
ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

ЗА 2018 РІК, СТАНОМ НА 31.12.2018 РОКУ 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

 «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЕЛЕКСІ» 

(код ЄДРПОУ -41229318) 

 

1. Інформація про компанію та основа підготовки фінансової звітності за 2018 рік 

Повна назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЕЛЕКСІ». 

Скорочена назва: ТОВ «ФК  «ГЕЛЕКСІ». 

 

Місцезнаходження Товариства: 03083, м. Київ, проспект Науки, будинок 50, м. Київ,03083. 

Дата державної реєстрації: 22.03.2017 р., номер запису про включення до відомостей про 

юридичну особу до Єдиного державного реєстру 1 068 102 0000 040645.  

Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю.  

Країна реєстрації: Україна. 

Офіційна сторінка в Інтернеті: http://fk_geleksi.emitents.net.ua 

Адреса електронної пошти: Fk.geleksi@gmail.co 

Телефон:                 0678240231 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ  

«ГЕЛЕКСІ»(надалі по тексту – Товариство, Компанія), код ЄДРПОУ 41229318,  створено  

відповідно до чинного законодавства з метою здійснення фінансових послуг. 

Основною метою ТОВ ФК «ГЕЛЕКСІ» є отримання прибутку від надання фінансових 

послуг. 

Код КВЕД: 

- 64.99 – Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного 

забезпечення), н.в.і.у.(основний). 

Кількість працівників станом на 31 грудня 2018 р. – 7 (сім)  осіб. 

   Станом на 31 грудня  2018 р. єдиним  засновником (учасником)  Товариства   є: 

- юридична особа - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ЛЛОЙД  КОМПАНІ» (Код ЄДРПОУ 41216838) - частка в статутному капіталі 100%, що 

дорівнює 10 916 000 (десять мільйонів дев’ятсот шістнадцять тисяч ) гривень. 

  

2. Загальна основа формування фінансової звітності  

 2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ 

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка 

сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів 

діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого 

кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.  

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за період з  дати його реєстрації 

22 березня 2017 р. по 31 грудня 2018 року є Міжнародні стандарти фінансової звітності 

(МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення 

(КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), що 

офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України. 

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень 

відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО, дотримання 

яких забезпечує достовірне подання інформації у фінансовій звітності, а саме, доречної, 

достовірної, зіставної та зрозумілої інформації. 

При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами 

національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського 

обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ. 

 

   

 

2.2. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення 

 



Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта 

України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч, без десяткових 

знаків. 

 

 

2.3.Умови функціонування, ризики та економічна ситуація в Україні 

Компанія функціонує в нестабільному економічному середовищі. Поточна ситуація 

пов’язана з наростанням політичної кризи, зростанням курсу валют, зменшенням обсягів 

інвестицій, низьким рівнем платоспроможності та доходів населення.  

Проте, керівництво вважає, що воно вживає усіх необхідних заходів для підтримки 

економічної стабільності Компанії в умовах, що склалися. 

 

 

2.4. Рішення про затвердження фінансової звітності 

 

Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) 

керівником Товариства 22 лютого  2018 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають 

права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску. 

 

2.7. Звітний період фінансової звітності 

 

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається    період з  01 січня 

2018 р.  по 31 грудня 2018 року. 

 

 

3. Суттєві положення облікової політики 

Облікова політика Товариства – це сукупність методів, принципів, засобів організації 

бухгалтерського обліку та конкретні принципи, основи та правила, які застосовує Товариство 

при складанні та поданні фінансової звітності. Облікова політика базується на чинному 

законодавстві України, нормативних документах Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Міжнародних стандартах фінансової звітності 

та рішеннях керівництва Товариства. 

  

3.1. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітності  

 

Під час складання фінансової звітності за 2018 рік визнані наступні міжнародні стандарти 

бухгалтерського обліку та звітності як найбільш суттєві для складання звітності за МСФЗ: - 

МСБО (IAS) 1: Надання фінансової звітності  

- МСБО (IAS)8: Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки  

- МСБО (IAS) 18: Виручка  

- МСБО (IAS) 12: Податки на прибуток 

- МСБО (IAS) 24: Інформація про зв’язані сторони  

- МСБО (IAS) 32  Фінансові інструменти: подання  

- МСБО (IAS) 39:  Фінансові інструменти: визнання та оцінка. 

- МСФЗ (IFRS) 9:  Фінансові інструменти 

- МСФЗ (IFRS) 13:  Оцінка справедливої вартості. 

- МСБО (IAS)  37 «Резерви, умовні зобов'язання і умовні активи». 

Ця фінансова звітність підготовлена на основі оцінки за справедливою вартістю. Оцінка за 

справедливою вартістю окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові 

інструменти» здійснена з використанням методів оцінки фінансових інструментів, дозволених 

МСФЗ 13 «Оцінка   справедливої вартості». Такі методи оцінки включають використання 

біржових котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за 

характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення 

справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань 

визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки.    

 

3.2. Загальні положення щодо облікових політик 

3.2.1. Основа формування облікових політик 



Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, 

застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ 

наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову 

звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, 

до яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування 

є несуттєвим. 

Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства 

відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та 

інших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»,(наказ від 02.01.2018 № 1/01) 

 

 

3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках 

 

Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операції, 

інших події або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії 

статей, для яких інші політики можуть бути доречними. 

Протягом 2018 року облікова політика не змінювалась та застосовувалась послідовно для 

подібних операцій, інших подій. 

 

3.2.3. Форма та назви фінансових звітів 

Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, 

встановленим НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».   ФЗ включає: 

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2018р.;   

- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за період з 01.01.2018 р. по 

31.12.2018 р.;   

- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за період  з 01.01.2018 р. по 

31.12.2018 р.; 

- Звіт про власний капітал за період  з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р.; 

- Примітки до  річної фінансової звітності. 

 

3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах 

 

Для подання у балансі здійснено розмежування активів та зобов’язань на поточні 

(оборотні)  та довгострокові (необоротні).  

Згідно МСБО 1 ( з урахуванням) НП(С)БО 1 в Звіті про фінансові результати (Звіті про 

сукупний дохід) інформація про витрати для потреб аналізу витрат подається за методом 

«функції витрат» на підприємстві, коли витрати класифікуються відповідно до їх функцій.    

Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових 

коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація 

про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про 

основні види грошових надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових 

записів Товариства. Звіт про рух грошових коштів за період з 01.01.2018р.  по 31.12.2018р.  

складено за вимогами МСБО 7 за прямим методом, згідно з яким розкривається інформація 

про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових витрат грошових коштів 

на нетто-основі. У звіті відображений рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та 

фінансової діяльності Товариства. 

При складанні фінансової звітності згідно концептуальної основи за МСФЗ за період з 

01.01.2018р. по 31.12.2018р. Товариство дотримувалося принципів складання фінансової 

звітності, викладених у  МСФЗ, Обліковій політиці та основних принципів, передбачених ст. 4 

Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», а саме: 

- методу нарахування (результати операцій та інших подій визнаються, коли вони 

здійснюються, а не коли отримані або сплачені грошові кошти, і відображаються в фінансовій 

звітності того періоду, до якого вони відносяться);  

- безперервності діяльності (фінансова звітність складається на основі 

припущення, що підприємство є безперервно діючим та залишається діючим в осяжному  

майбутньому); 

- зрозумілості; 

- доречності (суттєвості); 



- достовірності (правдивість подання, превалювання сутності над формою, 

нейтральність, повнота); 

- зіставності; 

- можливості перевірки, тощо.  

Додатково: 

- Консолідована фінансова звітність не складається. 

- Припинень (ліквідації) окремих видів діяльності не було. 

- Обмежень щодо володіння активами немає. 

- Участі у спільних підприємствах товариство не бере. 

- Переоцінки статей фінансових звітів не було. 

 

 

  

 

4. Основні припущення, оцінки та судження 

 

              При підготовці   фінансової звітності ТОВ «ФК «ГЕЛЕКСІ» здійснює оцінки та 

припущення, які мають вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО 

та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки 

та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин 

вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової 

вартості активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва 

інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих 

розрахунків. Області, де такі судження є особливо важливими, області, що характеризуються 

високим рівнем складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике 

значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче.  Підготовка 

фінансової звітності вимагає від керівництва оцінок і припущень, які впливають на 

відображення в звітності сум активів і зобов'язань і на розкриття інформації про потенційні 

активи і зобов'язання на дату складання бухгалтерського балансу. Ці оцінки періодично 

переглядаються, і у разі потреби коригувань, такі зміни відображуються у складі фінансових 

результатів за період, коли про них стає відомо. 

 

 

 

4.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ 

Операції, що не регламентовані МСФЗ, відсутні. 

 

4.2. Судження щодо справедливої вартості активів 

  Оцінка справедливої вартості активів (крім тих, що активно обертаються на 

організованих фінансових ринках) ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх 

грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим 

інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої 

вартості». 

 

4.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів 

Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок 

до оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом 

невизначеності оцінок, тому що:  

а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки 

базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін 

валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки 

інструментів, а також специфічних особливостей операцій; та  

б) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на 

доходи (витрати) може бути значним. 

Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати 

значний вплив на передбачувану справедливу вартість.  

 

4.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів 



Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання 

фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за 

цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й 

динаміці та інших факторах.. 

 

4.5. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів 

На кожну звітну дату Товариства проводить аналіз дебіторської заборгованості, іншої 

дебіторської заборгованості та інших фінансових активів на предмет наявності ознак їх 

знецінення. Збиток від знецінення визнається виходячи з власного професійного судження 

керівництва за наявності об’єктивних даних, що свідчать про зменшення передбачуваних 

майбутніх грошових потоків за даним активом у результаті однієї або кількох подій, що 

відбулися після визнання фінансового активу. 

 

5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості  

5.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за 

справедливою вартістю 

Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та 

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

стан на кінець кожного звітного періоду. 

Класи активів та 

зобов’язань, 

оцінених за 

справедливою 

вартістю 

 

Методики оцінювання 

Метод 

оцінки 

(ринковий, 

дохідний, 

витратний) 

 

Вхідні дані 

Грошові кошти та 

їх еквіваленти 

Первісна та подальша оцінка 

грошових коштів та їх 

еквівалентів здійснюється за 

справедливою вартістю, яка 

дорівнює їх номінальній 

вартості 

Ринковий Офіційні курси НБУ 

 Дебіторська 

заборгованість 

Первісна та подальша оцінка 

дебіторської заборгованості 

здійснюється за справедливою 

вартістю, яка дорівнює вартості 

погашення, тобто сумі 

очікуваних контрактних 

грошових потоків на дату 

оцінки. 

Дохідний Контрактні умови, 

ймовірність 

погашення, очікувані 

вхідні грошові потоки 

Поточні 

зобов’язання 

Первісна та подальша оцінка 

поточних зобов’язань 

здійснюється за вартістю 

погашення 

Витратний Контрактні умови, 

ймовірність 

погашення, очікувані 

вихідні грошові 

потоки 

 

6. Розкриття інформації, що підтверджує статті, подані у фінансових звітах. 
 

Аналіз статей фінансової звітності 

Справедлива вартість - сума, за якою можна обміняти актив або погасити зобов'язання в 

операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами. 

Суттєвість - пропуск або викривлення статей є суттєвим, якщо вони можуть (окремо чи в 

сукупності) впливати на економічні рішення, які приймають користувачі на основі фінансової 

звітності. Суттєвість залежить від розміру та характеру пропуску чи викривлення, що 

оцінюється за конкретних обставин. Визначальним може бути як розмір або характер статті, 

так і поєднання статей. 

Активи, зобов’язання та власний капітал - це елементи, які безпосередньо пов’язані з 

оцінкою фінансового стану. 



Активи - ресурси контрольовані підприємством у результаті минулих подій, від якого 

очікуються надходження майбутніх економічних вигід до компанії. 

Зобов’язання - теперішня заборгованість підприємства, яка виникає внаслідок подій і 

погашення якої, за очікуванням, спричинить вибуття ресурсів із підприємства, котрі втілюють 

у собі майбутні економічні вигоди. 

Власний капітал - це залишкова частка в активах підприємства після вирахування всіх 

його зобов’язань. 

 

         Облікова політика в компанії регламентується Законодавством України, МСФЗ та 

Наказом по підприємству «Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку» від 

02.01.2018 року №1/01 . 

До форми № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)», протягом року коригування та зміни 

не вносились. 

Відомості викладені у розрізі оборотних активів. 

Оцінку балансової вартості активів та зобов'язань здійснено за справедливою 

собівартістю. 

Для подання у балансі здійснено розмежування активів та зобов'язань на поточні 

(оборотні) та довгострокові (необоротні) відповідно до вимог МСБО 1 «Подання фінансових 

звітів». До поточних активів та зобов'язань віднесено суми, що очікуються до відшкодування 

або погашення протягом 12 місяців від дати балансу. 

 

6.1. Статті Балансу (Звіту про фінансовий стан) 
 

6.1.1.  Непоточні активи  

 

Станом на 31.12.2018 р.  непоточні  (необоротні) активи  на балансі Товариства складаються з 

нематеріальних активів, основних засобів і фінансових інвестицій.  

 

6.1.2. Нематеріальні активи 

Нематеріальні активи враховуються і відображаються у фінансовій звітності згідно 

МСБО 38 «Нематеріальні активи». 

Нематеріальними активами визнаються контрольовані суспільством немонетарні активи, 

які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані окремо від підприємства і 

використовуються підприємством протягом періоду більше 1 року (або операційного циклу) 

для виробництва фінансових послуг, в адміністративних цілях або передачі в оренду іншим 

особам. Залишкова вартість станом на 31.12.2018 р. складає 2 тис. грн. 

6.1.3. Основні засоби  

        Основні засоби Товариства враховуються відповідно до МСБО 16 «Основні засоби» 

        Основні засоби- це матеріальні об’єкти, що: 

а) утримують для використання при наданні фінансових послуг, або для 

адміністративних цілей; 

   б) використовуватимуть, за очікуванням, протягом одного року та вартістю більше 

6000грн.  

Основні засоби товариства враховуються по об’єктах . 

Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом з 

використанням  термінів корисного використання об’єкта основних засобів .  

Залишкова вартість станом на 31.12.2018 р. складає 30 тис. грн. 

      

          6.1.4. Фінансові інвестиції 
Фінансові інвестиції первісно оцінюються за собівартістю. Фінансові інвестиції Компанії, 

придбані з метою подальшої реалізації, оцінюються і відображаються в фінансовій звітності за 

справедливою вартістю. Станом на 31.12.2018 р. фінансові інвестиції відсутні. 

 

6.1.5. Запаси 

Запаси оцінюються за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю 

реалізації товарів, що будуть продані окремо. Витрати на придбання запасів складаються з 

ціни придбання, ввізного мита та інших податків а також з витрат на транспортування, 

навантаження і розвантаження та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням 



готової продукції, матеріалів та послуг.   

Оцінка вибуття запасів здійснюється: за методом ідентифікованої собівартості, - для 

запасів, де можлива ідентифікація запасів; за методом ФІФО, - для тих запасів, де неможлива 

ідентифікація. 

Станом на 31.12.2018 р. запаси становлять 1 тис грн 

 

6.1.5.Дебіторська заборгованість 

Дебіторську заборгованість визнають активом, якщо існує ймовірність отримання 

компанією майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума. 

Дебіторська заборгованість оцінюється за справедливою вартістю. Компанія переглядає 

дебіторську заборгованість на зменшення корисності на кожну звітну дату. Якщо існує 

свідчення зменшення корисності, вартість дебіторської заборгованості зменшується на суми 

резерву на покриття збитків від зменшення корисності. Визначення суми резерву відбувається 

на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка на думку керівництва, достатня для 

покриття понесених збитків. У разі зміни справедливої вартості дебіторської заборгованості, 

що має місце на звітну дату, так зміни визнаються у складі прибутку (збитку). Дебіторська 

заборгованість відображена в сумі очікуваного отримання. 

Дебіторська заборгованість складається з дебіторської заборгованості за виданими 

авансами,з нарахованих доходів та іншої поточної дебіторської заборгованості. 

Дебіторська заборгованість за виданими авансами станом на 31.12.2018 р. складає  631 

тис .грн., а саме:  

Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів станом на 31.12.2018 р. складає  

2 304тис. грн 

Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2018 р. складає 10 976 тис. грн. 

Сума резерву покриття збитків від зменшення корисності станом на 31.12.2018 р. складає 

110 478 тис грн 

 

6.1.7. Грошові кошти 

Грошові кошти складаються з грошових коштів в банках та грошових коштів в дорозі. 

Станом на 31.12.2018 р. сума грошових коштів в банках складає 539 тис грн., в дорозі – 2 

393 тис грн. 

 

6.1.8.Власний капітал 

Статутний капітал Компанії сформовано внесками Учасників Товариства виключно у 

грошовій формі. Розмір статутного капіталу зафіксовано в Статуті Компанії. Статутний 

капітал може збільшуватися за рахунок прибутку від господарської діяльності Товариства, а 

також за рахунок додаткових внесків його учасників 

Резервний капітал формується за рахунок нерозподіленого прибутку за рішенням 

Загальних зборів засновників (Учасників) та відповідно до Статуту Компанії. 

Резервний капітал Компанії створюється у розмірі не менше 25% статутного капіталу 

Компанії і призначається для покриття витрат, пов’язаних з відшкодуванням збитків, та 

запланованих витрат. Резервний капітал фонд формується шляхом щорічних відрахувань у 

розмірі не менше 5% суми щорічного прибутку Компанії до досягнення визначеного розміру. 

Загальна сума власного капіталу компанії на 31.12.2018 р. становить  12 013 тис. грн. 

Статутний капітал - 10 916 тис. грн. Станом на 31.12.2018 року  З них 2 916 тис. грн. 

внески до незареєстрованого статутного капіталу. Статутний капітал сформовано повністю. 

Резервний капітал станом на 31.12.2018 року становить 437 тис. грн. сформований у 

розмірі 25 % від прибутку за 2018р.  

             Прибуток – 660 тис. грн. 

 

6.1.9. Зобов’язання,  кредиторська заборгованість 

Кредиторська заборгованість відображується за собівартістю, яка є справедливою 

вартістю компенсації, яка має бути передана в майбутньому за отримані товари, роботи, 

послуги. 

Довгострокова кредиторська заборгованість станом на 31.12.2018 р. складає 872 тис. грн. 

Короткострокова кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 

31.12.2018 р. складає  1 215 тис. грн. 

Інша кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2018р. 



складає 2 798 тис. грн. 

Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом ( у тому числі з податку 

на прибуток ) станом на 31.12.2018 р. складає 241 тис. грн. 

6.2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

Всі статті доходів і витрат, визнані у звітних періодах включено до складу Звіту про 

фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). 

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або 

збільшенням зобов'язань. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів або 

збільшення зобов'язань, що приводить до зменшення власного капіталу компанії, за умови, що 

ці витрати можуть бути достовірно оцінені. 

Витратами визнаються витрати певного періоду одночасно з визнанням доходу, для 

отримання якого вони здійснені. 

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

результати відображається в момент надходження активу або погашення зобов'язання, які 

призводять до збільшення власного капіталу підприємства. 

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

Звіті про фінансові результати в момент вибуття активу або збільшення зобов'язання. 

Доходи і витрати зазвичай враховуються за принципом нарахування залежно від ступеня 

завершеності конкретної операції, яка оцінюється як співвідношення фактично наданого 

обсягу послуг і загального обсягу послуг, які мають бути надані. 

Компанія отримує доходи у вигляді нарахованих процентів та комісій за надання коштів 

у позику, у тому числі на умовах фінансового кредиту. Дохід Товариства від надання 

грошових коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту визнається щоденно, 

виходячи з розміру винагороди, обумовленої договором. При цьому, день видачі зараховується 

у строк нарахування, а день погашення – не зараховується 

 

Стаття Код 

рядка 

Значення 

рядка Інші операційні доходи  2120 7213 

Адміністративні витрати 2130 6 577 

Витрати на збут 2150 8 904 

Інші операційні витрати  2180        112 006 

Фінансовий результат від операційної діяльності  

  
  

збиток 2195 (120 274) 

Інші фінансові доходи 2220 122 022 

Інші доходи 2240    0 

Інші витрати 2270    0 

Фінансовий результат до оподаткування 2290 

 
  1 748 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300   241 

Чистий фінансовий результат   

прибуток 2355  1 507 

 

7. Податок на прибуток 

Податок на прибуток представлений сумою поточного податку на прибуток до сплати. 

Податок на прибуток обчислено відповідно до законів, які в даний час діють в Україні. Сума 

поточного податку до сплати  розрахована від суми оподатковуваного прибутку за рік. 

Зобов’язання Компанії за поточним податком розраховується з використанням ставок податку, 

які є чинними або набули чинності на звітну дату.  

Річний дохід Компанії за 2018 рік для цілей оподаткування визначено за правилами 

бухгалтерського обліку без коригування фінансового результату до оподаткування на 

податкові різниці, визначені відповідно до положень ПКУ.  

 

8. Звіт про рух грошових коштів 

Звіт грошових коштів за 2018 рік складено за вимогами МСБО 7 за прямим методом, 

згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових 

коштів чи валових виплат грошових коштів на нетто-основі. У звіті відображений рух 



грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності Компанії. 

Грошові потоки Компанії від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності в обліку 

за П(С)БО не відрізнялися від МСФЗ. 

 

8.1 Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Операційна діяльність полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності. 

Чистий рух коштів від операційної діяльності - - 51 167  тис. грн. 

 

8.2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Інвестиційна діяльність - це цілеспрямовано здійснюваний процес формування 

необхідних інвестиційних ресурсів, збалансований відповідно до обраних параметрів 

інвестиційної програми (інвестиційного портфеля) на основі вибору ефективних об'єктів 

інвестування та забезпечення їх реалізації. 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності - 6 261 тис. грн. 

 

8.3 Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Фінансова діяльність - це надходження чи використання коштів, що мали місце в 

результаті поповнення власного капіталу, емісії цінних паперів, викупу власних акцій, виплата 

дивідендів, погашення зобов'язань за борговими цінними паперами. 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності – 31 176 тис. грн. 

 

9. Звіт про власний капітал 

Статутний капітал становить 10 916 тис. грн. 

Статутний капітал сплачений у сумі 10 916 тис. грн.повністю 

Облік нерозподіленого прибутку здійснюється відповідно до чинного законодавства. 

Прибуток станом на 31.12.2018 р. становить 660 тис. грн. 

Загальна сума власного капіталу компанії становить на 31.12.2018 р. 12 013 тис. грн. 

Управління капіталом Компанії спрямовано на досягнення наступних цілей: дотримання вимог 

до капіталу, встановлених регулятором, і забезпечення здатності Компанії функціонувати в 

якості безперервно діючого підприємства. Компанія вважає, що загальна сума капіталу, 

управління яким здійснюється, дорівнює сумі капіталу, відображеного в балансі. 

 

 

10.Дотримання вимог МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції" 

 

Монетарні статті (дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість, грошові 

кошти та їх еквіваленти) – на будь-яку окремо взяту дату відображають свою поточну покупну 

вартість на цю дату, тому немає необхідності в коригуванні величини наявних монетарних 

статей на дату закінчення звітного періоду. 

З огляду на короткостроковість більшості фінансових інструментів Компанії, нею згідно 

застереження другого речення п. 3 МСБО 29 ("Необхідність перераховувати фінансові звіти 

згідно з цим Стандартом є питанням судження") прийнято рішення утриматися від індексації. 

 

11. Інформація за сегментами 

 

Компанія не розкриває інформацію за сегментами, оскільки вона не відповідає вимогам 

визначеним МСФЗ 8 «Операційні сегменти», що мають розкривати таку інформацію. 

 

12. Операції з пов’язаними сторонами 

 

Операції з пов’язаними сторонами визначаються і відображаються у фінансовій звітності 

Товариства відповідно до МСБО 24 «Розкриття інформації про зв'язані сторони», а також 

відповідно до норм податкового законодавства України.  

Пов’язаною стороною є учасник – ТОВ «ЛЛОЙД КОМПАНІ». Протягом 2018 року обсяг 

операцій складає  1 373 тис.грн.  

Інших пов’язаних сторін немає. 

 

13. Події після звітної дати 



 

Події, які б могли вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів 

Компанії між датою балансу і датою затвердження керівництвом фінансової звітності, 

підготовленої до оприлюднення не відбувалося. 

 

14.  Затвердження фінансової звітності 
 

Ця  фінансова звітність за 2018 рік затверджена керівництвом і підписана від імені 

керівництва 22 лютого 2018 року наступними посадовцями: 

 

 

Директор                     ___________________       Михайличенко В.С. 

 

Головний бухгалтер   ___________________   Коротка Н.С. 


