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3BIT HE3AflE>KHoro

AY,Q~TOPA

YYaCHV1KaM TOB «EKCIMJ113111Hf»
Ha1..1ioHanbHiil1 KOMicir, 1.110 3Aiil1CHIOE: Aep>KaBHe perynt0BaHH51 y ccpepi pV1HKiB cpiHaHCOBlt1X nocnyr
(Ha1..1KoMcpiHnocnyr)

3eiT l140,D,O ay,o,11tTy cpiHaHcoeo'i 3BiTHOCTi
,QyMKa
Mvi nposenvi ayAviT cpiHaHcosor 3BiTHOCTi TOB «EKC IMJ11 3111Hf» (KoMnaHi51} , 1.110 CKnaAaE:TbC51 3 5anaHcy
(3BiTy npo cpiHaHCOBV1111 CTaH) CTaHOM Ha 31 rpyAH51 2019 poKy, 3siry npo cpiHaHCOBi pe3ynbTaTlt1 (3BiTy
npo cyKynHV1111 AOXiA)1 3siry npo pyx rpOWOBlt1X KOWTiBI 3BiTy npo snaCHlt1"1 Kaniran Ta 3BiTHlt1X AaHV1X 3a
piK, 1.110 3aKiHYlt1BC51 3a3HaYeHotO AaTOtO, i np1t1MiTOK AO cpiHaHcosor 3BiTHOCTi 1 BKnt0Yat0Y1t1 crncnvii/1 B1t1KnaA
3HaYYl.11lt1X o6niKOBlt1X nonirnK.
Ha Hawy AYMKy, cpiHaHcosa 3BiTHiCTb, 1.110 AOAaE:TbC51 1BiAo6pa>Kae AOCTOsipHo ra nosHo, s ycix cyne:svix
acneKTax cpiHaHCOBV1111 CTaH KOMnaHi"f Ha 31 rpyAH51 2019 poKy, n cpiHaHCOBi pe3ynbTarn i rpow osi nOTOKlt1
3a piK, 1.110 3aKiHYV1BC51 3a3HaYeHOIO AaTotO, siAnosiAHO AO 3aKoHy YKparHvi «npo 6yxramepcbK1t1"1 o6niK
Ta cpiHaHcosy 3BiTHiCTb s YKpa·IHi» ra Mi>KHapOAHV1X CTaHAapris cpiHaHcosor 3BiTHOCTi (MC<t:>3).
OcHoea

AJUI

,qyMKH

M1t1 nposenvi ayAlt1T BiAnOBiAHO AO Mi>KHapOAHlt1X CTaHAapTiB ayAlt1TY (MCA).
Hawy BiAnOBiAanbHiCTb 3riAHO 3 l..1V1Mlt1 CTaHAapraMlt1 Blt1KnaAeHO B p03Aini «BiAnOBiAanbHiCTb ayA1t1Topa
3a ayA1t1T cpiHaHCOBO"f 3BiTHOCTi» Haworo 3BiTy. M1t1 e He3ane>KHlt1Mlt1 no BiAHOWeHHIO AO KOMnaHi"f 3riAHO 3
KoAeKCOM ernKvi npocpeciil1H1t1X 6yxramepis (BKntOYHO 3 Mi>KHapoAHlt1Mlt1 CTaHAapraMvi 3 He3ane>KHOCTi)
PaA1t1 3 Mi>KHapOAHvix CTaHAapris er1t1K1t1 An51 6yxramepis (KoAeKc PMCE5) Ta erviYH V1Mlt1 sviMoraMvi ,
3acrocosH1t1M1t1 s YKpa·IHi AO Haworo ayA1t1Ty cpiHaHcosor 3Birnocri, a raKO>K sviKoHanvi iHwi 060B1513KV1 3
ern K1t1 BiAnosiAHO AO wvix sviMor ra KoAeKcy PMCE5. M1t1 ssa>Kae:Mo, 1.110 orpviMaH i HaM1t1 ayA1t1TopcbKi
AOKa31t1 e AOCTaTHiMvi i npviil1HmHviMvi An51 sviKopvicraHH51 rx 51K ocHos111 An51 Hawor AYMK1t1.
IH<f>opMa4iff, 1.140 He c <PiHaHcoeoio JBiTHiCTIO Ta JBiTOM ay,q1o1ropa 1.140,qo He·1
YnpasniHCbK1t1"1 nepcoHan KOMnaHi"I siAnoBiAHO AO sviMor 3aKOHOAascrsa YKpa"IH1t1 Hece BiAnoBiAanbHiCTb
3a noAaHH51 pa30M 3 cpiHaHCOBOIO 3BiTHiCTIO Ta HaWV1M 3BiTOM ayAviTOpa l.110AO Her HacrynHo"I iHcpOpMa14i"I:
IHcpopMa14ir npo KOMnaHitO, AosiAKV1 npo o6c5ir ra KinbKiCTb yrnaAeHvix ra sviKOHaH111x AOrosopis 3
HaAaHH51 cpiHaHcosvix nocnyr, AosiAKlt1 npo o6c5irn ra KinbKiCTb HaAaH1t1X cpiHaHcos111x nocnyr 3a
AOrosopaMvi cpiHaHcosoro ni31t1Hry.
Hawa AYMKa l.110AO cpiHaHCOBO"I 3BiTHOCTi He now1t1plOE:TbC51 Ha iHWY iHcpopMa14it0 Ta Mlt1 He po6V1MO
Blt1CHOBOK 3 6yAb-51Klt1M pisHeM snesHeHOCTi l.110AO 14ier iHwor iHcpopMa14iL

y 3B 513KY 3 HaWlt1M ayA lt1TOM cpiHaHCOBO"f 3BiTHOCTi HaWOIO BiAnOBiAanbHiCTIO e 03Hail10Mlt1Tlt1 C51 3 iHWOIO
0

iHcpOpMa14iet0 Ta npvi [4bOMY po3rn51HYTlt1, Ylt1 icHye cyrresa HeBiAnOBiAH iCTb Mi>K iHWOIO iHcpOpMa14iet0 i
cpiHaHCOBOIO 3BiTHiCTIO a6o HaWlt1Mlt1 3HaHH51Mlt1 , OTplt1MaHlt1Mlt1 niA Yac ayA1t1Ty, a6o Ylt1 l..151 iHwa
iHcpopMa[4i51 Blt1rn51Aae TaKOIOI 1.110 MiCTV1Tb cynese Blt1Kplt1sneHH51 . rlKl.110 Ha OCHO Bi npoBeAeHor HaMV1
1
po60Tlt1 Mlt1 AOXOAlt1MO Blt1CHOBKy , 1.110 icHye cynese BV1Kplt1BneHH51 14ier iHwor iHcpopMa14ir, Mlt1 3060B 513aHi
nosiAOM1t1rn npo 14ei.1 cpaKT. Mvi He svi510111n111 raK1t1X cpaKTiB 151Ki norpi6Ho 6yno 6 srnt0Y1t1rn AO 3Biry.

AC Crowe Ukraine 1s a member of Crowe Global. a Sw iss verein Each member firm of Crowe Global 1s a separate and independent legal entity AC Crowe Ukraine and its
affilia tes are not responsible or liable for any acts or om1ss1ons of Crowe Global or any other member of Crowe Global
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"" Crowe
BiAnOBiAanbHiCTb ynpasniHCbKOro nepCOHany Ta TlllX, KOro HaAineHO HaHBl!tll.llllMl!t
nOBHOBa>KeHH.RMlll, Ja <l>iHaHCOBy 3BiTHiCTb

YnpasniHCbKli1Vl nepcoHan Hece BiAnOBiAanbHiCTb Ja CKnaAaHHfl i AOCTOBipHe nOAaHHfl cj::>iHaHCOBO"i
3BirnocTi BiAnOBiAHO AO MC<t>3 Ta 3a TaKY c1i1crnMy sHyTpiWHboro KOHTpomo, fl KY ynpasniHCbKli1VI
nepcoHan Bli13HaYae noTpi6HOIO Anfl TOro, ll.106 3a6e3neY1i1rn CKnaAaHHfl cj::>iHaHcoso"I 3BiTHOCTi, ll.10 He
MiCTli1Tb cyTTE:Bli1X Bli1Kp1i1sneHb BHacniAOK waxpaVICTBa a6o nOMli1nKli1 .
np1i1 CKnaAaHHi cj::>iHaHCOBO"i 3BiTHOCTi ynpasniHCbKli1Vl nepCOHan Hece BiAnOBiAanbH iCTb 3a OLliHKY
3AaTHOCTi KOMnaHi"I npOAOB>Kysarn CBOIO AiflnbHiCTb Ha 6e3nepepBHiVI OCHOBi, p03Kpli1Bal0Yli1 , Ae Lie
3acrncosaHo, n1i1TaHHfl, ll.IO CTocytoTbCfl 6e3nepepBHOCTi AiflnbHOCTi, Ta s1i1Kop1i1crnsy10Y1i1 np1i1nyL11eHHfl
npo 6e3nepepBHiCTb AiflnbHOCTi flK OCHOBl.1 Anfl 6yxramepCbKOro o6niKy, KpiM s1i1naA KiB, flKll.10
ynpasniHCbKli1VI nepcoHan a6o nnaHye niKBiAysarn KOMnaHito Yl.1 np1i1n1i1H1i1T1i1 AiflnbHiCTb, a6o He Mae
iHw1i1x peanbH1i1x anbTepHarns LlbOMy.
Ti, KOro HaAineHO HaVIBli1ll.lli1Mli1 noBHOBa>KeHHflMl.1 , HecyTb BiAnOBiAanbHiCTb 3a HarnflA 3a npowecoM
cj::>iHaHCOBOro 3BiTysaHHfl KOMnaHiL
BiAnOBiAanbHiCTb ayA11tTopa Ja ayAHT <l>iHaHcoao·l JBiTHOCTi

Haw1i1M1i1 1.1inflM1i1 e 0Tp1i1MaHHfl o6rpyHTosaHo"i snesHeHocTi , ll.IO cj::>iHaHcosa 3Birn icTb y winoMy He MicT1i1Tb
cynesoro s1i1Kp1i1sneHHfl sHacniAOK waxpaV!crna a6o noM1i1m1i1 , Ta s1i1nycK 3BiTy ayA1i1rnpa, ll.IO MicrnTb
Hawy AYMKy. 06rpyHrnsaHa snesHeHiCTb e s1i1coK1i1M pisHeM snesHeHocTi, npoTe He rapaHTye, ll.IO ayA1i1T,
nposeAeH1i1VI BiAnosiAHO AO MCA, 3aB>KA"1 Bli1flBli1Tb cyTTese s1i1Kp1i1sneHHfl, flKll.IO BOHO icHye .
81i1Kp1i1sneHHfl MO>KYTb 6yrn pe3ynbTaTOM waxpaV!crna a6o nOMli1nK1i1 ; BOHl.1 BBa>KalOTbCfl cynE:Bli1Mli1 ,
flKll.10 OKpeMO a6o B cyKynHOCTi , flK o6rpyHTOBaHO OYiKyE:TbCfl , BOHl.1 MO>KYTb snn1i1sarn Ha eKOHOMiYHi
piweHHfl KOpli1CTyBaYiB, ll.10 np1i1VIMalOTbCfl Ha OCHOBi wie"i cj::>iHaHCOBO"i 3BiTHOCTi.
81i1KOHY10Y1i1 ayA1i1T BiAnosiAHO AO s1i1Mor MCA, Ml.1 s1i1Kop1i1cTosyeMo npocj::>eciVIHe CYA>KeHHfl Ta
npocj::>eciVIH1i1VI cKem1i11.11i13M npoTflroM ycboro 3aBAaHHfl 3 ayA1i1Ty. KpiM Toro, M1i1:
•

iAeHT1i1cj::>iKyeMo Ta OL1iH10E:MO p1i131i1K1i1 cynesoro s1i1Kp1i1sneHHfl cj::>iH aHcosor 3BiTHOCTi BHacniAOK
waxpaVICTBa Yl.1 nOMli1nKli1, po3po6nflE:MO VI Bli1KOHYE:MO ayA"1TOpCbKi npo1.1eAyp1i1 y BiAnOBiAb Ha Lli
p1i13"1Kli1 , a TaKO>K 0Tpli1MYE:MO ayA1i1TOpCbKi AOKa3"1 , ll.10 e AOCTaTHiMl.1 Ta np1i1VIHflTHli1Mli1 Anfl
s1i1Kop1i1crnHHfl "ix flK ocHos1i1 Anfl Hawor AYMKl.1 . P1i131i1K Hes1i1flsneHHfl cynesoro s1i1Kp1i1sneHHfl
BHacniAOK waxpaVICTBa e Bli1ll.1"1M , Hi>K Anfl Bli1Kpli1BneHHfl BHacniAOK nOMli1nKli1 , OCKinbKl.1
waxpa VICTBO MO>Ke BKnlOYaTl.1 3MOBy, niAp06Ky, HaBMli1CHi nponycKl.1 , Hen pas1i1nbHi rnepA>KeHHfl a6o
HexTyBaHHfl 3aXOAaMl.1 BHyTpiWHbOro KOHTponto ;

•

0Tpli1MYE:MO po3yMiHHfl 3aXOAiB BHyTpiWHbOro KOHTpOnlO, ll.10 CTOCYIOTbCfl ayA1i1Ty, Anfl po3po6Kli1
ayA1i1 TopCbK1i1x npoweAyp, flKi 6 BiAnOBiAan1i1 06cTas1i1HaM, a He Anfl s1i1cnosn eHHfl AYMKl.1 ll.IOAO
ecj::>eKTl.1BHOCTi c1i1cTeM 1i1 BHYTPiWHboro KOHTponto;

•

OLliHIOE:MO npli1VlHflTHiCTb 3aCTOCOBaHli1X o6niKOBli1X nonirnK Ta o6rpyHTOBaHiCTb o6niKOBli1X OLliHOK i
BiAnOBiAH"1X p03Kpli1TTiB iHcj::>OpMawir, 3po6neHli1X ynpasniHCbKli1M nepcoHanoM ;

•

AOXOA"1MO Bli1CHOBKY ll.IOAO np1i1VIHflTHOCTi Bli1KOpli1CTaHHfl ynpasniHCbKli1M nepcoHan OM np1i1nyL11eHHfl
npo 6e3nepepsHiCTb AiflnbHOCTi flK OCHOBl.1 Anfl 6yxramepCbKOro o6niKy Ta , Ha OCHOBi OTpli1MaHl.1X
ayA1i1TOpCbKli1X AOKa3iB, po61i1MO Bli1CHOBOK, Yl.1 icHye cynesa HeBl.13HaYeHiCTb ll.IOAO noAiVI a6o
yMos, flKi nocrns1i1n1i1 6 niA 3HaYHli1VI cyMHiB MO>Kn1i1sicTb KOMnaHi"i npoAOB>Kli1Tli1 6e3nepepsHy
AiflnbHiCTb. rlKll.10 Ml.1 AOXOA"1MO Bli1CHOBKY ll.IOAO icHyBaHHfl TaKO"i cynesor HeBli13HaYeHOCTi, Ml.1
nOBli1HHi np1i1sepHYTli1 ysary B CBOE:MY 3BiTi ayAli1TOpa AO BiAnOBiAH"1X P03KPli1TTiB iHcj::>OpMawir y
cj::>iHaHcosiVI 3BirnocTi a6o, flKll.IO TaKi po3Kp1i1nfl iHcj::>opMaL1i"f e HeHane>KH1i1M1i1 , MOA1i1cf::>iKysarn csoto
AYMKy. Hawi Bli1CHOBK"1 rpyHTYIOTbCfl Ha ayAli1TOpCbKli1X AOKa3aX, OTpli1MaHl.1X AO Aarn Haworo 3BiTy
ayA1i1TOpa . BTiM MaV16yrni nOAi"I a6o YMOBl.1 MO>KYTb np1i1Myc1i1rn KOMnaH ilO np1i1n1i1H1i1rn CBOIO
AiflnbHiCTb Ha 6e3nepepBHiVI OCHOBi.

•

OLliHtoeMo 3aranbHe noAaHHfl, CTPYKTYPY Ta 3MicT cj::>iHaHcoso"f 3BirnocTi BKntoYHO 3 po3Kpli1TTflMli1
iHcj::>opMawir, a TaKO>K Te, Yl.1 noKa3ye cj::>iHaHcosa 3sirnicTb onepawir Ta noAi"i, ll.IO noKnaAeHi s
OCHOBY fl CKnaAaH Hfl , TaK, ll.106 AOCflrTl.1 AOCTOBipHOro BiA06pa>KeHHfl.

M1i1 nosiAOMnflE:Mo rnM, Karo HaAineHo HaVls1i1L111i1M1i1 nosHosa>KeHHflMl.1 , iHcj::>opMaL1i10 npo 3annaHosaH1i1VI
o6cflr i Yac nposeAeHHfl ayA1i1Ty Ta cynesi ayA1i1TopcbKi pe3ynbTaTli1 , BKn10YatoY1i1 6yAb-flKi cyne si
HeAOniKl.1 3aXOAiB BHyTpiWHbOro KOHTpOnlO, Bli1flBneHi HaMl.1 niA Yac ayA1i1Ty.
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3BiT ~OAO BMMOr iHWMX 3aKOHO,QaB~MX i HOpMaTMBHMX aKTiB

Y BiAnoaiAHOCTi AO 0111Mor 3aKoHy YKpa'iH111 «npo ayA111T cpiHaHcoao'i 3BiTHOCTi Ta ayA111TopcbKY Ai~nbHiCTb»
ayA111TOp111 MalOTb HaAarn AOAaTKOBY iHcpOpMal.lilO.
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I HcpOpMal.li~ npo BKnl048HH~ AO PeecTpy
ayA111TOpCbKll1X cpipM Ta ayA111TOpia

HoMep peecTpaL1if a Peecrpi ayA111rop ia r a
cy6'eKTia ayA111TOpCbKO'i Ai~nbHOCTi 3681
Cy6'e:KT ayA111TOpCbKO'i Ai~nbHOCTi , ~ K111~ Mae npaao
npOBOA111T111 o6oa'~3KOBll1~ ayA111T cpiHaHCOBo'i
3BiTHOCTi
Cy6'e:KT ayA111TOpCbKO'i Ai~nbHOCTi , ~KL.1~ Mae npaao
npOBOA111T111 o6oa ' ~3KOBll1~ ayA111T cpiHaHCOBO'i
3BiTHOCTi niAnp111eMCTB, UIO CTaHOBn~Tb
cycninbHll1~ iHTepec

n aprnepoM 3aBAaHH~ 3 ayA111Ty, pe3ynbTaTOM ~Koro
r aap111w.

e l.48~ 3BiT H83ane>KHOro ayA111TOpa, e;

Birnn i~
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1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
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1021
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0
0
0
0
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0
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0
0
0
0

II
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0
37
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0
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0
0
0
0
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0

0

1035
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1045
1050
1060
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1090
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0
12752
54
0
0
0
0
12860

0
32275
23
0
0
0
0
32346

1100
1101
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125

125
125

I. Heo6oporni 8KTHBH

HeM8TepiaJJhHi 8KTHBH
nepeicH8 B8pTiCTh
H8KOnHqeH8 8MOpTHJ8L\iH
He38BepweHi K8niTaJihHi itteeCTm.1il
OcHOBHi 33co6H
nepeicH8 B8pTiCTh
JHOC
1HeecrnuiJ.iH8 HepyxoMiCTh
IlepnicH8 B8pTiCTh iirnecn11..1iJ.iHol nepyxoMOCTi
3uoc i1rnecrnuiJ.iHol HepyxoMocTi
AosrocTpOKOBi 6ionori•rni 8KTHBH
IlepBiCH8 B8pTiCTh ,ll.OBfOCTpOKOBHX 6ionori'iHHX 8KTHBiB
H8Kon11'ieH8 8MOPTH38UIB ,LJ.oerocTpoKOBHX 6ionori'iHHx 8KTHaie
AonrocTpoKoni cpiH8Hconi iHeecrnuil:siKi 06niKony10ThCH 38 MeTO.D.OM
y11acTi s K8niTaJJi uun11x ni.D.npHE:MCTB
iHini cpiH8Hcosi iusecrnuil
AonrocTpOKOB8 ,LJ.e6iTOpChK8 386oproe8uicTh
Bi.D.CTpO'ieHi no,LJ.8TKOBi 8KTHBH
fy.D.BiJI
Bi.D.CTpoqeHi 8KBiJ11uiJ.iHi a11Tp8rn
3aJIHU10K KOWTiBy ueHTpani30B8HHX CTp8XOBHX pe3epBHHX cp0H.Ll8X
huui11eo6opoT11i8KT11B11
Ychoro 38 poJ,ninoM I
II. 0 6oporni 8KTHBH
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Kine~L

Aicrue

Ko.u
pH,LIKa

Ha no'laToK JeiTuoro
nepio.uy

1

2

3

4

HeJaeepweHe eupo6HHUTBO

1102

0

0

foTOea rrpo.uyKUill

1103

0

0

Toeap11

1104

0

0

IloTO'IHi 6ionori'IHi aKTHBH

1110

0

0

)J.eno311T11 nepecTpaxyeaHHJI

1115

0

0

Ha

JeiTnoro
nepio.uy

BeKceni o.uep>KaHi

11 20

0

0

)J.e6iTopcbKa 3a6oproeanicTb 3a npo,nyKuiJO, Toeap11, po6orn, nocnyrn

1125

11563

24094

)J.e6iTopcbKa Ja6oproeanicTb 3a po3paxynKaM11: 3a e11.uan11M11 aeancaM11

11 30

0

440

3 fiJO,U>KeTOM

1135

139

201

y TOMY q11cni 3 no.naTKy na np116yTOK

11 36

139

159

)J.e6iTopcbKa Ja6oproeanicTb 3a po3paxynKal\m 3 uapaxoean11x .noxo.nie

1140

0

17

)J.e6iTOpcbKa Ja6oproeanicTh 3a po3paxynKaM11 i3 BHYTpiwnix
po3paxyHKiB

1145

0

0

Inwa noTO'IHa .ne6iTOpCbKa 3a6oproeanicTb

1155

0

182

IloTO'IHi cl>inancoei ineecrnui'i

1160

0

0

fpowi Ta 'ix eKeieaneHTl1

1165

1192

1396

foTiBKa

1166

0

0

Paxymrn B 6anKax

11 67

1192

1396

B11TpaT11 Mai16yTHix nepio.nie

11 70

0

0

lfacTKa nepecTpaxoe11Ka y CTpaxoe11x pe3epeax

1180

0

0

y TOMY '!Hcni e: pe3epeax .noeroCTPOKOBHX 306oe 1J13aHb

1181

0

0

pe3epeax 36HTKiB a6o pe3epeax uane>KHHX e11nnaT

1182

0

0

pe3epeax ne3apo6neHux rrpeMiii

1183

0

0

inurnx CTPaxoe11x pe3epeax

1184

0

0

lnwi o6opoTHiaKTHBH

1190

39

0

Ychoro 3a po3.ninoM II

1195

13058

26455

III. Heo6oporni aKTHBH, YTPHMyeaHi .UJIJI npo.na>Ky, Ta rpyn11 e116yrrJ1

1200

0

0

Eananc

1300

259 18

58801

3apeE:CTpOBaHHH (naHOBHH) KaniTan

1400

100

100

BnecKH .no ue3apeecTpoeaHoro CTaTYTHOro KaniTany

1401

0

0

KaniTan y .noouiHKax

1405

0

0

)J.o,naTKOBHH Kanirnn

1410

0

0

EMiciHn11ii .noxi.n

1411

0

0

HaKon11'leni Kypconi pi3H11ui

1412

0

0

Pe3epnHHii KaniTan

1415

0

0

Hepo3no.ninen11i1 np116yTOK (nen0Kp11T11i1 3611ToK)

1420

3935

4298

Heonna'len11i1 KaniTan

1425

0

0

Bm1yqen11ii KaniTan

1430

0

0

Inwi pe3epe11

1435

0

0

1495

4035

4398

I. Bnacu11ii KaniTan

Ychoro 3a po3,ninoM I
1

II. )J.oeroCTpOKoei 306oe J13aHHJI i 3afie3ne'!eHHJ1

Bi,ncTpO'leni no.naTKoei 306oe'.113anu.11

1500

0

0

IIenciHni 306oe 1J13aHnll

1505

0

0

)J.onroCTPOKOBi Kpe.n11rn 6aHKiB

15 10

3980

27668

lnwi .nonrOCTPOKoni 306oe'.113anuJ1

1515

0

0

)J.onrocTPOKoei3a6e3ne'lenn.11

1520

0

0

)J.oerocTPOKoei 3afie3ne'lenn.11 BHTPaT nepcouany

1521

0

0

l..linboee cl>iHancyeaHH.11

1525

0

0
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3aranbH"1i:i APYK

AKTHB

KOil.
pH/l.Ka

Ha no•iaTOK JBinrnro
nepiOAY

Ha Kine~b JBiTnoro
nepiOAY

1

2

3

4

1526
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
0
3980

0
0
0
0
0
0
0
0
0
27668

1600
1605

3616
0

24632
0

1610

0

0

1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

0
0
0
0
0
20
0
0
0
139
0
0
14128
17903

0
4
0
0
202
487
0
0
0
173
0
0
1237
26735

1700

0

1800
1900

0
259 18

Enaro.nii!Ha .nonoMora
CTpaxoei peJepeu
y TOMY 'IHCJJi:pe3epe .noeroCTIJOKOBHX Jo6oe1HJaHb
pe3epB 36HTKiB a6o pe3eps HaJJe)!(H!-IX BHnJJaT
peJepe HeJapo6neHHX npeMiii
iHwi cTpaxoei pe3epeu
IHBeCTHUiMHi KOHTpaKTH
IlpH30BHM ¢oHll.
PeJepe Ha eunnary JJ.)!(eK-nory
Ychoro Ja poJ,ninoM II

o·

III. IloTO'IHi 306oe'H3aHHH i Ja6eJne'leHHH
KopoTKOCTpoKoBi Kpe,nHTH 6aHKiB
BeKceni eu,naHi
IloTO'IHa Kpe.n1nopCbKa 3a6oproBaHiCTb Ja: ll.OBfOCTpOKOBHMH
3060B1H3aHHHMH
TOBapu, po60TH,IlOCJJyrH
po3paxyHKaMH 3 6IOll.)!(eTOM

y TOMY 'IHCJJi 3 no,naTKY Ha npH6YTOK
poJpaxyHKaMH 3i cTpaxysattHH
poJpaxyttKaMH J onnaTH npaui
IlOTO'IHa Kpe)J.HTOpCbKa 3a6oproBaHiCTb Ja o.nep)!(aHHMH asaHCaMH
IlOTO'IHa Kpell.HTOpCbKa 3a6oproeaHiCTb Ja po3paxyHKaMH 3 Y'JaCHHKaMH
IloTO'IHa Kpe,nuTOpCbKa 3a6oproeat1icTb iJ BHYTpiwHix poJpaxyuKiB
IlOTO'IHa Kpe,nuTOpCbKa 3a6oproBaHiCTb 3a CTpaXOBOIO ll.iHJJbHiCTIO
IlOTO'IHi 3a6e3ne'leHHH
,L(OXOll.H MaM6YTHix nepio.niB
Bi,nCTpo'leHi KOMiciMHi .noxo.nu Bill. nepecTpaxoBHKiB
h1wi nOTO'IHi 3060B1HJaHHH
Ycboro 3a po3,ninoM III

IV. 3o6oe'H3aHHH, noe'H3aHi 3 neo6opoTHHMH aKTHBaMH, YTPHMYBaHHMH
ll.JIH npo.na~. Ta rpynaMH eu6yrrH

V. qucTa BaPTiCTb aKTueie He,nep)!(aBHoro neHciiinoro <Pon.ny
lianattc
KepiBHHK

JkrY.xoB OneKciii

BiKTOP.OBll'I

ronoBHHH 6yxraJJTep
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3aranbHi-tl1 APYK

KottTpOnbHa cyMa 128244CBAA07682FFF7E24286F8 l 748858FAAE36

Oi;ulpllCMCTBO

)l.aTa (piK, MiCRUb, 'lllCno)
3a E:)l.POOY

Toeap11CTeo 3 06McJKetto10 ei;uloeitlanbHiCTJO «EKciMni31111rn

KO)l.H
30 6cpe3HR 2020 p.
34492788

3siT npo cjliHaHCOBi pe3ynbT8TH (3siT npo cyKynHHH J.J.OXiJ.J.)
3a2019p.
<I>opMa N22

KoJ.J. 3a ,AKY)J. 180 I 003

CTaTIH

Ko.n
pstJJ.Ka

3a 3BiTHlfH
nepio,n

3a auanori'l1111ii: nepio.n
nonepe,n111>oro poKy

1

2

3

4

2000
2010
201 1
20 12
2013
2014
2050
2070

75283
0
0
0
0
0
63003
0

26907
0
0
0
0
0
22963
0

2090
2095
2105
2110
21 11
2112
2120

12280
0
0
0
0
0
411 1

3944
0
0
0
0
0
1371

,ll;oxiJJ. BiJJ. 3MIBH napTOCTi 8KTHBiB, HKi OI..liHIOIOTbCH 38 cnpaBeJJ.JJHBOIO
B8pTiCTIO

2121

0

0

)J.oxiJJ. niJJ. nepBiCHOro BH3H8HI-IH 6ionori'IHHX 8KTHBiB i
ciJJbCbKOrocnOJJ.apcbKO'i npOJJ.YKI..li'i

2122

0

0

2130
2150
2180

5726
19
1847

2863
0
571

BwTPaT niJ.J. 3MiHH napTOCTi aKT11ain, .11Ki ouimo10Tbc.11 3a
cnpaBeJJ.JJHBOJO napTiCTJO

2181

0

0

B11TPaT BiJ.J. nepsicHoro BH3H8HH..R 6ionorii.rn11x aKTwsia i
ciJibCbKorocnoJ.J.apc1>Ko·i npoJ.J.yKUil

2182

0

0

2190
2195
2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

8799
0
0
195
0
0
8551
0
0
0

1881
0
0
174
0
0
1816
0
0
0

2290
2295

443
0

239
0

4wcnrii JJ.OXiJJ. BiJJ. peani3aui'i npOJJ.YKI..li'i (TOBapis, po6iT, nocnyr)
4 HcTi 3apo6neHi cTpaxosi npeMi'i
ITpeMi'i niJJ.nHcaHi, sanosa C)'Ma
ITpeMi'i, nepeJJ.aHi y nepecTpaxysaHH.R
3MiHa pe3epsy HeJapo6nem1x npeMin, sanosa CYMa
3MiHa 'laCTKH nepecTpaxoBHKiB y pe3epsi He3apo6neHHX npeMiH
Co6iBaPTiCTb peani3osatto'i npOJJ.)'KI..li'i (Toaapis, po6iT, nocnyr)
4HCTi noHeceHi 36HTKH 38 CTpaxoBHMH BHflJ18T8MH
Banoswi1:
npw6yTOK
36HTOK
,ll;oxiJJ. (smpani) BiJJ. 3MiHH y pe3epsax JJ.OBrOCTpOKOBHX 306on'H38Hb
)].oxiJJ. (BHTP8TH) niJJ. JMiHH iHWHX CTpaxOBHX pe3epBiB
3MiHa iHWHX CTpaXOBHX pe3epnin, nanona cyMa
3MiHa '18CTKH nepecTpaxOBHKiB B iHWHX CTp8XOBHX pe3epnax
lttwi onepa1..1ii1ni JJ.OXOJJ.H

Au,MiHiCTp8THBHi BHTpani
Bmparn Ha 36YT
lttwi onepauifaii BHTparn

<l>iHaHCOBHH pe3yJibTaT BiJ.J. onepauii1Ho'i J.J.i..RJibHOCTi:
np116yTOK
36HTOK
,ll;oxiJ.J. BiJ.J. yqacTi B Kanirnni
IHwi <j>iHattcosi J.J.OXOJ.J.H
IHwi J.J.OXOJ.J.H
,ll;oxiJ.J. BiJ.J. 6naroJ.J.iHH0°i J.J.OflOMOrH
<l>iHaHCOBi BHTpan1
BTPaTH BiJ.J. yqaCTi B KaniTani
IHwi BHTparn
Ilp116YTOK (36HTOK) BiJ.J. BllJlHBY iH<j>JI.RI..li'i Ha MOHeTapHi CTaTTi
<l>iHaHCOBHH pe3yJJbT8T J.J.O onOJ.J.8TKyBaHH.R:
np116yroK
36HTOK
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11?

30.03.2020

3aranbHHi;\ APYK

CTaTTH

KOA
pHAKa

3a 3BiTllHH
nepioA

3a auaJiori'IHHH nepiOA
nonepeA11boro poKy

1

2

3

4

2300
2305

80
0

35
0

2350
2355

363
0

204
0

2400
2405
2410

0
0
0

0
0
0

2415

0

0

2445
2450
2455
2460
2465

0
0
0
0
363

0
0
0
0
204

2500
2505
2510
2515
2520
2550

2386
2783
517
40
1847
7573

20
1982
388
20
1024
3434

2600
2605
2610
2615
2650

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

B1nparn (.uoxi.u) 3 no.uaTK)' ua np116yroK
Ilp116yroK (36HTOK) ai.u np11n11HeHOl ,lliJmbHOCTi nicJUI ono.uaTK)'BaHH.SI
qHCTHH <l>iHaHCOBHH pe3ynbTaT:
np116yroK
36HTOK

II. CYKYTIHHM )l;OXI)l;
)l;oouiHKa (yuiHKa) Heo6opoTHHX aKTHBiB
)l;oouiHKa (yuiHKa) <l>iHaHCOBHX iHCTPY~feHTiB
HaKonH'leHi Kypcoai pi3H11ui
lfacTKa iHrnoro cyK)'nHoro .uoxo.uy acouiii:oaaHHX Ta cninhHHX
ni.unpm:MCTB
IHw11ii: cyK)'nH11ii: .uoxi.u
IHw11ii: CYKYflHHH .uoxi.u .uo ono.uaTK)'BaHHJI
ITo.uaToK Ha np116yroK, noB1$1JaH11ii: 3 iHIUHM cyK)'TIHHM .uoxo.uoM
IHw11ii: cyK)'nHHii: .uoxi.u nicnj( ono.uaTK)'BaHH$1
CyKynHHH .uoxi.u (cyMa p$1.UKiB 2350, 2355

2460)

Ta

III. EJIEMEHTI1 OIIEPAUlMHl1X Bl1TPAT
tviaTepiani,11iJaTpaTH
BHTparn Ha onnazy npaui
Bi.upaxyaaHHJI Ha couianbHi 3axo.u11
AMoprnJauiJI
h1wi onepauiii:Hi BHTparn
PaJoM

IV. P03PAXYHOK IIOKA3H11KIB IIPI1EYTKOBOCTI AKUIM
Cepe,llHbopi•rna KinbKiCTb npocrnx aKuiH
CKop11roaaHa cepe.UHbopi•rna KinhKiCTb npocrnx aKuiii:
qHCTIIH np116yroK (36HTOK) Ha O.UHY npoczy aKl(iIO
CKop11roaaH11ii: q11crnii: np116yroK (36JffoK) Ha O.UHY npoczy aKl(iio
.[(11ai.ueH.u11 Ha o.u11y npoczy aKuilo
Kepie1111K
fonoe1111i1 6yxramep
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3aranbHl1H APYK

KOHTJ>OnbHa cyMa I 28244CBAA07682FFF7E24286F8 I 748858FAAE36

K0,[(11
,[(aTa (piK, MiCMllb, '11tcno)
ni.n.npHCMCTBO

34492788

JaC,[(PnOY

Tosap11CTso J 06MClKc11010 si.n.noui.nanL11iCT10 «EKciMniJ1111r»

30 6cpC311M2020 p.

3a iT npo pyx rpOWOBHX KOWTiB (3a npJIMHM MeTOAOM)
3a 2019 piK
<l>opMa N~3

KoA Ja AKYA 1801004

CTaITH

Ko.n
pH,nKa

3a 3Binrnii
nepio.n

3a ananori'lnnii n epio.n
nonepe,nnLoro poicy

1

2

3

4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

60753
0
0
0
0
23187
0

62424
0
0
0
0
7249
0

3025

0

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
0
0
0
0
2315

0
0
0
0
0
196

3100
3105
3110
31 15
3116
3117
3118
3135
3140
3145
3150
3155
3190
3195

119498
2268
447
415
68
224
123
0
0
0
0
0
0
0

11959
1657
424
554
34
100
420
0
0
0
0
0
336
0

3200
3205

0
0

0
0

3215
3220
3225
3230

0
0
0
0

174
0
0
0

I. Pyx KOWTiB y pe3yJJLTaTi onepauiHnoi' .nillJJbHOCTi
Ha.nxo.n>KenHl! Bi.n:
PeaniJauii' npoAyKuii' (TOBapiB, po6iT, nocnyr)
Iloeepnennll no.naTKiB i 36opie
y TOMY 'IHCJJi no.naTKY Ha .no.nany eapTiCTh
U:iJJbOBOro <l>inancyBaHHll
Ha,l.\XO,l.\>KCHHll BiA OYpMMaHHll cy6c11.niH, .UOTauij;j
HaAXO,LVKeHHll aBanci e Bi.n noK)'IluiB i 3aMOBHHKiB
H a.nxo,LVKeHHll Bi.n noBepneHHll aBaHciB
Ha)'.(XO.l{>KeHHll Bi.n Bi.UCOTKiB 3a 3aJIHWKaMH KOWTiB Ha DOTO'IHHX
paxyHKax
H a)'.(Xo,LVKeHHll ei.n 6op>KHHKiB HeycTOHKH (wTpa<j>iB, neHi)
H a)'.(XO.LVKCHHll Bi.n onepauifa1oi' open.n11
H aAXO.U>KCHHll BiA oTpuMaHHll pol!JITi, aBTOpCbKHX BHHaropo.n
Ha.nxoA>KeHHll BiA CYpaxoB11x npeMiH
H a)'.(Xo,LVKeHHll <j>iHaHCOBHX ycrnHOB BiA noBepHeHHll no3HK
IHwi Ha)'.(XO,LVKeHHll
BuTpaqamU1 Ha onnary:
ToBapiB (po6iT, nocnyr)
ITpaui
Bi.npaxyBaHb Ha couianLHi 3axo.n11
3o6oB'll3aHb 3 no.naTKiB i 36opie
1

BuTpa'laHHll Ha onnary 3060B 113aHb 3 no.naTKy Ha np116yTOK
B11Tpa'laHu11 Ha onnary 3060B1113aHL 3 no.naTKy Ha .no.naHy BapTiCTb
B11Ypa'laHHll Ha onnary 306os1l!3aHh 3 iHw11x noAaTKiB i 36opi B
B11rpa'laHHll Ha onnary aBaHciB
B11Tpa'laHHll na onnary noBepHeHHll aBanciB
BuTpa'laHHll Ha onnary uiJibOBHX BHCCKiB
1

B11Tpaqannll Ha onnary 3060B ll3aHb 3a cTpaxos11M11 KOHTpaKTaM11
B11Tpa'laHHll <j>ina1-1c0Bux ycTaHoB Ha Ha)'.(aHHll no3HK
IHwi BHTpa'laHHll
lfacTHH pyx KOWTiB Bi.U onepauiHHOl .nillJJbHOCTi

II. Pyx KOWTiB y pe3ynLTaTi iHBecrnuiH:Ho·i AiJIJibHOCTi
H aAXO,LVKeHHll Bi.n peaniJaui'i:
<j>iHaHCOBHXiHBeCTHUiH
Heo6opoTHHX aKTHBiB
Ha.nxo,LVKenHll Bi):( OYpHMaHux:
Bi.l(COTKiB
,nuBi.neH.niB
Ha.l(XO,LVKCHHJI oi.n .nep11BaT11BiB
Ha.nxoJ.{>KCHHJI Bi.n noraweHHll no3HK
httnc:-//kl" nfn nnv 11:>/r.nmnRPnnrt/PrintAllRPTl=r?rnt irl=::lnnnnnnnnnA4fl1!!.rf irl=n
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3ara11bHl1HAPYK

CrnTIH

Ko11
pHJIKa

3a JBiT111tii
nepio11

3a auaJiori•umii nepio11
nonepe1111boro poKy

1

2

3

4

Ha11xo,ll)!(eHHJ1 ei11 ew6yrrn 11o•iipHbOro ni11npHCMCTBa Ta iHwo'i
rocno.napcbKO'i OJIHHHUi

3235

0

0

lHwi Ha.D.XO.IJ.)l(CHHJI

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

0
0
0
0

0
0
0
0

3280

0

0

3290
3295

0
0

0
0

3300
3305
33 10
3340

0
68508
0
0

0
2998
0
0

3345
3350
3355
3360
3365
3370

0
22118
0
9813
0
0

0
55300
0
2672
0
0

3375

0

0

3390
3395
3400
3405
34 10
3415

0
0
0
11 92
0
1396

22
0
0
1075

Bwrpa'laHHll Ha npw.11.6aHHJ1:
cpiHaHCOBHXiHBCCTHUiH
Heo6opOTHHX aKTHBiB
BwnnaTH 1a .nepweaTHBaMH
BwTpa'laHHll Ha HaJ1aHHll no3HK
BwrpatJaHHll Ha npw.11.6aHHJ1 .11.otJipHbOro ni.11.npwCMCTea Ta iHwo'i
rocno.napCbKO'i OJIHHHUi
IHwi nnaTe)l(i
lfacnrn pyx KOilITiB ei.n iHBCCTHUiHHO'i .11.iJ1nbHOCTi

III. Pyx KOwTiB y pe3ynbraTi cpiHaHcoeo'i 11iJ1nbHOCTi
Ha.nxOJl)l(CHHll ei.11.:
BnacHoro KaniTany
OrpwMaHHJI no3HK
H a,nxo,ll)!(eHHJI si.11. npo.na)l(y tJaCTKH B ,no'lipHbOMY ni.nnpHCMCTBi
lHwi Ha,nXO.IJ.>KCHHJI
BwrpatJaHHJI Ha:
BHKYn enacHHX aKuiii
IlorallieHHJI D03HK
Cnnary .nwei.neH.niB
BwTpatJaHHll Ha canary ei.11.coTKiB
BwTpa<iaHHJI Ha cnnary 3a6oproeaHocTi 3 cpiHaucoeo'i open.nw
BwTpatJaHHJI Ha npw.n6aHHH •IaCTKH B ,no'lipHbOMY ni.nnpHCMCTBi
BHTpa'laHHJI Ha BHDJiaTH HCKOliTpOJibOBaHHM tJaCTKaM y .no•1ipuix
ni.nnpHCMCTBax
lHwi nnaTe>Ki
lfacrnii pyx KOWTiB ei.n cl>iHaHCOBO'i JIIBJlbHOCTi
l.JHCTHH pyx rpoWOBHX KOWTiB 3a 3BiTHHH nepio.n
33.IDIWOK KOWTi B Ha DO'laTOK POKY
Bnnwe 3MiH11 ean10THHX KYPCie Ha 3an11woK KOWTie
3aJIHWOK KOWTiB Ha KiHCUb poKy
Kepis1111K
follOBHllH 6yxramcp

lk:!Y.xoe 011eKcii1 BiKTO(!Oe11•1

~lo
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3aranbHHH .QPYK

KOHTJlOn&ua cyMa 128244CBAA07682FFF7E24286F81748858FME36

KOAH

A•rn (piK, Mic•~•. ~ucno)
ni,11npHCMCTBO

ToeapucTeo 3 o6MC>KCHOK> ei.D.noei.a.anLHiCTIO «EKci~rni31tnr>>

Ja€APCTOY

30 6cpC311JI 2020 p.
34492788

3eiT npo BJl3CHHH KaniTaJJ
33 20 19 piK
<I>opMa .N'24

CTaTm

Ko.u 3a ,nKY,n 180 I005

Hepo3n o1dne11uit
H conna•1e1mit B 11ny<1eu11it I11wi
Kon 3apeccrp0Ba11uit K aniTan y .LJ:onaTKOBllH PeJcp B1111it
np116yYOK
Bcboro
KaniTaJJ
KaniTaJJ
KaniTaJJ
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ЕКСІМЛІЗИНГ
Фінансова звітність за рік, що закінчився 31.12.2019 – Примітки
(дані наведено в тис. грн., якщо не зазначено інше)
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 Р. 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 2019 року чисельність працівників Компанії складає 7 осіб (2018 – 9).
Фінансову звітність затверджено до випуску та підписано 30 березня 2020 року
Умови в яких Компанія здійснює діяльність
Діяльність Компанії здійснюється на території України. Політична та економічна ситуація в Україні
продовжує залишатися непередбаченою у 2019 році. Це призвело також до спаду валового внутрішнього продукту, суттєвої девальвація національної валюти по відношенню до основних валют,
нестабільності фондового ринку, погіршення ліквідності банківського сектору, збільшення безробіття.
Політичні зміни призводять до змін у законодавчій, податковій, регуляторній основі діяльності компаній
в Україні.
Майбутня стабільність економіки в значній мірі залежить від успішності реформ та ефективності
економічних, фінансових та монетарних заходів, що будуть здійснюватися урядом країни.
Станом на 31 грудня 2019 Компанія не мала нерухомості та інших активів, що розташовані на території
Автономної республіки Крим та у Луганській та Донецькій областях.
Компанія постійно стежить за поточним станом подій, зміною законодавства і вживає всіх необхідних
заходів з метою підтримання сталої діяльності Компанії. Вплив кризи на результати діяльності та
фінансовий стан Компанії не може бути належним чином оцінений зараз, однак у майбутньому він може
досягти суттєвого рівня.

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 (000 грн.), окрім випадків,
де зазначено інше.

2.2.

Короткий огляд істотних положень облікової політики

a)

Класифікація
активів
необоротні/довгострокові

і

зобов'язань

на

оборотні/короткострокові

і

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:
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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.
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;
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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;



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
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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

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
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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.

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
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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

В момент укладення договору Компанія оцінює, чи є угода орендою або чи містить воно ознаки оренди.
Іншими словами, Компанія визначає, чи передає договір право контролювати використання
ідентифікованого активу протягом певного періоду часу в обмін на відшкодування.
Компанія як орендар
Компанія застосовує єдиний підхід до визнання та оцінки всіх договорів оренди, за винятком
короткострокової оренди і оренди активів з низькою вартістю. Група визнає зобов'язання з оренди щодо
здійснення орендних платежів і активи у формі права користування, які представляють собою право на
використання базових активів.
i) Активи у формі права користування
Компанія визнає активи у формі права користування на дату початку оренди (тобто дату, на яку базовий
актив стає доступним для використання). Активи у формі права користування оцінюються за первісною
вартістю, за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення, з
коригуванням на переоцінку зобов'язань з оренди. Первісна вартість активів в формі права
користування включає величину визнаних зобов'язань з оренди, понесені початкові прямі витрати і
орендні платежі, здійснені на дату початку оренди або до такої дати, за вирахуванням отриманих
стимулюючих платежів по оренді. Активи у формі права користування амортизуються лінійним методом
протягом коротшого з таких періодів: термін оренди або передбачуваний термін корисного використання
активів.
Якщо в кінці терміну оренди право власності на орендований актив переходить до Компанії або якщо
первісна вартість активу відображає виконання опціону на його покупку, актив амортизується, протягом
очікуваного строку його корисного використання.
Активи у формі права користування також піддаються перевірці на предмет знецінення.
ii) Зобов'язання з оренди
На дату початку оренди Компанія визнає зобов'язання з оренди, які оцінюються за приведеною вартістю
орендних платежів, які повинні бути здійснені протягом терміну оренди. Орендні платежі включають
фіксовані платежі (в тому числі по суті фіксовані платежі) за вирахуванням будь-яких стимулюючих
платежів по оренді до отримання, змінні орендні платежі, які залежать від індексу або ставки, і суми, які,
як очікується, будуть сплачені за гарантіями ліквідаційної вартості. Орендні платежі також включають
ціну виконання опціону на покупку, якщо є достатня впевненість в тому, що Компанія виконає цей опціон,
і виплату штрафів за припинення оренди, якщо термін оренди відображає потенційне виконання
Компанією опціону на припинення оренди. Змінні орендні платежі, що не залежать від індексу або
ставки, визнаються як витрати в тому періоді, в якому настає подія або умова, що призводить до
здійснення таких платежів.
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Для розрахунку приведеної вартості орендних платежів Компанія використовує ставку залучення
додаткових позикових коштів на дату початку оренди, оскільки процентна ставка, закладена в договорі
оренди, не може бути легко визначена. Після дати початку оренди величина зобов'язань з оренди
збільшується для відображення нарахування відсотків і зменшується для відображення здійснених
орендних платежів. Крім того, Компанія здійснює переоцінку балансової вартості зобов'язань з оренди
в разі модифікації, зміни терміну оренди, зміни орендних платежів (наприклад, зміна майбутніх виплат,
обумовлених зміною індексу або ставки, що використовуються для визначення таких платежів) або зміни
оцінки опціону на покупку базового активу.
Компанія представляє зобов'язання по оренді в складі «Процентних кредитів і позик».
iii) Короткострокова оренда і оренда активів з низькою вартістю
Компанія застосовує звільнення від визнання щодо короткострокової оренди. Компанія також
застосовує звільнення від визнання щодо оренди активів з низькою вартістю. Орендні платежі по
короткостроковій оренді та оренди активів з низькою вартістю визнаються як витрати лінійним методом
протягом 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 враховується лінійним методом
протягом терміну оренди і включається до виручки в звіті про прибуток або збиток зважаючи на його
операційний характер. Первісні прямі витрати, понесені при укладенні 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.
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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:
Термін корисного
використання
Метод амортизації, що
застосовується
Створений всередині
організації або придбаний

j)

Ліцензії

Програмне забезпечення

Невизначений

Обмежений (10 років)

Не амортизується

Амортизується лінійним
методом протягом терміну дії
патенту

Придбаний актив

Придбаний актив

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.
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);
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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:


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
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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 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.
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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.
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.
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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.
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:
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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

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.
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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.
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.
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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.
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

Нові стандарти, роз’яснення та поправки до чинних стандартів і роз’яснень
Компанія вперше застосувала МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда». Характер і вплив змін, обумовлених
застосуванням даного стандарту фінансової звітності, описані нижче.
У 2019 також були вперше застосовані деякі інші поправки до стандартів і роз'яснення, які не
вплинули на фінансову звітність Компанії. Компанія не застосовувала достроково стандарти,
роз'яснення або поправки, які були випущені, але ще не вступили в силу.
МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»
МСФЗ (IFRS) 16 замінює МСФЗ (IAS) 17 «Оренда», Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 4 «Визначення
наявності в угоді ознак оренди», Роз'яснення ПКР (SIC) 15 «Операційна оренда - стимули» і
Роз'яснення ПКР (SIC) 27 «Визначення сутності операцій, які мають юридичну форму оренди ».
Стандарт встановлює принципи визнання, оцінки, подання та розкриття інформації про оренду і
вимагає, щоб орендарі відображали більшість договорів оренди в балансі.
Порядок обліку для орендодавця відповідно до МСФЗ (IFRS) 16 практично не змінюється в порівнянні
з МСФЗ (IAS) 17. Орендодавці будуть продовжувати класифікувати оренду, використовуючи ті ж
принципи класифікації, що і в МСФЗ (IAS) 17, виділяючи при цьому два види оренди: операційну і
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фінансову. Таким чином, застосування МСФЗ (IFRS) 16 не вплинула на облік договорів оренди, в яких
Компанія є орендодавцем.
Компанія вперше застосувала МСФЗ (IFRS) 16 1 січня 2019 року з використанням повного
ретроспективного методу застосування. При переході на стандарт Компанія вирішила
використовувати спрощення практичного характеру, що дозволяє не проводити повторний аналіз того,
чи є договір в цілому або його окремі компоненти договором оренди на 1 січня 2019 р. Натомість
Компанія на дату першого застосування застосувала стандарт тільки до договорів, які раніше були
ідентифіковані як договори оренди із застосуванням МСФЗ (IAS) 17 і Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 4.
Компанія також вирішила використовувати звільнення від визнання для договорів оренди, термін
оренди за якими на дату початку оренди становить не більше 12 місяців і які не містять опціону на
покупку (короткострокова оренда), а також для договорів оренди, в яких базовий актив має низьку
вартість ( оренда активів з низькою вартістю).
Застосування МСФЗ (IFRS) 16 не вплинуло на фінансову звітність Компанії.
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначеність щодо правил обчислення податку на прибуток»
Роз'яснення розглядає порядок обліку податків на прибуток в умовах існування невизначеності щодо
податкових трактувань, що впливає на застосування МСФЗ (IAS) 12 «Податки на прибуток».
Роз'яснення не застосовується до податків або зборів, які не належать до сфери застосування МСФЗ
(IAS) 12, а також не містить вимог щодо відсотків та штрафів, пов'язаних з невизначеними
податковими трактуваннями. Зокрема, роз'яснення пояснює такі питання:
• чи розглядає організація невизначені податкові трактування окремо;
• допущення, які організація робить щодо перевірки податкових трактувань податковими органами;
• як організація визначає оподатковуваний прибуток (податковий збиток), податкову базу,
невикористані податкові збитки, невикористані податкові пільги і ставки податку;
• як організація розглядає зміни фактів і обставин.
Компанія визначає, чи розглядати кожне невизначене податкове трактування окремо або разом з
одним або декількома іншими невизначеними податковими трактуваннями, і використовує підхід, який
дозволяє з більшою точністю передбачити результат вирішення невизначеності.
При застосуванні роз'яснення Компанія проаналізувала, чи є у неї будь-які невизначені податкові
трактування. Компанія прийшла до висновку, що прийняття податковими органами податкових
трактувань, що застосовуються нею, є ймовірним. Дане роз'яснення не вплинуло на фінансову
звітність Компанії.
Поправки МСФЗ (IFRS) 9 - «Умови про дострокове погашення з потенційним негативним
відшкодуванням»
Згідно МСФЗ (IFRS) 9 борговий інструмент може оцінюватися за справедливою вартістю або за
справедливою вартістю через інший сукупний дохід за умови, що передбачені договором грошові
потоки є «виключно платежами в рахунок основної суми боргу і відсотків на непогашену частину
основної суми боргу» (критерій «грошових потоків») і інструмент утримується в рамках відповідної
бізнес-моделі, що дозволяє таку класифікацію. Поправки до МСФЗ (IFRS) 9 роз'яснюють, що
фінансовий актив відповідає критерію «грошових потоків» незалежно від того, що деяка подія або
обставина призводить до дострокового розірвання договору, а також незалежно від того, яка сторона
виплачує чи отримує обґрунтоване відшкодування за дострокове розірвання договору.
Дані поправки не вплинули на фінансову звітність Компанії.
Поправки до МСФЗ (IAS) 19 - «Внесення змін до програми, скорочення програми або погашення
зобов'язань за програмою"
Поправки до МСФЗ (IAS) 19 розглядають порядок обліку у випадках, коли внесення змін до програми,
скорочення програми або погашення зобов'язань за програмою відбувається протягом звітного
періоду. Поправки роз'яснюють, що якщо внесення змін до програми, скорочення програми або
погашення зобов'язань за програмою відбувається протягом річного звітного періоду, організація
повинна визначити вартість послуг поточного періоду стосовно решти періоду після внесення змін до
програми, її скорочення або повного погашення зобов'язань за програмою, виходячи з актуарних
припущень, використаних для переоцінки чистого зобов'язання (активу) програми з визначеною
виплатою, що відображають винагороди, запропонованої за програмою, і активи програми після даної
події. Організація також повинна визначити чисту величину відсотків стосовно решти періоду після
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внесення змін до програми, її скорочення або повного погашення зобов'язань за програмою, з
використанням чистого зобов'язання (активу) програми з визначеною виплатою, що відображають
винагороди, запропоновані за програмою, і активи програми після даної події, а також ставки
дисконтування, використаної для переоцінки цього чистого зобов'язання (активу) програми з
визначеною виплатою.
Дані поправки не вплинули на фінансову звітність Компанії.
Поправки до МСФЗ (IAS) 28 - «Довгострокові вкладення в асоційовані організації та спільні
підприємства»
Поправки роз'яснюють, що організація повинна застосовувати МСФЗ (IFRS) 9 до довгострокових
вкладень в асоційовану організацію або спільне підприємство, до яких не застосовується метод
пайової участі, але які, по суті, складають частину чистих інвестицій в асоційовану організацію або
спільне підприємство (довгострокові вкладення). Дане роз'яснення є важливим, оскільки воно має на
увазі, що до таких довгострокових вкладень застосовується модель очікуваних кредитних збитків в
МСФЗ (IFRS) 9.
У поправках також пояснюється, що при застосуванні МСФЗ (IFRS) 9 організація не бере до уваги
збитки, понесені асоційованою організацією або спільним підприємством, або збитки від знецінення
чистих інвестицій, визнані в якості коригувань чистих інвестицій в асоційовану організацію або спільне
підприємство, що виникають внаслідок застосування МСФЗ (IAS) 28 «Інвестиції в асоційовані
організації та спільні підприємства».
Дані поправки не вплинули на фінансову звітність Компанії.
Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2015-2017 рр.
МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання бізнесів»
У поправках пояснюється, що якщо організація отримує контроль над бізнесом, який є спільною
операцією, то вона повинна застосовувати вимоги щодо об'єднання бізнесів, здійснюваного поетапно,
включаючи переоцінку раніше визнаних часток участі в активах та зобов'язаннях спільної операції за
справедливою вартістю. При цьому набувач повинен переоцінити всю раніше визнану частку участі в
спільних операціях.
Дані поправки не вплинули на фінансову звітність Компанії.
МСФЗ (IFRS) 11 «Спільне підприємництво»
Сторона, яка є учасником спільних операцій, але не має спільного контролю, може отримати спільний
контроль над спільними операціями, діяльність в рамках яких є бізнес, як цей термін визначено в
МСФЗ (IFRS) 3. У поправках пояснюється, що в таких випадках визнані раніше частки участі в даній
спільної операції не переоцінюються.
Дані поправки не вплинули на фінансову звітність Компанії.
МСФЗ (IAS) 12 «Податки на прибуток»
Поправки роз'яснюють, що податкові наслідки щодо дивідендів в більшій мірі пов'язані з минулими
операціями чи подіями, які генерували прибуток що розподіляється, ніж з розподілами між
власниками. Отже, організація повинна визнавати податкові наслідки щодо дивідендів в складі
прибутку чи збитку, іншого сукупного доходу або власного капіталу в залежності від того, де
організація первинно визнала такі минулі операції або події.
При першому застосуванні даних поправок організація повинна застосовувати їх до податкових
наслідків щодо дивідендів, визнаних на дату початку самого раннього порівняльного періоду або після
цієї дати.
Дані поправки не вплинули на фінансову звітність Компанії.
МСФЗ (IAS) 23 «Витрати за запозиченнями»
Поправки роз'яснюють, що організація повинна враховувати позики, отримані спеціально для
придбання кваліфікованого активу, в складі позик на загальні цілі, коли завершені практично всі
роботи, необхідні для підготовки цього активу до використання за призначенням або продажу.
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Організація повинна застосовувати дані поправки щодо витрат за запозиченнями, понесених на дату
початку річного звітного періоду, в якому організація вперше застосовує дані поправки, або після цієї
дати.
Дані поправки не вплинули на фінансову звітність Компанії.

2.5.

Стандарти, які були випущені, але ще не набули чинності

Нижче наводяться нові стандарти, поправки і роз'яснення, які були випущені, але ще не вступили в
силу на дату випуску фінансової звітності Компанії. Компанія має намір застосувати ці стандарти,
поправки і роз'яснення, у разі необхідності, з дати їх вступу в силу.
МСФЗ (IFRS) 17 "Страхові контракти"
В травні 2017 року Рада з МСФЗ випустила МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування», новий
всеосяжний стандарт фінансової звітності для договорів страхування, який розглядає питання
визнання і оцінки, подання та розкриття інформації. Коли МСФЗ (IFRS) 17 вступить в силу, він
замінить собою МСФЗ (IFRS) 4 "Страхові контракти", який був випущений в 2005 році. МСФЗ (IFRS) 17
застосовується до всіх видів договорів страхування (тобто страхування життя і страхування, відмінне
від страхування життя, пряме страхування і перестрахування) незалежно від виду організації, яка
випускає їх, а також до певних запобіжних заходів і фінансових інструментів з умовами дискреційної
участі.
МСФЗ (IFRS) 17 набуває чинності по відношенню до звітних періодів, які починаються з 1 січня 2021
року або після цієї дати, при цьому вимагається надати порівняльну інформацію. Даний стандарт не
застосовний до Компанії.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 3 - «Визначення бізнесу»
У жовтні 2018 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання бізнесів», які
змінили визначення терміна «бізнес» і повинні допомогти організаціям визначити, чи є придбана
сукупність видів діяльності та активів бізнесом чи ні. Дані поправки уточнюють мінімальні вимоги до
бізнесу, виключають оцінку того, чи здатні учасники ринку замінити будь-який відсутній елемент,
додають керівництво, щоб допомогти організаціям оцінити, чи є придбаний процес значущим,
звужують визначення бізнесу і віддачі, а також вводять необов'язковий тест на наявність концентрації
справедливої вартості. Разом з поправками також були надані нові ілюстративні приклади.
Оскільки дані поправки застосовуються перспективно щодо операцій чи інших подій, які відбуваються
на дату їх первісного застосування або після неї, дані поправки не матимуть впливу на Компанію на
дату переходу.
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 і МСФЗ (IAS) 8 - «Визначення суттєвості»
В жовтні 2018 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IAS) 1 "Подання фінансової звітності»
та МСФЗ (IAS) 8 «Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки» щоб узгодити визначення
суттєвості в різних стандартах і роз'яснити деякі аспекти даного визначення. Згідно з новим
визначенням «інформація є суттєвою, якщо можна обґрунтовано очікувати, що її пропуск, спотворення
або маскування вплинуть на рішення основних користувачів фінансової звітності загального
призначення, які приймаються ними на основі цієї фінансової звітності, що надає фінансову
інформацію про конкретну організацію яка звітує».
Очікується, що поправки до визначення суттєвості не матимуть значного впливу на фінансову
звітність Компанії.

3.

Інформація за сегментами

Компанія здійснює діяльність в єдиному операційному сегменті – лізингові операції, та в єдиному
географічному сегменті – Україна.
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4.

Основні засоби
Показники

Машини та
обладнання

Офісне
обладнання,
меблі та
пристрої

Всього

01.01.2018

-

107

107

Придбання

-

22

22

31.12.2018

-

129

129

Придбання

-

11

11

31.12.2019

-

140

140

01.01.2018

-

(55)

(55)

Нарахування амортизації за рік

-

(20)

(20)

31.12.2018

-

(75)

(75)

Нарахування амортизації за рік

-

(28)

(28)

31.12.2019

-

(103)

(103)

52

52

Первісна вартість

Накопичена амортизація і знецінення

Балансова вартість
01.01.2018
31.12.2018

-

54

54

31.12.2019

-

37

37
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5.

Нематеріальні активи
Показники

Інші
нематеріальні
активи

Всього

Первісна вартість
01.01.2018

-

-

-

31.12.2018

-

-

-

Придбання

-

23

23

31.12.2019

-

23

23

01.01.2018

-

-

-

31.12.2018

-

-

-

Нарахування амортизації за рік

-

(12)

(12)

31.12.2019

-

(12)

(12)

01.01.2018

-

-

-

31.12.2018

-

-

-

31.12.2019

-

11

11

Накопичена амортизація і знецінення

Балансова вартість
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6.

Дебіторська заборгованість з фінансового лізингу

Станом на 31 грудня 2019 року, 31 грудня 2018 року дебіторська заборгованість з фінансового лізингу
була представлена наступним чином:
31.12.2019

31.12.2018

Поточна дебіторська заборгованість з
фінансового лізингу

24 219

11 862

Довгострокова дебіторська заборгованість за
мінімальними лізинговими платежами

32 275

12 752

(125)

(299)

56 369

24 315

Резерв сумнівної заборгованості
Поточна вартість мінімальних лізингових
платежів

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.
В таблиці нижче представлені аналіз по строкам дебіторської заборгованості за договорами фінансової
оренди станом на 31 грудня 2018 року, 31 грудня 2019 року без врахування зменшення на знецінення.

Не прострочена та не знецінена
Прострочена більше 60 днів
Всього

31.12.2019

31.12.2018

56 369

24 315

125

-

56 494

24 315

ЕКСІМЛІЗИНГ
Фінансова звітність за рік, що закінчився 31.12.2019 – Примітки
(дані наведено в тис. грн., якщо не зазначено інше)
7.

Запаси
31.12.2019

31.12.2018

Товари

125

125

Всього

125

125

31.12.2019

31.12.2018

Грошові кошти на поточному рахунку

496

92

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

900

1 100

1 396

1 192

8.

Грошові кошти

Всього

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

31.12.2018

100

31.12.2019

100

Учасники Компанії
31.12.2019

31.12.2018

АТ "Державний експортно-імпортний банк України"

49

49

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

51

51

100

100

Всього

10.

Кредити банків

Зобов’язання за кредитами банку станом на 31.12.2018 року, 31.12 2019 року представлені наступним
чином:
31.12.2019

31.12.2018

Довгострокові зобов’язання

27 668

3 980

Короткострокові зобов’язання

24 632

3 616

Всього

52 300

7 596
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11.

Кредиторська заборгованість
31.12.2019

31.12.2018

693

14 073

Інші поточні зобов’язання

1 237

75

Всього

1 876

14 148

31.12.2019

31.12.2018

Розрахунки за заробітною платою

202

-

Резерв відпусток

173

139

Всього

375

139

2019

2018

49

-

Відстрочений податковий актив (зобов’язання)

(31)

(35)

Всього витрати з податку на прибуток

(80)

(35)

2019

2018

Прибуток до оподаткування за даними фінансової звітності

443

239

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

(80)

(43)

-

8

(80)

(35)

31.12.2019

31.12.2018

Очікувані кредитні збитки

(23)

(54)

Чисте відстрочене податкове зобов’язання

(23)

(54)

Заборгованість Компанії перед вітчизняними постачальниками

12.

13.

Розрахунки з працівниками

Податок на прибуток

Основні компоненти витрат з податку на прибуток

Поточний податок на прибуток

Звірка між податком на прибуток та бухгалтерським прибутком

Вплив перенесених з минулих років податкових збитків, з яких не
визнавався відстрочений податковий актив
Витрати з податку на прибуток

Відстрочений податок на прибуток
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14.

Фінансовий дохід та інші доходи від лізингових операцій
2019

2018

Дохід від реалізації предметів лізингу

63 003

22 963

Дохід від отримання винагороди лізингодавця

12 280

3 944

Всього доходу

75 283

26 907

2019

2018

Процентні доходи по грошовим коштам

195

174

Всього інших доходів

195

174

2019

2018

2 198

-

321

1 320

Курсові різниці та інші доходи

1 592

51

Всього інших доходів

4 111

1 371

15.

16.

Фінансові доходи

Інші операційні доходи

Доходи від дисконтування
Зменшення резерву сумнівних боргів
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17.

Адміністративні витрати на маркетинг
2019

2018

(2 783)

(1 947)

Внески на обов’язкове державне соціальне страхування

(517)

(412)

Оренда та комунальні платежі

(200)

(217)

Послуги банку

(22)

(23)

Консультативні на інформативні послуги

(64)

(103)

Обслуговування комп’ютерної техніки

(31)

(20)

Послуги нотаріуса

(41)

(16)

Амортизація основних засобів

(40)

(20)

(1805)

(45)

(223)

(60)

(5 726)

(2 863)

2019

2018

(8 128)

(1 757)

(423)

(59)

(8 551)

(1 816)

2019

2018

(147)

(350)

Інші витрати операційної діяльності

(1 700)

(221)

Всього витрат

(1 847)

(571)

Заробітна плата адміністративного апарату

Витрати на страхування
Інші витрати
Всього витрат

18.

Фінансові витрати

Відсотки за користування кредитами:
в національній валюті
в іноземній валюті
Всього фінансових витрат

19.

Інші операційні витрати

Формування резерву сумнівних боргів

20.

Витрати на оплату праці

Заробітна плата
Витрати на соціальне страхування
Всього

2019

2018

(2 783)

(1 947)

(517)

(412)

(3300)

(2359)
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21.

Операції з пов’язаними особами

Операції за участю пов’язаних осіб
Заборгованість
пов’язаних
сторін

Заборгованість
перед
пов’язаними
сторонами

2018

5 484

7 760

2019

1401

53184

Отримані
відсотки

Сплачені
відсотки

2018

174

2 673

2019

194

7 840

Материнська компанія
АТ «Державний експортно-імпортний банк
України»

Материнська компанія
АТ «Державний експортно-імпортний банк
України»

Винагорода ключовому управлінському персоналу
2019

2018

Короткострокова винагорода

1 165

811

Всього

1 165

811

22.

Умовні активи та зобов’язання

Умовне зобов'язання за судовим позовом
25.04.2018 колишній співробітник Товариства звернувся до Голосіївського районного суду міста Києва
із позовною заявою про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати. Позовні вимоги
складаються із вимоги поновити на посаді, стягнути з Товариства середній заробіток за час вимушеного
прогулу, компенсацію за невикористану щорічну оплачувану відпустку, вихідну допомогу при звільненні
у розмірі, моральну шкоду в розмірі, витрати на правову допомогу в розмірі. Розгляд справи по суті
призначено на квітень 2020 року.
Компанія не визнавала забезпечення за цим позовом.
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23.

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 2019 року.

Високий
рейтинг

Стандар
тний
рейтинг

Нижче
стандартно
го рейтингу

Прострочені
, але не
знецінені
індивідуаль
но

Індивід
уально
знеціне
ні

Всього

Чисті інвестиції в
лізинг

56 369

-

-

-

-

56 369

Всього

56 369

-

-

-

-

56 369

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 2018 року.

Високий
рейтинг

Стандарт
ний
рейтинг

Нижче
стандартно
го рейтингу

Прострочені
, але не
знецінені
індивідуаль
но

Чисті інвестиції в
лізинг

24 315

-

-

-

24 315

Всього

24 315

-

-

-

24 315

Індивід
уально
знеціне
ні

Всього

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 фінансовоаналітичних 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 фінансовогосподарської 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.
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Ризик ліквідності
Компанія визначає ризик ліквідності як наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який
виникає через неспроможність Компанії виконати свої зобов’язання у належні строки, не зазнавши при
цьому неприйнятних втрат. Оцінка ризику ліквідності проводиться на основі аналізу розривів між
активами та зобов'язаннями Компанії у певних часових інтервалах. Контроль за величиною ризику
ліквідності здійснюється шляхом встановлення лімітів на кумулятивні розриви ліквідності в часовому
горизонті до одного року.
Нижче у таблиці поданий аналіз фінансових інструментів на дисконтованій основі за строками
погашення станом на 31 грудня 2019 року:
до
запитання
та до 3
місяців

до 1 року

від 1 до 3
років

від 3 до 5
років

всього

Грошові кошти та їх
еквіваленти

1396

-

-

-

1396

Дебіторська
заборгованість з
фінансового лізингу

-

24 094

32 275

-

56 369

1 396

24 094

32 275

-

57 765

-

24 632

27 668

-

52 300

Інша фінансова
кредиторська
заборгованість

1 930

-

-

-

1930

Всього фінансові
зобов’язання

1930

24 632

27 668

-

54 230

Розрив ліквідності

(534)

(538)

4 607

-

3535

Сукупний розрив
ліквідності

(534)

(1072)

3535

-

Активи

Всього фінансові активи
Зобов’язання
Кредити банків
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Нижче у таблиці поданий аналіз фінансових інструментів за строками погашення станом на 31 грудня
2018 року:
до
запитання
та до 3
місяців

до 1 року

від 1 до 3
років

від 3 до 5
років

всього

1192

-

-

-

1192

-

11 563

12 752

-

24 315

1192

11 563

12 752

-

3616

3980

-

7596

Інша фінансова
кредиторська заборгованість

14 148

-

-

-

14 148

Всього фінансові
зобов’язання

14 148

3616

3980

-

21 744

Розрив ліквідності

(12 956)

7947

8772

Сукупний розрив
ліквідності

(12 956)

(5009)

3763

Активи
Грошові кошти та їх
еквіваленти
Дебіторська заборгованість з
фінансового лізингу
Всього фінансові активи

25 507

Зобов’язання
Кредити банків

3763
-

-
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Нижче у таблиці поданий аналіз недисконтованих фінансових інструментів за строками погашення (з
урахуванням майбутніх нарахованих процентів) станом на 31 грудня 2019 року:
до
запитанн
я та до 3
місяців

до 1 року

від 1 до 3
років

від 3 до 5
років

всього

1 396

-

-

-

1 396

-

25118

30945

56 063

1 396

25 118

30 945

57 459

-

24 632

27 668

-

52 300

Інша фінансова кредиторська
заборгованість

1 930

-

-

-

1930

Всього фінансові зобов’язання

1930

24 632

27 668

-

54 230

Розрив ліквідності

(534)

486

3 277

3 229

Сукупний розрив ліквідності

(534)

(48)

3 229

-

Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти
Дебіторська заборгованість з
фінансового лізингу
Всього фінансові активи
Зобов’язання
Кредити банків

Нижче у таблиці поданий аналіз недисконтованих фінансових інструментів за строками погашення (з
урахуванням майбутніх нарахованих процентів) станом на 31 грудня 2018 року:
до
запитанн
я та до 3
місяців

до 1 року

від 1 до 3
років

від 3 до 5
років

всього

1 192

-

-

-

1 192

-

11 486

13 263

-

24 749

1 192

11 486

13 263

-

25 941

-

3 616

3 980

-

7 596

Інша фінансова кредиторська
заборгованість

14 148

-

-

-

14 148

Всього фінансові зобов’язання

14 148

3 616

3 980

-

21 744

Розрив ліквідності

(12 956)

7 870

9 283

-

4 197

Сукупний розрив ліквідності

(12 956)

(5 086)

4 197

-

-

Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти
Дебіторська заборгованість з
фінансового лізингу
Всього фінансові активи
Зобов’язання
Кредити банків

Керівництво вважає, що в осяжному майбутньому обсяги фінансування Компанії збережуться на
теперішньому рівні і що у разі виникнення необхідності дострокового повернення цих коштів Компанія
отримає завчасне повідомлення і зможе реалізувати свої ліквідні активи для здійснення необхідних
виплат.
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Ринковий ризик
Компанія наражається на ринкові ризики, що виникають у зв’язку з відкритими позиціями валют,
процентних ставок та інструментів капіталу, які великою мірою залежать від загальних та специфічних
ринкових змін. Керівництво встановлює ліміти сум ризику, що може бути прийнятий Компанією, та
щоденно контролює їх дотримання. Проте застосування такого підходу не запобігає виникненню збитків
за межами цих лімітів у випадку більш суттєвих ринкових змін.
Валютний ризик
Керівництво визначає ліміти ризиків по валютах та загальний прийнятний рівень ризику за позиціями
(контроль здійснюється щоденно). Компанія наражається на валютний ризик у зв’язку з відкритими
позиціями по різних валютах. Ці позиції розраховуються як різниця між активами та зобов’язаннями в
однаковій валюті на звітну дату. Компанія оцінює, контролює та встановлює ліміти для довгих та
коротких відкритих валютних позицій, використовуючи українську гривню в якості базисної валюти.
Станом на 31.12.2019 Компанія не володіє фінансовими інструментами в іноземній валюті і відповідно
не зазнає валютного ризику.
Ризик процентної ставки
Компанія наражається на ризик у зв’язку з впливом коливань домінуючих рівнів ринкової процентної
ставки на його фінансовий стан та грошові потоки. Процентна маржа може збільшуватися в результаті
таких змін, але може також зменшуватися або приносити збитки в разі несподіваних змін.
Компанія здійснює моніторинг процентних ставок по фінансових інструментах та на підставі отриманих
даних розробляє та реалізує комплекс заходів спрямованих на запобігання виникненню ризиків
отримання збитків внаслідок коливань ринкової кон'юнктури. Всі залучені Компанією кредити та кошти
отримані внаслідок продажу облігацій власної емісії спрямовуються в переважній більшості на
фінансування лізингових операцій. Процентні ставки по банківських кредитах зафіксовані (не є
прив'язані до конкретних ринкових індикаторів), вартість фінансування у складі вартості послуг
фінансового лізингу визначається за методом витрати плюс. При залученні нових кредитів чи позик,
керівництво вирішує питання про те, яка ставка відсотку фіксована чи змінна буде більш вигідна для
Компанії протягом очікуваного періоду до настання строку погашення, на основі власних суджень. Таким
чином політика ціноутворення враховує вартість залучених коштів та забезпечує виконання планової
процентної маржи та уникнення ризиків коливання процентних ставок.
Станом на 31.12.2019 Компанія не володіє фінансовими інструментами із змінною процентною ставкою
і відповідно не зазнає валютного ризику.

24.

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 31 грудня 2019 та
2018, не змінювалися.
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25.

Оцінка справедливої вартості

Станом на 31.12.2019 року
Справедлива
вартість 1
Рівень

Справедлива
вартість 2
Рівень

Справедлива
вартість 3
Рівень

Балансова
вартість

Грошові кошти та їх еквіваленти

496

-

-

496

Депозити в банках

900

-

-

900

-

-

56 369

56 369

1396

-

56 369

57 765

Фінансові зобов’язання за
кредитами банків

-

-

52300

52300

Інші фінансові зобов’язання

-

-

1930

1930

Усього фінансових зобов’язань

-

-

54 230

54230

Назва статті
АКТИВИ

Фінансова дебіторська
заборгованість
Усього фінансових активів
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

У 2019 році переведення між Рівнем 1 і Рівнем 2 ієрархії справедливої вартості не здійснювалися.
Станом на 31.12.2018 року
Справедлива
вартість 1
Рівень

Справедлива
вартість 2
Рівень

Справедлива
вартість 3
Рівень

Балансова
вартість

92

-

-

92

1100

-

-

900

-

-

24315

24315

1192

-

24315

25507

Фінансові зобов’язання за
кредитами банків

-

-

7496

7496

Інші фінансові зобов’язання

-

-

14148

14148

Усього фінансових зобов’язань

-

-

21644

21644

Назва статті

АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти
Депозити в банках
Фінансова дебіторська
заборгованість
Усього фінансових активів
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

У 2018 році переведення між Рівнем 1 і Рівнем 2 ієрархії справедливої вартості не здійснювалися.
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26.

Події після дати балансу

Розвиток подій навколо вірусу COVID 19 з початку 2020 року до цього часу свідчать про те, що в першій
половині 2020 року очікується негативний вплив на глобальне економічне зростання через поширення
хвороби та внаслідок порушення економічної діяльності. Це може вплинути на нашу здатність
генерувати доходи та призвести до потенційного зменшення активів. Нинішня пандемія COVID 19 та її
потенційний вплив на економіку можуть вплинути на нашу здатність досягти наших фінансових цілей.
Хоча нам ще рано прогнозувати вплив пандемії, що розширюється, на наш бізнес чи наші фінансові
цілі, а також дії уряду у відповідь, негативний вплив може бути суттєвим через затяжний спад у місцевій,
регіональній чи глобальній економічній сферах.

30.03.2020
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llepeniKAOKyl\fellTiB naneponol ijJOpMll (iJ 3a311a•1eHllHMCTopinoK) Ta <J>aiiJJiB eJ1eKTpOllllOl <J>opMll, IUO AOA310TbCH:

I . .[{oAaTOK 6. l11ijJopMaui.Ji ijJi11a11coBo'i ycrn110BH
2 . .Ll.oAaToK 7. ,lloBi.UKa npo 06c11r Ta Ki1lbKiCTb YK11a.nem1x Ta BllKOHaHHX l{oronopi B 3 Ha.11.aHHll ijJiHaHCOBHX n oc11yr
3 . .[{oAaTOK 8. ,lloai).lKa npo 06cJ1rn Ta KiJihKiCTh HaJJ.aJ IHX clJi1-1aHCOBHX noc11yr Ja .11.oroeopa~rn cl>i Hat1coaoro 11iJ11Hr y
4. Cl> I. EanaHc
5. <1>2. 3eiT npo ¢ i 11a11coei pe3yJihTaT11
6. <1>3. 3ai'r upo pyx rpOWOOllX KOWTi B (3a npl!MHM MeTO).lOM)
7. <1>4. 3eiT npo BJI3CHHH KaniTan
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( niAmtc)
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.LJ:o.naroK 14
.no Tiop».nKy Ha)l.aHIDI 3BiTHOCTi cpiHaHCOBHMH
KOMilaHIBMH, c~iHaHCOBHMH yCTaHOBaMH 10pHil.HlIHHMH oco6aMH ny6ni'IHOro npasa,
.nosip•!HMH TonapHCTBaMH, a TaKo:>K !OpH)l.H'IHHMH
oco6aMH - cy6'eKTaMH rocno.nap10BaHHH, »Ki 3a
CBO°iM npaBOBHM crazycoM He e cpiHaHCOBHMH
ycTaHOBaMH, ane MaIOTh BH3Ha'leHy 3aKOHaMH Ta
HOpMaTHBHO-npaBOBHMH aKTaMH .LJ:ep)f(cpiHnocnyr
a6o Hal.(KoMcpiHnocnyr MO)f(nHBiCTh Ha.nanaTH
nocnyrH 3 cpiHaHCOBOrO ni3HHrY
(ni.nnYHKT 1 IlYHKTY 10 p03.niny III)

~0,11;0

N2

lml>opMauJst
cTpyKTypu ocuoBuoro KaniTaJiy <J>iuaucoBol ycTaHOBH
CTaHOM ua 31.12.2019 poKy

Hai1MeHysaHH.si:

HoMep
PH)J.Ka

EanaHCOBa BapTiCTh QIBHHX nanepiB, mo He nepe6ysaIOTb B 6ip)KOBOMY
cn11cKy npHHaHMHi O.IJ.Hie'i 3 cpoH)J.OBHX 6ip)K (y TOMY q11crri TopriBmI
.si:KHMH Ha cpOH.UOBHX 6ip)Kax 3a6opoHeHa 3aKOHO)J.aBCTBOM YKpa·urn), KpiM
l(IBHHX nanepiB, eMiTOBaHHX a6o BH)J.aHHX QeHTpaJibHHMH opraHaMH
BHKOHaBqo} BJia)J.H, MiCQeBHMH opraHaMH BHKOHanqo} BJia)J.H,
HaQioHan&HHM 6aHKOM YKpaiirn Ta ~ep)KaBHOIO inoTeqHoIO ycTaHOBOIO, a
TaKO)K l(IBHHX nanepiB Mj)l(Hapo)J.HHX cpiHaHCOBHX opraHi3aQili
BeKcerri np11)J.6aHi Ta o)J.ep)KaHi, a TaKO)K noxi)J.Hi QiHHi nanep11 B po3Mipi
75 Bi)J.COTKIB Ix 6arraHCOBOI BapTOCTi
~e6irnpc&Ka 3a6oproBaHiCTb, .sIKa BHHHKJia He B pe3yJI&TaTi Ha)J.aHH.sl
cpiHaHCOBHX nocrryr
EanattcoBa BapTicT& Ha.sIBHHX y CTPYKTYPi BJiacttocTi cpiHattcoBol KOMrraHil
KOHCTPYKQiH mo.IJ.o B3aeMHoro KOHrponIO (3ycTpi'-IHi .IJ.OBrocTpoKoBi
iHBeCTHQi°i) O)J.Hie'i oco611 Ha)J. iHilloIO
lHIIIi cpiHaHCOBi iHBeCTHI.(il cpiHaHCOBOl KOMIIaHil y p03Mipi 10 i 6in&Ille
Bi)J.COTKIB BJiaCHOro KaniTany
CrnTyrHHH KarriTan
~O)J.aTKOBHH KarriTan
Pe3epBHHH KarriTarr
Hepo3rro)J.ineHHH npn6yroK (HerroKpHTHH 36HTOK)
Heorrnal.feHHH KaniTan
Cy6op.IJ.HHOBaHHH 6opr, y TOMY q11cni:
Bi)J. IOPH.IJ.HqHHX oci6
Bi)J. IOpH)J.HqHHX oci6 - yqaCHHKiB ¢iHaHCOBOl yCTaHOBH
Bi)J. ¢i3Hqm:1x oci6 - yqacHHKiB cpiHaHCOBOI ycTaHOBH
Cy6op)J.HHOBaHHH KaniTan
He BHKOHaHi Ha KiHeQ& 3BiTHoro KBapTany 3060s '.si:3aHH.si: mo.IJ.o
cpiHaHcysaHH.sI KJiieHTIB (rapaHTi°i, rropyq11TeJibCTBa, 6e3Bi)J.KJIHqHi
306os'.si:3aHH.sI 3 Kpe)J.HTysaHH.si:) (.IJ.JIH ¢iHattco~ KOMrrnHiM: rpym:1 E)
lHini rroTOqHi 306os 1113aHHH 3j crpoKoM nop
HH )J.O 31 )J.I;Ul(f¥Isr
¢iHaHCOBHX KOMrraHili rpyrrn: E)
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