiecuxol ct,rcreMl,l, 3HaqHe nouJKo,qxeHHF
inQpacrpyrrypu e pafionax eoeHxnx Aift;

. 3H[xexxs nixaiqxocri;

o cKopoqeHHe KpeA[rHoro noprQenxc '.{epe3 Qanuvxe npun[HeHHn
KpeA[TyBaHHs AepxaBHunan 6axran,tt,t Kpr4Tr4qHo 3HaquM[x B yMoBax
ni4npueucre);

n
EKi[
LEASIXG

HoBoro Kpe4uryBaHxn (rpiu
BoeHHoro craHy cerropia ra

a6o 3H14uleHHe 6aHriecuroi

. pi3Ke (xe uexue nx xa 50%) 3H[xeHHe onepaqifixoro AoxoAy qepe3 cKopoqeHHe non[ry Ha nocflyru 3

6ory xnienria, eanpoeaAxeni "xpe4urni xaxixynu", o6uexexxs BannrHrx onepaqifi Tou.lo, r{o Moxe
rraaru xacni4KoM onepaqifi ny e6uiloaicru y cepeAHbocrpoxoaiil nepcnemuei;

. Hecnponaoxnicru qacrnHI noslaqarbHr4ria o6cnyroayBarr4 KpeAnrr, noripu:exns nnarixnoi 4ncqunninr
qepe3 npun[HeHHe po6oru 6araruox ni4npueucrB, Brpary Axepefl AoxoAy Qisnvnnrtan oco6ar,ltu
(eorpenlta, 6ixenqnuu), BhMylueHy sruixy uicqn npoxr4BaHHF [ltinuiloxia rpoMaAFH Yrpainu;

. 3H[xeHHF Ben[qhnu ranirany qepe3 sxeqixexnn arrhsis, HeAoorpuMannn 4oxo4ia, uarepianuxi
Brparh.

Henepeg6avyaaxicru cqexapiie no4anbuJoro po3ropraHHn BoeHHux 4ifi re Aae 3Moru ro,.{Ho oqinnrr, Rxa
qacrKa KnieHrie sMoxe noBepHyn4ce Ao HopManbHoro Qyxxqioxyaaxxs i B sKoMy qacoBoMy ropusonri.
[1pore xasiru sa onruruicr]4qHoro cqexapirc no4iI arparn gnn QixaxcoBr4x xorranaxifi 6yRfru cyrreBuM]4.

3a raxux ytuoe HEY cnpocrr4B Br4Moru ,qo noroqHoi po6oru Qixaxcoerx xounaniil ra aiArvroe[acn eig
yn poBaAxeHHF HoBr4x perynFropHr,tx B14Mor.

AKrt,teta xounaxii 3HaxoAf,rbcn na ni4xoxrponbHux Yxpaini reprropinx, a caMe: u. Kuie, Kuiecura o6n..,
na. Xuenuxuquxrfi, u. laano-OpaHriacur, u. Yxropo4, M. Yruanu, PiexeFrcura o6n., Ogecuxa o6n..,
Milronaiecura o6n., Tepnoninucuxa o6n.. Y Konananii HeMae axrheia e soxi 6oiloarx ,qiil. Ha 4axrfi uac
xail6inuu norenqifino He6egne,.tFri perionr O4ecuxa ra MilKonaiBcbra o6nacri, ane nigrxroorpruyeavi s
qnx perioxia i e nepio4 eiinu npo4oBxyrorb pmpaxoByBarrcn no ceoiu eo6os's3aHHeM. Iliauxroorpuuyeavi
Korunanii - Lle KoMyHanuxi nignpueMcrBa. Kounaxis BBaxae, u.lo BoHr4 3Moxfrb i 4ani pospaxoByBar[ce no
ceoir\4 go6oa'egaHHFM nepeA xounaxieto.

Poernn4anv[ exoxorr,ti,{lri xacni4xu aifiHr,r, Kounanig raKox axaniaye q]4HHr4Kr4 eanexrocri aig arpecopa Pocii
ra Einopyci. Y Kounaxii HeMae aanexxocri aig pocificuxoro qr4 6inopycuxoro pr,tnxia; HeMae aKrileia e Pocil
Einopyci; Kounanis He noB'F3aHa s oco6a[4]r, u1o nepe6yBaprb niA canrqismr.

Y arna4xy xeo6xignocri nigrpr,trvrannn nixei4xocri a6o nonoBHeHHq xanirany Korunaxis BneBHeHa B

ni4rpruqi si croponr Marept,tHcbKoi xorunanii.

3 ornr4y na crryaqin repiaxuqrao Kounasii npoBoAr,rrb r.r.loAexxurfi onepar[BHt1[ naoniroprnr ginnunocri ra
sa6esnevye uBuAKe pearyBaHHe xa noroqxi noAii ra snaixy curyaqii. Taxox, oqixrcrcuu Moxnuei cqenapii
po3Br4rKy nogifi ra BuxoAFr{14 o cnequQirra xepiaxuqreo Korunaxii orlixtoe Moxfluei Brpart,t, Rr xrxqi
xix a cepe4HboMy no ranysi ra raKuMt4, xa s4arnicru Konanaxii npoAoBxyBaru ginnunicru

o-- Ilonoerxxa H.B.
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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

 

Учасникам ТОВ «ЕКСІМЛІЗИНГ» 

Національному банку України 

 

Звіт щодо аудиту фінансової звітності 

Думка 

Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЕКСІМЛІЗИНГ» (далі – Компанія), що складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 
31 грудня 2021 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух 
грошових коштів (за прямим методом) та Звіту про власний капітал за рік, що закінчився 
зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих 
облікових політик.  

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах 
фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2021 року, її фінансові результати і грошові потоки за рік, 
що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності 
(МСФЗ) та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні». 

Основа для думки 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). 

Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора 
за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з 
Міжнародним кодексом етики професійних бухгалтерів (включно з Міжнародними стандартами з 
незалежності) Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними 
вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші 
обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами 
аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. 

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності 

Ми звертаємо увагу на Примітку 24 у фінансовій звітності, в якій розкривається, шо 24 лютого 2022 
російські війська почали вторгнення в Україну. Хоча подальші перспективи геть невизначені, 
економічні наслідки вже зараз дуже серйозні: кількість біженців перевищує 7 мільйонів, крім того, 
мають місце масштабні руйнування ключової інфраструктури в Україні. Збитки, які російська армія 
нанесла інфраструктурі України, сягають щонайменше 200 млрд. доларів США, а загальні збитки 
перевищили 500 млрд. доларів США. В результаті військових дій половина українських підприємств 
та суб’єктів господарювання припинили тимчасово або повністю свою діяльність. Як зазначено в 
Примітці 24, ці події або умови разом із іншими питаннями, викладеними в Примітці 24, вказують, 
що існує суттєва невизначеність, що може поставити під значний сумнів здатність Компанії 
продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Нашу думку щодо цього питання не було 
модифіковано. 

Під час аудиту фінансової звітності ми дійшли висновку, що використання управлінським 
персоналом принципу безперервної діяльності під час підготовки фінансової звітності є доцільним. 
Наша оцінка припущення управлінського персоналу щодо спроможності Компанії продовжувати 
застосовувати принцип безперервності діяльності в бухгалтерському обліку включала: 

• оцінку негативних наслідків продовження військової агресії для фінансового сектору України; 

• аналіз сценаріїв розвитку ситуації, які визначив управлінський персонал Компанії, та 
можливих дій у відповідь керівництва України, світової спільноти та управлінського 
персоналу Компанії; 

• аналіз можливих змін базових показників діяльності Компанії в частині знецінення активів, 
падіння обсягів та маржинальності операцій; 
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• аналіз достатності капіталу та ліквідності, шляхів їх підтримання на достатньому рівні. 

Ми виявили, що прогнози щодо розвитку ситуації та відповідних негативних наслідків дуже складно 
будувати через непередбачуваність дій керівництва Росії. В той же час припущення управлінського 
персоналу щодо найбільш ймовірних сценаріїв є доречними. 

Наші обов’язки та обов’язки управлінського персоналу щодо безперервної діяльності описані у 
відповідних розділах цього звіту. 

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

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової 
звітності відповідно до МСФЗ та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає 
потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих 
викривлень внаслідок шахрайства або помилки.  

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку 
здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це 
застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення 
про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо 
управлінський персонал або планує ліквідувати Компанію чи припинити діяльність, або не має 
інших реальних альтернатив цьому. 

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

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить 
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить 
нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, 
проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. 
Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, 
якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні 
рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.  

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та 
професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: 

• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 
шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці 
ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для 
використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення 
внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки 
шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або 
нехтування заходами внутрішнього контролю;  

• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 
аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо 
ефективності системи внутрішнього контролю;  

• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і 
відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;  

• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення 
про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих 
аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або 
умов, які поставили б під значний сумнів можливість Компанії продовжити безперервну 
діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми 
повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у 
фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою 
думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту 
аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Компанію припинити свою 
діяльність на безперервній основі; 
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• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями 
інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в 
основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання. 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований 
обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві 
недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. 

 

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів 

Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» 

Відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» аудитори 
мають надати додаткову інформацію та запевнення. 

Основні відомості про аудиторську фірму 

Повне найменування ТОВ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРОУ 
УКРАЇНА» 

Місцезнаходження 04210, м. Київ, Оболонська Набережна 33 

Інформація про включення до Реєстру 
аудиторських фірм та аудиторів 

Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та 
суб’єктів аудиторської діяльності 3681 

Суб’єкт аудиторської діяльності, який має 
право проводити обов’язковий аудит 
фінансової звітності 

Суб’єкт аудиторської діяльності, який має 
право проводити обов’язковий аудит 
фінансової звітності підприємств, що 
становлять суспільний інтерес 

 

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей Звіт незалежного аудитора, є Віталій 
Гавриш. 

 

За і від імені ТОВ АК «КРОУ УКРАЇНА»  

Партнер / Віталій Гавриш 
Директор з аудиту 

№100594 в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 

 

м. Київ, Україна 

20 травня 2022 
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