Керівництву ТО В «НСГІ»
Н аціональній комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Н аціональному Банку України
Інш им користувачам фінансової
звітності ТО В «НСІІ»

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ, ПОВНОТИ РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ
ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НСГІ»
СТАНОМ НА 31.12.2« 18 РОКУ
(з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р.)
Думка
Ми провели аудит річної фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НСП» (далі - Товариство код ЄДРПОУ 38976787, місцезнаходження:
61145, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КЛОЧКІВСЬКА, будинок 111-А. офіс 19). що
складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2018 р.. Звіту про
фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2018 рік. Звіту про рух грошових коштів за
2018 рік. Звіту про власний капітал за 2018 рік. Приміток до річної фінансової звітності за 2018
рік.
На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх
суттєвих аспектах фінансовий стан ТОВ «НСП» станом на 31 грудня 2018 року, його фінансові
результати та рух грошових коштів відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності
(МСФЗ).
Основа для думки
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту,
огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання 2016-2017 років, прийнятих у
відповідності до рішення Аудиторської палати України №361 від 08.06.2018 року в якості
національних стандартів аудиту з використанням принципу вибіркової перевірки. Нашу
відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за
аудит фінансової звітності» нашого звіту.
Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних
бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ).
Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту - це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш
значущими під час нашого аудиту річної фінансової звітності за поточний період. Ці питання
розглядались у контексті нашого аудиту річної фінансової звітності в цілому та враховувались
при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих
питань.
Фінансові інст рументи

Інші довгострокові фінансові інвестиції - становлять 9 893 тис. грн. і представляють
собою частку у статутному капіталі учасника - ТОВ «НОН СТОП 1ІЕЙ» у розмірі 98.99%
статутного капіталу.
Керівний персонал Товариства у відповідності до положень МСБО 39 «Фінансові
інструменти: визнання та оцінка» утримує зазначені фінансові інвестиції з метою подальшого
продажу і обліковує за справедливою вартістю.
В рамках аудиторських процедур ми проаналізували судження керівництва щодо оцінки
фінансових інвестицій, перевірили коректність визначення справедливої вартості інвестицій,
проаналізували повноту розкриття у фінансовій звітності та її відповідність МСБО 32
"Фінансові інструменти: подання".
В.иісни й капіт ал
Відповідно до засновницьких (установчих) документів Зареєстрований капітал
Товариства станом на 31.12.2018 року складає 10 000 000.00 грн. (Десять мільйонів гривень 00
копійок). Додатковий капітал, резервний, вилучений, неоплачений капітал у Товариства
відсутні.
Непокритий збиток станом на 31.12.2018 р. становить 2 тис. грн.
Керівний персонал Товариства у відповідності до положень МСФЗ 7 «Фінансові
інструменти: розкриття інформації», МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання». МСФЗ 9
«Фінансові інструменти» відображає інструменти власного капіталу.
В рамках аудиторських процедур ми проаналізували судження керівництва щодо оцінки
зареєстрованого (пайового) капіталу, перевірили повноту розкриття інформації про
зареєстрований та неоплачений капітал у фінансовій звітності та її відповідність МСФЗ 7
«Фінансові інструменти: розкриття інформації», МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання».
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими
повноваженнями, за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання
фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку
управлінський персонал визначає погрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової
звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за
оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі,
розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та
використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського
обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи
припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Ті. кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за
процесом фінансового звітування Товариства.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому
не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора,
що містить нашу думку.
Обгрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит,
проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує.
Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими,
якщо окремо або в сукупності, як обгрунтовано очікується, вони можу ть впливати на економічні
рішення корис тувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.
А У Д И Т О Р С Ь К И Й В И С Н О В О К (ЗВ ІТ Н Е З А Л Е Ж Н О Г О А У Д И Т О Р А )
Щ О Д О П ІД Т В Е Р Д Ж Е Н Н Я Д О С Т О В ІР Н О С Т І, П О В Н О Т И Р ІЧ Н О Ї Ф ІН А Н С О В О Ї З В ІТ Н О С Т І
Т О В А Р И С Т В А З О Б М Е Ж Е Н О Ю В ІД П О В ІД А Л Ь Н ІС Т Ю « Н С П » С Т А Н О М НА 31.12.2018 Р О К У (з
01.01.2018 р. по 31.12.2018 р.)

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та
професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:
• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності
внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь
на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення
внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство
може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування
заходами внутрішнього контролю;
• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для
розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки
щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обгрунтованість облікових
оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та. на основі
отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій
або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну
діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми
повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у
фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою
думку. Наші висновки грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту
аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою
діяльність на безперервній основі.
• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з
розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що
покладені в основу її складання, так. щоб досягти достовірного відображення.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про
запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи
будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й
інші питання, які могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність,
а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими
повноваженнями, ми визначили ті. що мали найбільше значення під час аудиту фінансової
звітності поточного періоду, тобто ті. які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці
питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом
заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми
визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки
такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.
Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
Аудит проводився незалежною аудиторською фірмою Товариством з обмеженою
відповідальністю «Максимум-Аудит», код СДРГІОУ 35812433 відповідно до договору № 15 від
18 січня 2019 р. про надання аудиторських послуг.
А У Д И Т О Р С Ь К И Й В И С Н О В О К (ЗВ ІТ Н Е З А Л Е Ж Н О Г О А У Д И Т О Р А )
Щ О Д О П ІД Т В Е Р Д Ж Е Н Н Я Д О С Т О В ІР Н О С Т І, П О В Н О Т И Р ІЧ Н О Ї Ф ІН А Н С О В О Ї З В ІТ Н О С Т І
Т О В А Р И С Т В А З О Ь М Е Ж Е Н О Ю В ІД П О В ІД А Л Ь Н ІС Т Ю « П С И » С Т А Н О М НА 31.12.2018 Р О К У (з
01.01.2018 р. по 31.12.2018 р.)
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Аудиторську перевірку виконано з 18 січня по 21 березня 2019 року, в м. Харків, вул.
Клочківська. будинок 111-А. офіс 19.
Аудиторська перевірка здійснювалась з відома Должен ко Майї Григорівни, яку обрано
Директором на посаду у відповідності до протоколу установчих зборів засновників № 1 від 01
листопада 2013 року.
Аудиторська перевірка проведена нами з врахуванням вимог Законів України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про аудиторську діяльність».
Аудиторська перевірка проводилась згідно нормативів аудиту діючих в Україні, вимог Закону
України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від
12.07.2001 року №2664-111, Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України «Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ» від
28 серпня 2003 року N41.
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) складений у чотирьох оригінальних
примірниках. Дата початку аудиту 18 січня 2019 року, дата закінчення - 21 березня 2019 року.
Дата видачі висновку 21 березня 2019 року.
І. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ
1Іайменуваиня

КодЄДРПОУ
1Іомер, серія, дата видачі та термін дії
свідоцтва про внесення до державного
реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які
одноособово надають аудиторські послуги
Інформація про всіх аудиторів, що брали
участь в аудиторській перевірці: номер, серія,
дата видачі та термін дії сертифіката
аудитора; номер, серія, дата видачі та термін
дії свідоцтва про внесення до реєстру
аудиторів, які можуть проводити аудиторські
перевірки фінансових установ
Телефон
Місцезнаходження та електронна адреса

ТОВАРИСТВО
3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МАКСИМУМАУДИТ»
35812433
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських
фірм та аудиторів, які одноособово надають
аудиторські послуги. № 4143 від 26.03.2008 року
Марченко Василь Петрович
Сертифікат аудитора № 006356 від 13.12.2007 року,
чинний до 13.12.2022 року

Тел. (044) 227-83-75
03022. м. Київ, вул. Михайла
будинок 26. приміщення 25:
іп/оґа ітіхітит-аисііі. сот. на

Максимовича,

II. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « н е п »
Повна назва
Скорочена назва
Код Є Д Р Г І О У
Місцезнаходження на дату видачі
аудиторського зві гу:

ТО ВА РИ СТВО 3 О БМ ЕЖ ЕНО Ю
В ІД П О В ІД А Л Ь ІІІС Т Ю « н е п »
то в « н еп »

38976787
61145, Харківська обл.. місто Харків.
К Л О Ч К І В С Ь К А . будинок 1 11-А. офіс 19

ВУЛИЦЯ

А У Д И Т О Р С Ь К И Й В И С Н О В О К (ЗВ ІТ Н Е З А Л Е Ж Н О Г О А У Д И Т О Р А )
Щ О Д О П ІД Т В Е Р Д Ж Е Н Н Я Д О С Т О В ІР Н О С Т І, П О В Н О Т И Р ІЧ Н О Ї Ф ІН А Н С О В О Ї З В ІТ Н О С Т І
Т О В А Р И С Т В А З О Б М Е Ж Е Н О Ю В ІД П О В ІД А Л Ь Н ІС Т Ю « Н С ІІ» С Т А Н О М НА 31.12.2018 Р О К У ( і
01.01.2018 р. по 31.12.2018 р.)
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Дата та номер запису в державному
реєстрі
Основні види діяльності відповідно
до реєстраційних документів
Кількість учасників станом на
31.12.2018 р.
Кількість працівників станом на
31.12.2018 р.
Організаційно - правова форма
Товариства
Кількість відокремлених підрозділів

1Іомери. серії, дати видачі, термін дії
ліцензій та/або дозволу на здійснення
діяльності

Дата запису: 13.11.2013
Номер запису: 1 480 102 0000 057321
64.19 Інші види грошового посередництва (основний);
66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових
послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
2

6
Товариство з обмеженою відповідальністю
1
Свідоцтво Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про
внесення до реєстру фінансових установ
ФК № 465 від 15.04.2014 р .
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Ліцензія на здійснення переказу коштів у національній
валюті без відкриття рахунків №24 від 29.12.2014 р.

Аудитором перевірена наступна документація: установчі, реєстраційні та первинні
документи.
III. НАЯВНІСТЬ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРИЙНЯТА СИСТЕМА
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
3.1. Бухгалтерський облік Товариством за 2018 рік ведеться відповідно до вимог
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності.
3.1.1. Під час проведення аудиторської перевірки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
В ІД 110 ВІДАЛ Б НІ С ІЮ «IIСП » встановлено, що Товариство має затверджену облікову
політику відповідно до Закону від 16.07.99 р. № 996-Х1У «1 Іро бухгалтерський облік і фінансову
звітність в Україні». Облікова політика Товариства передбачає принципи та методи організації і
ведення бухгалтерського обліку на Товаристві, порядок складання звітності та інші
організаційні аспекти здійснення господарської діяльності. Основні положення облікової
політики Товариства відповідають Міжнародним стандартам фінансової звітності та діючим
нормативно-правовим актам щодо здійснення господарської діяльності. Протягом періоду, що
підлягав перевірці, відхилень та змін щодо облікової політики на Товаристві аудитором не
встановлено.
3.1.2. Відповідно до положень облікової політики. Товариством прийнята та
використовується автоматизована форма ведення бухгалтерського обліку з використанням
спеціалізованого бухгалтерського програмного забезпечення типу 1-С Бухгал терія 8.3.
В цілому, за результатами проведеної аудиторської перевірки щодо відповідності
фінансової звітност і ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НСП»
прийнятій обліковій політиці, сузтєвих порушень ауди тором не встановлено.
IV. АКТИВИ
4.1. Облік основних засобів, немат еріальних активів та їх аморт изації
4.1.1. Станом на 31.12.2018 р. на балансі Товариства основні засоби складають 11 тис.
гри.
А У Д И Т О Р С Ь К И Й В И С Н О В О К (ЗВ ІТ Н Е З А Л Е Ж Н О Г О Д У Д И Ю Р А )
Щ О Д О П ІД Т В Е Р Д Ж Е Н Н Я Д О С Т О В ІР Н О С Т І, П О В Н О Т И Р ІЧ Н О Ї Ф ІН А Н С О В О Ї З В ІТ Н О С Т І
Т О В А Р И С Т В А З О Б М Е Ж Е Н О Ю В ІД П О В ІД А Л Ь Н ІС Т Ю « Н С П » С Т А Н О М НА 3 1. 12.201 N Р О К У (з
01.01.2018 р. по 31.12.2018 р.)
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4.1.2. Станом па 31.12.2018 р. на балансі Товариства обліковуються нематеріальні активи,
первісною вартістю 26 тис. гри., що представляють собою ліцензію на переказ коштів. Оскільки
ліцензія не має строку використання (безстрокова ліцензія), актив не підлягає амортизації
відповідно до п. 107 МСБО 38.
4.2. Облік фінансових вкладень (інвестицій)
4.2.1. Станом на 31.12.2018 р. на балансі Товариства незавершені капітальні інвестиції
відсутні.
4.2.2. Інші фінансові інвестиції станом на 31.12.2018 р. складають 9 893 тис. три., що
представлені часткою в статутному капіталі ТОВ «НОН СТОП ПЕИ», і яка обліковується за
с праведли вою варті стю.
4.3. Облік довгострокової дебіторської заборгованості
Станом на 31.12.2018 р. на балансі Товариства довгострокова дебіторська заборгованіс ть
відсутня.
4.4. Відстрочені податкові активи
За даними бухгалтерського обліку станом на 31.12.2018 р. на балансі Товариства
відстрочені податкові активи відсутні.
4.5. Інш і необоротні активи
За даними бухгалтерського обліку Товариства станом на 31.12.2018 р. інші необоротні
активи відсутні.
4.6. Облік запасів
За даними обліку та фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2018 р. запаси
відсутні.
4.7. Дебіторська заборгованість за розрахунками
4.7.1. За даними бухгалтерського обліку Товариства станом на 31.12.2018 р. дебі торська
заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги відсутня.
4.7.2. За даними бухгалтерського обліку Товариства станом на 31.12.2018 р. дебіторська
заборгованість за виданими авансами становить 5 тис. гри.
4.7.3. За даними бухгалтерського обліку Товариства станом на 31.12.2018 р. дебіторська
заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів відсу тня.
4.7.4. Заданими бухгалтерського обліку Товариства станом на 31.12.2018 р. інша поточна
дебіторська заборгованість становить 30 гис. гри.
4.8. Облік грош ових кош т ів та розрахунків
4.8.1. Облік касових та банківських операцій Товариства, на момент проведення ауди ту, в
повній мірі відповідає чинному законодавству.
4.8.2. Всі господарські операції, які відображають дані бухгалтерського обліку, щодо
руху грошових коштів - підтверджено документально та оформлено з дотриманням вимог щодо
порядку їх складання первинної документації передбаченими нормативними актами ПБУ. При
проведенні аудиторської перевірки обліку грошових коштів, суттєвих розбіжностей та
порушень законодавства аудиторами не встановлено. Дані бухгалтерського обліку відповідають
даним фінансової звітності.

А У Д И Т О Р С Ь К И Й В И С Н О В О К (ЗН ІТ Н Е З А Л Е Ж Н О Г О А У Д И Т О Р А )
Щ О Д О П ІД Т В Е Р Д Ж Е Н Н Я Д О С Т О В ІР Н О С Т І, П О В Н О Т И Р ІЧ Н О Ї Ф ІН А Н С О В О Ї З В ІТ Н О С Т І
Т О В А Р И С Т В А З О Б М Е Ж Е Н О Ю В ІД П О В ІД А Л Ь Н ІС Т Ю «И СГІ» С Т А Н О М НА 31.12.2018 Р О К У О
01.01.2018 р. по 31.12.2018 р.)
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4.8.3.
Залишки грошових коштів на рахунку у банку Товариства станом на 31.12.2018 р.
становлять 38 тис. гри., залишки у касі станом на 31.12.2018 р. становлять 4 тис. гри.
4.9. Інш і оборотні активи
Станом на 31.12.2018 р. на балансі Товариства інші оборотні активи відсутні.
V. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
5.1. Загальний розмір власного капіталу Товариства станом на 31.12.2018 р. становить
9 998 тис. гри. і складається з зареєстрованого капіталу у розмірі 10 000 тис. гри. та непокритого
збитку у розмірі 2 тис. гри.
5.2. Відповідно до засновницьких (установчих) документів Зареєстрований капітал
Товариства станом на 31.12.2018 року складає 10 000 000.00 гри. (Десять мільйонів гривень 00
копійок). Додатковий капітал, резервний, вилучений, неоплачений капітал у Товариства
відсутні.
Непокритий збиток станом на 31.12.2018 р. становить 2 тис. гри.
У відповідності до останньої редакції Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НСП» для забезпечення діяльності зареєстровано стату тний капітал
у розмірі 10 000 000 (Десять мільйонів) гри. 00 коті.
Станом на 31.12.2018 року Статутний капітал розподілено між учасниками наступним
чином:
Частка у статутному
Розмір внеску,
Учасники
капіталі, %
гри.
ГОВ «ДАТА МЕІІЕДЖМЕІП 1Дії ГІ Р» (Код
СДРПОУ 37762002).
місцезнаходження: 61022. Харківська обл.. місто Харків,
99.99%
9 999 000.00
Дзержинський район, вул.. Клочківська. будинок 111-А,
кім. 19, ЛІТЕРА "А-16"
Долженко Майя Григорівна
Адреса засновника: 61019. Харківська обл.. місто Харків.
Жовтневий район, провулок Конопляний, будинок 17
Іден тифікаційний код - 2862803988
Разом

1 000.00

0.01%

10 000 000,00

100%

Розмір власного капіталу станом на 31 грудня 2018 року відповідає встановленим
вимогам Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
«Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ» від 28 серпня 2003
року N41.
Вартість чистих активів Товариства не перевищує розміру статутного капіталу, що не
відповідає вимогам чинного законодавс тва.
Дані бухгалтерського обліку відповідають даним фінансової звітнос ті.
VI. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕНИМ
6.1.
Станом на 31.12.2018 р. на балансі Товариства довгострокові зобов'язання і
забезпечення не обліковуються.

А У Д И Т О Р С Ь К И Й В И С Н О В О К (ЗВ ІТ Н Е З А Л Е Ж Н О Г О А У Д И Т О Р А )
Щ О Д О П ІД Т В Е Р Д Ж Е Н Н Я Д О С Т О В ІР Н О С Т І, П О В Н О Т И Р ІЧ Н О Ї Ф ІН А Н С О В О Ї З В ІТ Н О С Т І
Т О В А Р И С Т В А З О Б М Е Ж Е Н О Ю В ІД П О В ІД А Л Ь Н ІС Т Ю « Н С П » С Т А Н О М НА 31.12.2018 Р О К У (і
01.01.2018 р. по 31.12.2018 р.)
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VII. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
7.1. Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги станом на 31.12.2018
відсутня.
7.2. Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2018
складає 1 тис. гри.
7.3. Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування станом на 31.12.2018
складає 1 тис. грн.
7.4. Кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці станом на 31.12.2018
складає 5 тис. грн.
7.5. Інші поточні зобов'язання станом на 31.12.2018 р. становлять 30 тис. грн.
7.6. Поточні забезпечення станом на 31.12.2018 р. відсутні.

р.
р.
р.
р.

VIII. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКІВ
8.1. За підсумками 2018 року Товариство отримало прибуток у розмірі 4 тис. грн.

IX. СТАН БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ
Методологія та організація бухгалтерського обліку у Товаристві відповідає встановленим
вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та
вимогам Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
X. ІНФОРМАЦІЯ Щ ОДО ЗВІТНИХ ДАНИХ
Відповідальність управлінського персоналу ні звітні дані, які подаються до
Н аціональної комісії, що ідіисню с державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Управлінський персонал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НСП» несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення річних звітних даних
відповідно до вимог Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими
установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також
юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є
фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами
Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу,
затвердженого розпорядженням Національної комісії що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг № 3840 від 26.09.2017 року та за такий внутрішній контроль,
який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання річних
звітних даних, що не містить суттєвих викривлень у наслідок шахрайства або помилки.
Аудиторська думка щодо фінансової звітності за 2018 рік станом на 31.12.2018 року не
поширюється на річні звітні дані та. відповідно, аудитор не висловлює аудиторську думку з
будь-яким рівнем впевненості щодо іншої інформації.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є ознайомлення, розгляд, перевірка дотримання порядку
звітування щодо звітних даних, які подаються до Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
Аудитор не виявив фактів суттєвої невідповідності та викривлень між річними звітними
даними за 2018 рік та фінансовою звітністю за 2018 рік станом на 31.12.2018 року, яка пройшла
аудит, які б необхідно було включити до звіту.
В результаті виконаних аудиторських процедур нами не було виявлено фактів
недотримання Товариством вимог Закону про фінансові послуги, Положення № 41 та
А У Д И Т О Р С Ь К И Й В И С Н О В О К (ЗВ ІТ Н Е З А Л Е Ж Н О Г О А У Д И Т О Р А )
Щ О Д О П ІД Т В Е Р Д Ж Е Н Н Я Д О С Т О В ІР Н О С Т І, П О В Н О Т И Р ІЧ Н О Ї Ф ІН А Н С О В О Ї З В ІТ Н О С Т І
Т О В А Р И С Т В А З О Б М Е Ж Е Н О Ю В ІД П О В ІД А Л Ь Н ІС Т Ю « Н С П » С Т А Н О М НА 31.12.2018 Р О К У ($
01.01.2018 p. по 31.12.2018 р.)
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Ліцензійних умов, що може суттєво вплинути на фінансову звітність або на здатність
Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі.
ДОВІДКА
про фінансовий стан ГОВ « 11С11 »
станом на 31Л 2.2018 року
м. Київ. 21 березня 2019 року

1

Ф акт ичні ' значений

Показники

Розрахунок
показників

О птимальні'
значенії зі

на 31.12.2017

на 31.12.201Н

Коефіцієнт
покриття
(загальної
ліквідності)

Оборотні активи
(р. 1195) / Поточні
зобов'язання (р.
1695)

> 1

ю
ю

№
з/п

2.84

0.6-0,8

2.00

2.84

0,2-0,35

1.08

1.89

Оборотні активи
(р. 1195) - Запаси
(р. 1 100) / Поточні
зобов'язання (р.
1695)
Грошові кошти та їх
еквіваленти (р. 1165) /
Пото ч и і зобов'язання
( р . 1695)

2

Коефіцієнт
швидкої
ліквідності

*■>

Коефіцієнт
абсолютної
ліквідності

4

Коефіцієнт
автономії
(фінансової
незалежності)

(Власний капітал
(р. 1495) / Підсумок
балансу (р. 1900)

>0.5

0.998

0,996

5

Коефіцієнт
фінансової
стабільності

(Власний капітал
(р. 1495) / Загальна
сума зобов'язань (р.
1595 + р. 1695)

> 1.0

399.76

270.22

Джерелами визначення показників фінансового стану були:
баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2018 р. (форма №1):
звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 201 8 рік (форма №2):
інша додаткова інформація.
Аналізуючи показники фінансового стану Товариства за даними таблиці можна зробити
висновок, що за 2018 рік всі показники знаходяться в межах нормативного значення або
перевищують його.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності вказує на те, яку суму поточних зобов'язань
Товариство може негайно сплатити за рахунок власних коштів та їх еквівалентів. Коефіцієнт
абсолютної ліквідності становить 1.89.
Станом на 31.12.2018 р. коефіцієнт автономії складає - 0.996. Цей показник вказує на те.
що станом на 31.12.2018 р. 99.6% активів Товариства складають власні кошти.
Значення коефіцієнту загальної ліквідності вказує на те. що 'Товариство може оплатити
100% поточної кредиторської заборгованості за рахунок оборотних активів.
А У Д И Т О Р С Ь К И Й В И С Н О В О К (ЗВ ІТ Н Е З А Л Е Ж Н О Г О А У Д И Т О Р А )
Щ О Д О П ІД Т В Е Р Д Ж Е Н Н Я Д О С Т О В ІР Н О С Т І, П О В Н О Т И Р ІЧ Н О Ї Ф ІН А Н С О В О Ї З В ІТ Н О С Т І
Т О В А Р И С Т В А З О Б М Е Ж Е Н О Ю В ІД П О В ІД А Л Ь Н ІС Т Ю « Н С ІІ» С Т А Н О М НА 31.12.2018 Р О К У (з
01.01.2018 р. по 31.12.2018 р.)

і

10

Значення коефіцієнту фінансової стабільності вказує на те, т о власного капіталу і
забезпечень у Товариства достатньо для погашення 100% його зобов'язань.
Директор-аудитор
_
_ Марченко Василь Петрович
21 березня 2019 року
(Сертифікат аудитора № 006356 чинний до 13 грудня 2022 року)

Додатки:
копія сертифікату аудитора, копія свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та
аудиторів, баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.20IX р., звіт про фінансові
результати (звіт про сукупний дохід) за 2018 рік, звіт про рух грошових коштів за 2018 рік. звіт
про власний капітал за 201 8 рік, примітки до річної фінансової звітності за 201 8 рік.
Всього: п а

аркушах

Місцезнаходження ТОВ «Максимум-Аудит»: 03022, м. Київ, вуї. Михайла Максимовича, будинок 26. приміщення 25

А У Д И Т О Р С Ь К И Й В И С Н О В О К (ЗВ ІТ Н Е З А Л Е Ж Н О Г О А У Д И Т О Р А )
Щ О Д О П ІД Т В Е Р Д Ж Е Н Н Я Д О С Т О В ІР Н О С Т І, П О В Н О Т И Р ІЧ Н О Ї Ф ІН А Н С О В О Ї З В ІТ Н О С Т І
Т О В А Р И С Т В А З О Б М Е Ж Е Н О Ю В ІД П О В ІД А Л Ь Н ІС Т Ю « П С І!» С Т А Н О М НА 31.12.2018 Р О К У (і
01.01.2018 р. по 31.12.2018 р.)

і

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової звітності"

Коди
Дата (рік, місяць, число) 2 0 1 9 І 01 І 0Ї~
38976787
Підприємство
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НСП"
за ЄДРПОУ
Територія
Харківська область
за КОАТУУ 6325100000
240
Організаційно-правова форма господарю вання
за КОПФГ
64.19
Вид економічної діяльності
Інші види грошового посередництва
за КВЕД
Середня кількість працівників
1
8
УКРАЙНА, 61145, Харківська, Харків, Клочківська, дом № 111-А,
Адреса, телефон
0ф ис ід 7202022
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
(окрім розділу IV Звіту про ф інансові результати
(Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грош ові показники якого наводяться в гривнях з копійками).
Складено (зробити позначку "V " у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2018 р.

Актив
- ■

■■

-

Форма N31 КодзаДКУДІ 1801001
На п о ч а то к зв ітн о го На кін е ц ь зв ітн о го
Код
рядка
пе р іод у
п е р іо д у
2
4
" ■ , ■ ' з ■■■■ . ' ' .

І. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1020

Усього за розділом І

1

26
26
9
28
35
(7)
-

26
26
11
14
(3)
-

-

-

1035
1040
1045
1090

9898
-

9893
-

1095

9961

9930

1100
1101
1104
1110
1125

8
1
7
-

-

1030

і

II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Товари
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи

1130

9

5

1135
1136
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1190

2
39
19
20
-

ЗО
70
4
38
-

Усього за розділом II

1195

58

105

III. Н еоборотні а кти в и, у тр и м у в а н і д л я пр о да ж у, та групи вибуття

Баланс

.

1200
1300

10019

10035

Пасив
1
І. Власний

•

■

Код
рядка
2

На початок звітного
періоду
3

На кінець звітного
періоду
-■ • 4
• ■

1400
1405
1410
1415
142b
142b
1430
1495

10000

10000

-

-

капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал

Усього за розділом І
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов'язання
Довгострокові забезпечення
Цільове фінансування

Усього за розділом ІІ
III. Поточні зоб ов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов'язання

Усього за розділом III
IV. Зобов’язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Баланс

'

1500
1510
1515
1520
1525
1595

-6

-2

-

-

9994

9998

-

-

.

_

2
2

1
1

8

5

-

1600
1610
1615
1620
1621
1625
1630
1660
1665
1690
1695

-

-

13
25

37

1700

-

-

10019

10035

1900

-

*

К е р ів н и к

Довженко М.Г.

Г о л о вн и й б ухгалтер

Постольна О.Д.

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
статистики.

ЗО

Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової
звітності"

Коди
Дата (рік, місяць, число) 20191 01
01
38976787
за ЄДРПОУ
Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НСП"
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2018 р.
Форма №2

Код за ДКУДІ

1801003

|

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Код
рядка

За звітний
період

2
2000
2050

3

За аналогічний
період
попереднього
року
4
55

69
(9)

-

Валовий :
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати

2090
2095
2120
2130
2150
2180

60
■473
(500)
(23)

2190
2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270

10

,

55
503
(509)
(4)

Ф інансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Доход від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати

(5)

45
(38)

Ф інансовий результат до оподаткування:
прибуток
збитдк
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

7

.........5

2290
2295
2300
2305

(1)
-

(1)
-

Чистий ф інансовий результат:
6
-

4

2350
2355

прибуток
збиток

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
......................... '

........................................................................----- ---------- *
;

Найменування показника

1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний до хід до оподаткування
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
Інший сукупний до хід після оподаткування
Сукупний дохід (сума р яд ків 2350, 2355 та 2460)

Код
рядка
2
2400
2405
2410
2415
2445
2450
2455
2460
2465

.

За аналогічний
період
попереднього
року
4

За звітний
період
3
-

-

,

4

6

НІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
-Найменування показника

1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка

За звітний
період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3

За аналогічний
період
попереднього
року
4
299
64
4
156
523

317
73
4
119
513

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТ КОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

г

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610
2615
2650

3

За аналогічний
період
. попереднього
року
4
-

К е р ів н и к

Довж енко М.Г.

Г о л о в н и й бухгалтер

Постольна О.Д

-

Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової
звітності"
31
Дата (рік, місяць, число) 2018 12
38976787
за ЄДРПОУ
Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НСП"
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
2 0 1 8 р.

_____________
Форма №3

Стаття

1 ‘
і. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від повернення авансів
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань із податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів
Витрачання на оплату повернення авансів
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті Інвестиційної'діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від;
Власного капіталу
Отримання позик
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

Код
оядка

За звітний період

2

3

3000
3005
3006
ЗОЮ
3020
3095
3100
3105
3110
3115
3116
3118
3140
3190

г.

Код за ДКУД І

1801004

І

За аналогічний період
попереднього DOKV
4
.

59
1
1882

56
17
1585

(81)
(251)
(64)
(55)
(1)
(54)

(149)
(280)
(74)
(61)
(1)
(60)

-

3195

3200
3205

*

(1914)
(423)

(1582)
(488)

362
35

500
.

3215
3220
3225
3250

•

-

_

3255
3260
3270
3290

-

-

3295

397

500

3300
3305
3340

59
-

250
-

_

3345
3350
3355
3390

(2)

(250)

-

-

3395
3400

57
31

3405
3410
3415

39
-

‘

_

70

К е р ів н и к

Долженко М.Г.

Г о л о вн и й б ухгалтер

Постольна О.Д.

12
27
39

Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової
звітності”

Коди

Підприємство

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НСП"__________

Г оі

2019

І

01

38976787

(найменування)

Звіт про власний капітал
_________

за 2018 р.
Форма №4

Стаття

1
Залишок на початок року
Коригування :
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
скориговании залишок на початок
року
Чистий прибуток (збиток) за
звітний період
Інший сукупний дохід
за звітний період
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
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Анулювання викуплених акцій
(часток)
Вилучення частки в капіталі
Інші зміни в капіталі
Разом змін в капіталі
Залишок на кінець року
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Примітки та інші пояснення до фінансової інформації
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової
звітності
Товариства з обмеженою відповідальністю «НСП» за
2018 рік

1.TOB «Н С П » та його д ія л ь н іс т ь
Товариство з обмеженою відповідальністю «НСП»
(надалі - ТОВ «НСП»
або Товариство) зареєстроване в
установленому законодавством порядку, створене та діє на підставі чинного законодавства України, зокрема:
Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та Закону України «Про господарські товариства».
ТОВ «НСП» фінансова компанія, основним видом діяльності якої є переказ коштів. Товариство зареєстроване
ДЕРЖ АВНОЮ РЕЄСТРА Ц ІЙН О Ю СЛУЖ БОЮ УКРАЇНИ, дата держ авної р е є с т р а ц ії- 13.11,13 р.
Товариство діє на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, яке видане Національною комісією, що
здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розпорядження від 15.04.2014р № 1097 реєстраційний
номер 13102971, серія та номер свідоцтва: Ф К № 465 від 15.04.2014р. код фін. установи -13.
Товариство має безстрокову ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, видану НБУ за
номером 24 від 29.12.2014р
Відокремлений підрозділ «Київське регіональне відділення ТОВ «НСП» зареєстрован за адресою 08131, Київська
обл. Києво-Святош инський район, село Софіївська Боршагівка, вул. Волош кова, буд.66, оф. 53. ЄДРПОУ
відокремленого підрозділу 39601463. Дата реєстрації 26.01.2015р, номер реєстрації 14801030005057321.
М ісцезнаходж ення Т о в а р и с т в а : Україна, м. Харків, вул.. Клочківська, б. 111 А, оф. 19
Станом на 31 грудня 2018 року середня кількість працівників у Товаристві складає 6 працівників.
2.У м ови, в як и х п р ац ю є Т о в а р и ств о
В 2018-му році Україна, яка перебуває в процесі реформування і відбиває зовніш ню агресію, не продемонструвала
вибухового зростання, однак темпи відновлення прискорились. 1 це вселяє помірний оптимізм.
Подальший
економічний розвиток України значною мірою залежить від ефективності економічних, фінансових та монетарних
заходів, які вживаються У рядом, а також від змін у податковій, юридичній, регулятивній та політичній сферах.
Керівництво не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати на фінансовий сектор та інші галузі
економіки, а також те, який вплив (за наявності такого) вони можуть мати на майбутній фінансовий стан Компанії.
Керівництво впевнене, що воно вживає всіх необхідних заходів для забезпечення стабільної діяльності та розвитку
Компанії.
Сьогодні на ринку працю є 35 систем грошових переказів, з них 29 систем здійсню ю ть перекази в межах України
та 13 систем працюють на ринку транскордонних переказів.
Останнім часом громадяни все більшу перевагу під час здійснення переказів в Україні надають переказам з
використанням платіжних карток - «з картки на картку». Щ одо переказів транскордонних, то традиційно
використовуються класичні систем переказів, створені як резидентами України, так і нерезидентами.
Національний банк не втручається в тарифну політику небанківських фінансових компаній, т о працюють на ринку
переказу коштів. Водночас питання тарифікації платіжних послуг має виріш уватися комплексно та враховувати
інтереси обох сторін, щоб забезпечити необхідну якість послуг, їх безпеку та підтримання працю ю чої платіжної
інфраструктури.
Стрімкий розвиток технологій сьогодні визначає і майбутнє ринку платежів. Зараз НБУ розпочав перехід на
міжнародні стандарти - ISO 20022, як основу для здійснення миттєвих платежів, та IBAN, який дає можливість
вказувати єдині реквізити платежу. Це великий проект, що потребує згуртованої роботи усіх учасників платіжного
ринку, та дасть можливість Україні у перспективі успішно інтегруватися до світового співтовариства.
Основні наслідки розвитку безготівкових платіжних систем вклю чаю ть збільшення споживання, зростання
продуктивності і зайнятості, скорочення витрат на проведення платежів та зниження частки «тіньової економіки».
Водночас використання готівки супроводжується значними витратами для суб'єктів економічної діяльності,
включаючи підприємства роздрібної торгівлі і споживачів.
Наявність зазначених переваг стимулю є дедалі більше використання електронних платіжних інструментів.
Платіжні картки, нові види електронних і мобільних платежів відіграють все важливіш у роль, і фактично витісняють
готівку та інші види безготівкових платежів. Одна з найбільш характерних рис сучасних платіжних систем - це менше
використання чеків і зростання популярності електронних платежів.
Електронна торгівля пропонує значні переваги як для споживачів, так і для підприємств торгівлі, тому є досить
привабливим ринком для капіталовкладень.
3. О снова п ред ставл ен н я
П редставлена фінансова звітність складається із Звіту про фінансовий стан, Звіту про сукупний прибуток, Звітів про
рух грошових коштів і змін у власному капіталі, а також відповідних приміток до фінансової звітності. Ця фінансова
звітність була складена відповідно до усіх вимог М іжнародних Стандартів Ф інансової Звітності (далі за текстом МСФЗ) і Інтерпретацій П остійного Комітету з Інтерпретацій (ПКІ) які дію ть для ф інансової звітності за періоди по 31
грудня 2011 року включно.
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Представлена фінансова звітність складена на основі бухгалтерських даних які були відповідним чином відкориговані
та/або рекласифіковані для достовірного представлення у відповідності до вимог МСФЗ. Звітним періодом для
Компанії є фінансовий рік з 1 січня по 31 грудня включно. Подана фінансова звітність підготовлена на основі
принципу обліку за історичною вартістю з використанням методу нарахування, і представлена в тисячах гривень,
якщо у відповідних примітках не зазначено інше. Обрана облікова політика для кожного МСФЗ що допускає вибір
між базовим і альтернативним варіантами (підходами) для конкретних розділів, що регламентую ться обліковою
політикою, розкривається у відповідних розділах Приміток. Чинна облікова політика ТОВ «НСП» за МСФЗ
затверджена відповідним наказом по підприємству.
4. Ф ункціональна валюта та валюта подання
Компанія веде бухгалтерський облік і представляє фінансову звітність в національній валюті України - в гривні. На
підставі економічного змісту операцій і умов функціонування Компанія розглядає гривну в якості функціональної
валюти. Отже, операції у валютах, відмінних від української гривні розглядаються як операції в іноземних валютах.
5.Основні принципи облікової по л іти ки
Основи підготовки. Ця фінансова звітність складена відповідно до М іжнародних стандартів фінансової звітності
(«МСФЗ») та стосується лиш е одного суб'єкта господарювання - ТОВ «НСП» .
Товариство веде бухгалтерський облік у гривнях і складає фінансову звітність для нормативних цілей відповідно
М іжнародних стандартів фінансової звітності («М СФЗ»).
Ця фінансова інформація загального призначення (далі - фінансова інформація) станом на 31 грудня 2018 року та за
2018 фінансовий рік підготовлена за вимогою Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими
установами - ю ридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також ю ридичними особами суб'єктами господарю вання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену
законами та нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу ,
затвердженного розпорядженням Н ацкомфінпослуг від 26.09.2017 № 3840, та постанови Правління НБУ № 80 від
17.08.2017р «Про затвердження Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на
переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків» що передбачаю ть оприлю днення фінансової звітності
на основі МСФЗ.
Застосовані МСФЗ - це стандарти, випущені Радою з М іжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
Під час підготовки цієї фінансової інформації керівництво використало всю наявну у нього інформацію, станом на
дату випуску цієї фінансової інформації, про стандарти та інтерпретації.
Ф інансова звітність представлена у тисячах гривень («тис. гри.»), якщо не зазначено інше.
Безперервність діяльності. Ця фінансова інформація загального призначення підготовлена на основі припущення
про те, що Товариство продовжуватиме здійсню вати свою діяльність як безперервно дію чого підприємство. У
2018році Товариство продовжувала здійсню вати фінансову діяльність.
Основні засоби. П ервісна вартість основних засобів оціню ється виходячи з фактичних витрат на її придбання, які
включають покупну ціну, у тому числі податки, що не відш кодовуються, і будь-які витрати безпосередньо пов'язані з
приведенням активу в робочий стан і місця для його використання.
Після первісного визнання основні засоби відображаються за історичною вартістю за вирахуванням, накопиченої
амортизації й резерву від знецінення в випадках, де це необхідно.
На кожну звітну дату, керівництво оціню є наявність будь-яких ознак знецінення майна, машин і обладнання. Якщо
такі ознаки існують, по оцінках керівництва відш кодовується сума, що визначається як найбільша зі справедливої
вартості активу за винятком витрат на продаж і цінності його використання. Балансова вартість активу зменшується
до суми що відш кодовується, і збиток від знецінення відображається у звіті про прибутки та збитки.
На 31 грудня 2018р. на підприємстві обліковуються наступні основні засоби
Номенклатура
Контрольно-касовий реєстратор MG-N707TS
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Реєстратори розрахункових операцій М ІНІ-Ф П54.01Е у кількості трьох штук, балансова вартість яких складала
21,5тис. грн., що враховувались на 01.01.2018р., у з в ’язку зі зміною обладнання були зняті з реєстрації в
контролюючому органі та переведений до складу активів, призначених для продажу відповідно до МСФЗ (1FRS) 5
«Довгострокові активи, призначені для продажу, та припинена діяльність». У 2018р ці основні засоби були
реалізовані як товари.
Сума, тис. грн
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Амортизація. Амортизація об'єктів основних фондів, нараховується з використанням
протягом залиш кового строку корисної експлуатації об'єкта основних засобів.
Основні засоби

прямолінійного метода

Сума амортизації, тис.грн
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Облікові політики щодо фінансових інструментів
Визнання та оцінка ф інансових інст рум ент ів
Фінансові інструменти обліковую ться відповідно до МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання" і МСФЗ 9
«Фінансові інструменти».
Під час первісного визнання Товариство оцінює фінансовий актив або фінансове зобов'язання за його
справедливою вартістю плюс або мінус (у випадку фінансового активу або фінансового зобов'язання, що не
оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток) витрати на операцію , що можуть бути
безпосередньо віднесені на придбання або випуск фінансового активу або фінансового зобов'язання.
Для оцінки фінансового активу після первісного визнання фінансові активи класифікуються за 3 категоріями;
а) фінансові активи, які обліковуються за амортизованою собівартістю:
б) фінансові активи, оцінювані за справедливою вартістю з переоцінкою в іншому сукупному доході;
в) фінансові активи, оцінювані за справедливою вартістю з переоцінкою у прибутках та збитках;
Облік фінансових інструментів здійснюється в розрізі договорів та контрагентів.
Ф інансовий актив оцінюється за амортизованою собівартістю в разі одночасного дотримання обох зазначених
нижче умов:
- фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання фінансових активів для
одержання договірних грошових потоків;
- договірні умови фінансового активу генерують у певні дати грошові потоки, котрі є суто виплатами
основної суми та процентів на непогашену частку основної суми.
Амортизована собівартість - це сума, за якою фінансовий актив чи фінансове зобов'язання оцінюється під час
первісного визнання з вирахуванням погашення основної суми, і з додаванням або вирахуванням накопиченої
амортизації будь-якої різниці між первісною вартістю та вартістю при погашенні (відкоригованої. у випадку
фінансових активів, із урахуванням резерву під збитки), визначена за методом ефективного відсотка.
Товариство розраховує процентний дохід шляхом застосування еф ективної ставки відсотка до валової
балансової вартості фінансового активу.

Придбані або створені кредитно-знецінені фінансові активи обліковую ться із застосуванням ефективної
ставки відсотка, відкоригованої на кредитний ризик, до собівартості фінансового активу з моменту первісного
визнання.
Фінансові активи, які не є придбаними або створеними кредитно-знеціненими фінансовими активами, але
згодом стали кредитно-знеціненими фінансовими активами, обліковую ться із застосуванням ефективної ставки
відсотка до амортизованої собівартості фінансового активу в наступних звітних періодах.
У разі зменшення кредитного ризику за фінансовим інструментом, внаслідок чого фінансовий актив перестає
бути кредитно-знеціненим, в наступних звітних періодах розраховується процентний дохід шляхом застосування
ефективної ставки відсотка до валової балансової вартості активу.
Як правило, для короткострокових фінансових активів, які виникли з кредитних договорів, номінальна
процентна ставка є дуже близькою до ефективної процентної ставки, процентні доходи по таким фінансовим активам
розраховуються на підставі номінальної процентної ставки.
Фінансовий актив оціню ється за справедливою вартістю через інший сукупний дохід у разі одночасного
дотримання обох зазначених нижче умов:
- фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, мета якої досягається як шляхом одержання
договірних грош ових потоків, так і шляхом продажу фінансових активів;
- договірні умови фінансового активу генерують у певні дати грошові потоки, котрі є суто виплатами
основної суми та процентів на непогашену частку основної суми.
Ф інансовий актив оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщ о він не оціню ється
за амортизованою собівартістю або за справедливою вартістю через інший сукупний дохід. Однак, Товариство може
на власний розсуд прийняти під час первісного визнання певних інвестицій в інструменти власного капіталу, які в
іншому випадку оцінювалися б за справедливою вартістю через прибуток або збиток, безвідкличне рішення про
відображення подальших змін справедливої вартості в іншому сукупному доході.
Перек'лясифікація ф інансових активів
Якщо Товариство проводить перекласифікацію фінансових активів, то перекласифікація застосовується
перспективно, починаю чи з дати перекласифікації. Коли Товариство здійсню є перекласифікацію фінансового активу
між категорією тих, що оцінюються за амортизованою собівартістю , і категорією тих, що оціню ю ться за
справедливою вартістю через інший сукупний дохід, визнання процентного доходу не зміню ється. Товариство
продовжує використовувати ту саму ефективну ставку відсотка. При цьому оцінка очікуваних кредитних збитків не
зміниться, оскільки в обох оцінюваних категоріях застосовується однаковий підхід до зменшення корисності.
Водночас, якщо фінансовий актив перекласифіковується з категорії тих, що оціню ю ться за справедливою вартістю
через інший сукупний дохід, в категорію тих, що оцінюються за амортизованою собівартістю , то визнається резерв
під збитки як коригування валової балансової вартості фінансового активу, починаю чи з дати перекласифікації. Якщо
фінансовий актив перекласифіковується з категорії тих, шо оціню ю ться за амортизованою собівартістю , в категорію
тих, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, то визнання резерву під збитки
припиняється (а отже, він більш е не визнаватиметься як коригування валової балансової вартості), але натомість в
іншому сукупному доході визнається накопичена сума зменш ення корисності (в такому самому розмірі), яка
розкриватиметься, починаючи з дати перекласифікації.
Коли Товариство перекласифіковує фінансовий актив із категорії тих, що оціню ю ться за справедливою
вартістю через прибуток або збиток, то ефективна ставка відсотка визначається на підставі справедливої вартості
активу станом на дату перекласифікації. Крім того, в цілях застосування розділу 5.5 М СФ З 9 до фінансового активу,
починаючи з дати перекласифікації, дата перекласифікації вважається датою первісного визнання.
Прибутки та збитки
Товариство на власний розсуд приймає безвідкличне рішення про відображення в іншому сукупному доході
змін у справедливій вартості інвестиції в інструмент власного капіталу, що не утримується для торгівлі. Таке рішення

приймається на рівні кожного інструмента. Відповідні суми, відображені в іншому сукупному доході, після цього в
прибуток або збиток не передаю ться. Натомість Товариство може передати кумулятивний прибуток або збиток у
власному капіталі. Дивіденди на такі інвестиції визнаються в прибутку або збитку крім випадків, коли дивіденди явно
являють собою відшкодування частини собівартості інвестицій.
Товариство застосовує М СБО 21 до тих фінансових активів і фінансових зобов'язань, які є монетарними
статтями згідно з МСБО 21 та виражені в іноземній валюті. Товариство визнає прибуток чи збиток від курсових
різниць за монетарними активами та монетарними зобов'язаннями в прибутку або збитку. Виняток становить
монетарна стаття, призначена інструментом хеджування в хеджуванні грошових потоків, хеджування чистої
інвестиції, або хеджуванні справедливої вартості інструмента власного капіталу, щодо якого суб'єкт господарювання
прийняв рішення про відображення змін у справедливій вартості у складі іншого сукупного доходу згідно з пунктом
5.7.5 МСФЗ 9.
У цілях визнання прибутку чи збитку від курсових різниць за М СБО 21 фінансовий актив, що оцінюється за
справедливою вартістю через інший сукупний дохід, вважається монетарною статтею. Відповідно, такий фінансовий
актив вважається активом, що оцінюється за амортизованою собівартістю в іноземній валюті. Курсові різниці за
амортизованою собівартістю визнаються в прибутку або збитку, а інші зміни в балансовій вартості визнаються згідно
з пунктом 5.7.10. МСФЗ 9.
Товариство може прийняти безвідкличне рішення про відображення в іншому сукупному доходу наступних змін у
справедливій вартості конкретних інвестицій в інструменти власного капіталу. Така інвестиція не є монетарною
статтею. Отже, прибуток або збиток відображений в іншому сукупному доході, вклю чає в себе будь-яку складову,
пов'язану з валютним курсом.

К л а с и ф іка ц ія ф інансових зобов’ язань

Товариство здійсню є класифікацію всіх фінансових зобов'язань за такими категоріями:
1) фінансові зобов’язання, що в подальшому оцінюються за амортизованою собівартістю ;
2) фінансові зобов'язання, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Такі
зобов'язання, включаючи похідні інструменти, що є зобов'язаннями, надалі оціню ю ться за справедливою вартістю.
3) фінансові зобов'язання, шо оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.

Товариство може під час первісного визнання безвідклично призначити фінансове зобов'язання як таке, що
оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якшо не дозволено пунктом 4.3.5 МСФЗ 9 або якщо
таке рішення забезпечує надання більш доречної інформації через одну з таких причин:
- воно усуває або значно зменш ує невідповідність в оцінці або визнанні (яку подекуди називають
«неузгодженістю обліку»), що в іншому випадку виникла б при оцінні активів або зобов'язань, або при визнанні
прибутків і збитків за ними на різних основах, або
- група фінансових зобов’язань або фінансових активів і фінансових зобов'язань перебуває в управлінні, а її
показники ефективності оцінюються на основі справедливої вартості згідно з документально оформленою стратегією
управління ризиком або стратегією інвестування.

П р и п и н е н н я в и зн а н н я ф інансових а к т и в ів

Товариство припиняє визнання фінансового активу тоді, коли спливає сір о к дії договірних прав на грошові
потоки від такого фінансового активу, або він передає фінансовий актив і таке передавання відповідає критеріям для
припинення визнання.

Товариство передає фінансовий актив тоді, коли воно передає договірні права на одержання грошових
потоків від такого фінансового активу; або зберігає за собою договірні права на одержання грошових потоків від
такого фінансового активу, але бере на себе договірне зобов'язання виплачувати грошові потоки одному або кільком
одержувачам за угодою.
Якщо Товариство зберігає за собою договірні права на одержання грошових потоків від фінансового активу
(«первісний актив»), але бере на себе договірне зобов’язання виплачувати ці грошові потоки одному або кільком
суб'єктам господарювання («кінцеві одержувачі»), то Товариство розглядає цю операцію як передавання фінансового
активу тоді й лиш е тоді, коли виконуються всі три наведені нижче умови.
- Товариство не зобов’язане виплачувати суми кінцевим одержувачам, якщ о від первісного активу йому не
надійшли еквівалентні суми. Короткострокові аванси з правом повного відш кодування наданої суми з процентами,
нарахованими за ринковими ставками, цю умову не порушують;
- Положення договору про передавання активів забороняють Товариству продавати первісний актив або
надавати його в заставу, крім його надання кінцевим одержувачам на забезпечення свого зобов'язання виплачувати їм
грошові потоки;
- Товариство зобов'язане переказувати всі грошові потоки, що були зібрані ним від імені кінцевих
одержувачів, без суттєвої затримки. Крім того, Товариство не має права повторно інвестувати такі грошові потоки, за
винятком інвестицій грош овими коштами та їх еквівалентами (згідно з визначенням, поданим у МСБО 7 «Звіт про рух
грошових коштів») упродовж короткого розрахункового періоду від дати одержання коштів до дати обов'язкового їх
переказу кінцевим одержувачам із передаванням процентів, одержаних від таких інвестицій, на користь кінцевих
одержувачів.
Якщо Товариство в основному передає всі ризики та вигоди від володіння фінансовим активом, то воно
припиняє визнання фінансового активу та окремо визнає як активи або зобов'язання всі права та обов'язки, створені
або збережені при передаванні. Передавання ризиків та вигод оцінюється шляхом порівняння вразливості Товариства
до ризику пов’язаного з мінливістю сум і строків чистих грошових потоків від переданого активу (до та після
передання). Товариство в основному зберігає за собою всі ризики та вигоди від володіння фінансовим активом, якщо
його вразливість до мінливості теперіш ньої вартості майбутніх чистих грошових потоків від фінансового активу не
зазнає значних змін унаслідок передавання (наприклад, через те, що Товариство продало фінансовий актив на умовах
угоди про його зворотній викуп за фіксованою ціною або за ціною продажу плюс дохід позикодавця).
Якщо Товариство має практичну здатність продати актив у цілому незв’язаній третій стороні й ма< змогу
втілити цю можливість у життя в односторонньому порядку та без потреби у встановленні додаткових обмежень па
передавання, то Товариство контроль за собою не зберегло. У всіх решті випадків Товариство зберігає за собою
контроль.
Припинення визнання фінансових зобов’язань
Товариство припиняє визнання фінансових зобов'язань тоді і тільки тоді, коли вони погашені, або коли
передбачений договором обов'язок виконаний, анульований, або припинений після закінчення терміну позовної
давності.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство оцінює їх за їхньою
справедливою вартістю без врахування витрат на їх придбання.

Д ебіт орська заборгованіст ь за основною діяльністю та інша дебіт орська заборгованість. Д ебіторська
заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська заборгованість спочатку обліковується за справедливою
вартістю на дату розрахунків. На дату визнання справедлива вартість дорівню є фактичним витратам на придбання або
договірній вартості товарів (робіт, послуг), які передаються, а в подальшому заборгованість оцінюється за
амортизованою вартістю із використанням методу ефективної процентної ставки за мінусом резервів на знецінення.
При цьому грошові потоки, що пов'язані з короткостроковою дебіторською заборгованістю не дисконтую ться, якщо
наслідки дисконтування не суттєві.
Резерв на знецінення Дебіторської заборгованості створюється у тому випадку, коли існує об'єктивне свідчення того,
шо Товариство не зможе отримати всю суму заборгованості відповідно до первинних умов. Сутгєві фінансові
труднощі дебітора, ймовірність того, що до дебітора будуть застосовані процедури банкрутства або фінансової

реорганізації, а також непогашення або недотримання строків погашення дебіторської заборгованості свідчать про те,
що дебіторська заборгованість за основною діяльністю є знеціненою.
Сума резерву являє собою різницю між балансовою вартістю активу та поточною вартістю оціночних майбутніх
грошових потоків дисконтованих за первісною ефективною процентною ставкою. Балансова вартість активу
зменшується за рахунок відповідного резерву, а сума збитку визнається у звіті про прибутки та збитки Якшо
дебіторська заборгованість за основною діяльністю є такою , шо не може бути повернута, вона списується за рахунок
резерву під дебіторську заборгованість за основною діяльністю. Повернення раніше списаних сум кредитується у звіті
про прибутки та збитки.
Передоплати. Передоплати обліковуються за первісною вартістю мінус резерв на знецінення. Передоплати
відносяться до категорії довгострокових, якщо товари чи послуги, за які було здійснено передоплату, будуть отримані
через один рік або пізніше або якщо передоплати стосуються активу, який при початковому визнанні буде віднесений
до категорії необоротних активів. Аванси, видані з метою придбання активу, включаються до складу його балансової
вартості після того, як Товариство отримало контроль над цим активом і якщо існує ймовірність того, шо Товариство
отримає майбутні економічні вигоди, пов'язані з таким активом. Передоплати псуються на прибуток чи збиток після
отримання товарів або послуг, за які вони були здійснені. Якщо існує свідчення того, що активи, товари чи послуги, за
які була здійснена передоплата, не будуть отримані балансова вартість передоплати зменшується належним чином, і
відповідний збиток від знецінення визнається у складі прибутку чи збитку за рік.
Грошові кош ти т а їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти у касі,грошові кошти
в дорозі, депозити до запитання в банках та строкові депозити, первісний строк яких не перевищує трьох місяців, які
не обтяжені будь-якими договірними зобов'язаннями.
Власний капітал. Власний капітал підприємства складається зі статутного капіталу та нерозподілені прибутку.
Статутний капітал Товариства формується за рахунок внесків учасників.
Позикові кошти та інш і зобов'язання. Позикові кошти та інші фінансові зобов'язання обліковуються
амортизованою вартістю із використанням методу ефективної процентної ставки. Процентні витрати за позиковими
коштами на фінансування будівництва основних засобів капіталізуються протягом періоду часу, необхідного для
завершення та підготовки активу до його запланованого використання. Всі інші витрати за позиковими коштами
відносяться на витрати. Позикові кошти та інші фінансові зобов'язання показуються у складі поточних зобов'язань,
крім випадків, коли у Товариства є безумовне право відстрочити розрахунок за зобов'язанням принаймні на 12 місяців
після звітної дати.
Кредиторська заборгованіст ь за основною діяльністю та інша кредит орська заборгованість. Кредиторська
заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість визнається, якщо контрагент виконав
свої зобов'язання за угодою , і обліковуються за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної
процентної ставки.
Аванси отримані. Аванси отримані обліковуються у розмірі початково одержаних сум.
Зобов'язання з пенсійного забезпечення т а інш их виплат. Товариство створю є резерв на виплату поточних
відпусток та поточних заохочень працівникам. Політика Товариства спрямована на дотримання державних соціальних
гарантій працівникам відповідно до КЗпП щодо надання щорічних відпусток відповідною тривалістю . Станом на лату
балансу Товариство не має зобов'язань перед працівниками за гарантіями КЗпП щодо обов'язкових виплат у зв'язку з
припиненням трудової діяльності. Товариство не має програм додаткових виплат працівниками після припинення
трудової діяльності або інших суттєвих компенсаційних програм, які б потребували додаткових нарахувань.
Товариство не має додаткових схем пенсійного забезпечення, крім участі в державній пенсійній системі України, що
передбачає розрахунок і сплату поточних внесків роботодавця як відсотка від поточних загальних виплат
працівникам. Ці витрати відображаються у звітному періоді, до якого відноситься відповідна заробітна плата.
Визнання доходів. Д охід від надання послуг визнається Товариством в разі ймовірності отримання економічної
вигоди внаслідок здійснення операції, можливості достовірно оцінити суми доходу та витрат, які були або будуть
понесені у зв'язку з операцією, а також за умовою передачі покупцеві всіх суттєвих ризиків та винагород, пов'язаних з
власністю на послугу. При цьому за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у
формі, яка, як правило, пов'язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими послугами.
У випадку невизначеності щодо ймовірності отримання Товариством економічних вигід від здійснення операції, коли
невизначеність виникає стосовно оплати суми, яка вже включена до доходу, але є сумою безнадійної заборгованості
або сумою, щодо якої ймовірність відшкодування перестала існувати, така сумі визнається як витрати, а не як
коригування первісно визнаної суми доходу.
Доходи Товариства залежно від їх характеру, умови отримання і напрямів діяльності:

-дохід від звичайних видів діяльності (комісія за проведення платежів);
- інші фінансові доходи.
Визнання витрат. Витрати у Звіті про сукупний дохід визнаються на основі прямого взаємозв'язку між понесеними
витратами і надходженнями за відповідними статтями доходу, (принцип відповідності). За відсутності такого
взаємозв'язку витрати відносяться на фінансовий результат того періоду, коли вони були понесені незалежно від дати
здійснення платежів (принцип нарахування) Витрати визнаються в бухгалтерському обліку, якщо в результаті
конкретної операції відбудеться зменшення економічних вигід підприємства, або наявний на балансі актив припиняє
відповідати визнанню активів.
За функціональним призначенням витрати підприємства поділяються на:
- ті, що включаються у собівартість товарів, робіт, послуг;
- загальні та адміністративні витрати;
- витрати на збут (комерційні витрати);
- інші операційні витрати.
Ф інансові доходи та вит рати. Фінансові доходи та витрати включають процентні витрати за позиковими коштами,
прибутки/збитки від виникнення фінансових інструментів, прибутки/збитки від курсової різниці за позиковими
коштами, процентні витрати за зобов'язаннями з пенсійного забезпечення, знецінення інвестицій для подальшого
продажу та страхування наданих у забезпечення основних засобів.
Всі процентні та інші витрати за позиковими коштами відносяться на витрати із використанням методу ефективної
процентної ставки.
Взаємозалік. Взаємозалік фінансових активів та зобов'язань, з подальшим вклю ченням до звіту про фінансовий стан
лише їхньої чистої суми, може здійснюватися лише у випадку існування ю ридично визначеного права взаємозаліку
визнаних сум, коли є намір провести розрахунок на основі чистої суми або реалізувати актив та розрахуватися за
зобов'язаннями.
Податки на прибут ок. У цій фінансовій інформації податки на прибуток показані відповідно до вимог законодавства
України, які введені в дію станом на звітну дату. Витрати з податку на прибуток включають поточні податки та
відстрочене оподаткування та відображаються у звіті про прибутки та збитки, якщо тільки вони стосуються операцій,
які відображені у цьому самому або іншому періоді і інших сукупних доходах.
Поточний податок - це сума, що, як очікується, має бути сплачена податковим органам або ними відшкодована
стосовно оподатковуваного прибутку чи збитків за поточний та попередні періоди. Інші податки, за винятком податку
на прибуток обліковуються у складі операційних витрат.
Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань відносно перенесених
податкових збитків та тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів та зобов'язань та їхньою
балансовою вартістю для цілей фінансової звітності. Відповідно до виключення при початковому визнанні,
відстрочений податок не визнається для тимчасових різниць, що виникають при початковому визнанні активу або
зобов'язання, яке не впливає на бухгалтерський або оподатковуваний прибуток у результаті операції, яка не є
об'єднанням компаній.
Суми відстрочених податків визначаються із використанням ставок оподаткування, які були введені в дію або
практично були введені в дію станом на звітну дату і які, як очікується, застосовуватимуться у періоді, коли сторновані тимчасові різниці або зараховані перенесені податкові збитки.
Відстрочені податкові активи по тимчасових різницях, що зменшують оподатковувану базу, та перенесені податкові
збитки відображаються лиш е в тому обсязі, в якому існує ймовірність отримання оподатковуваного прибутку
відносно якого можна буде реалізувати тимчасові різниці.
Умовні зобов’язання. Розкриття інформації щодо таких зобов'язань надається, за винятком випадків, коли вибуття
ресурсів для виконання таких зобов'язань є малоймовірним. Умовні активи не визнаються у звіті про фінансовий стан.
Розкриття інформації щодо таких активів надається, коли надходження пов'язаних з ними економічних вигід є
імовірним.
6. Основні облікові оцінки та судж ення, що використовувались при застосуванні облікової політики
Компанія веде облік та відображає угоди, а також інші події не лише відповідно до їх ю ридичної форми, але й згідно
до їх економічного змісту. Таким чином, зм іст операцій або інших подій, у тому числі зафіксованих у фінансовій
звітності не завжди в точності відповідає їх юридичній формі. П ідготовка фінансової звітності вимагає від

керівництва Компанії виконати певні оцінки та судження, котрі впливають на відображені у звітності значення
активів і зобов’язань, а також на розкритгя інформації про потенційні активи і зобов’язання на дату складання
звітності. Фактичні результати можуть відрізнятися від поточних оцінок. Оцінки періодично переглядаються і в разі
потреби коригувань такі коригування відбиваються у складі прибутків і збитків того періоду, коли про них стає
відомо.
Товариство робить оцінки та припущення, які впливають на суми, визнані у фінансовій інформації. Розрахунки та
судження постійно оцінюються і базуються на попередньому досвіді керівництва та інших факторах, у тому числі на
очікуваннях щодо майбутніх подій, які вважаються обгрунтованими за існуючих обставин. Крім вказаних оцінок
керівництво Товариства також використовує певні професійні судження при застосуванні принципів облікової
політики.
Професійні судження, які чинять найбільш суттєвий вплив на суми, що відображаються у фінансовій інформації та
оцінки, результатом яких можуть бути значні коригування балансової вартості активів та зобов’язань протягом
наступного фінансового року, включають:
Знецінення дебіт орської заборгованост і. Керівництво оціню є ймовірність погашення дебіторської заборгованості за
основною діяльністю та інш ої дебіторської заборгованості на основі аналізу за окремими клієнтами. МСФЗ 9 вимагає
робити оцінку збитку від знецінення, який розраховується як різниця між балансовою вартістю дебіторської
заборгованості та приведеною вартістю майбутніх грошових потоків, дисконтованих за ефективною процентною
ставкою по дебіторській заборгованості. При проведенні оцінки майбутніх грошових потоків до уваги беруться такі
фактори, як аналіз дебіторської заборгованості за основною діяльністю та інш ої дебіторської заборгованості за
строками, їх зіставлення зі строками кредитування клієнтів, фінансовий стан клієнтів та погашення ними
заборгованості у минулому. Враховуючи поточне економічне середовищ е для оцінки очікуваної дати платежів, ставки
дисконтування та ймовірності стягнення пені, необхідні значні професійні судження. Якби фактично повернуті суми
були меншими, ніж за оцінками керівництва, Товариство було б змуш ене облікувати додаткові витрати на знецінення.
Залиш кові строки експлуат ації основних засобів. Оцінка строків експлуатації об'єктів основних засобів вимагає
застосування професійних суджень з урахуванням строків експлуатації подібних активів у минулому. Товариство
одержує майбутні економічні вигоди від активів переважно у результаті їх використання. Однак такі чинники, як
технічний та економічний знос та старіння часто призводять до скорочення економічних вигід від активів.
Керівництво оціню є залишкові строки експлуатації відповідно до поточного технічного стану активів та оціночного
періоду, протягом якого Товариство, як очікується, отримає вигоди від їх використання. При цьому враховуються такі
основні чинники:
(а) передбачуване використання активів;
(б) прогнозний знос залежно від експлуатаційних параметрів та регламенту технічного обслуговування;
(в) технічний або економічний знос внаслідок зміни ринкових умов.
Керівництво збільш ує суму амортизаційних відрахувань, якщо строки експлуатації активів є меншими за попередньо
оцінені.
Судження щодо справедливої вартості активів
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, розраховується на
основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої
вартості грунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існую чої економічної ситуації,
ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка
справедливої вартості».
Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
Якщо немає М СФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, керівництво Компанії
застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація була доречною для
потреб користувачів для прийняття економічних ріш ень та достовірною , у тому значенні, що фінансова звітність:
•

подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки Компанії;

•

відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лиш е юридичну форму;

•

є нейтральною, тобто вільною від упереджень;

•

є повною в усіх суттєвих аспектах.

Під час здійснення судження керівництво Компанії посилається на прийнятність наведених далі джерел га враховує їх
у низхідному порядку:
а)

вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;

б)

визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та витрат у

Концептуальній основі фінансової звітності.

Під час здійснення судження керівництво Компанії враховує найосганніші положення інших органів, що розробляють
та затверджують стандарти, які застосовую ть подібну концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу
професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним
джерелам.
7. Залишки та операції з пов'язаними сторонами
Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна з них має можливість контролювати іншу, знаходиться під спільним
контролем або може мати суттєвий вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових чи операційних рішень. Під час
аналізу кожного випадку відносин, що можуть являти собою відносини між пов'язаними сторонами, увага
приділяється суті цих відносин, а не лише їх юридичній формі.
Далі наведено перелік пов'язаних осіб, стан розрахунків на дату фінансової звітності та операції за рік що закінчився
31.12.2018 р.. Показники наведено у тис. грн.
Долженко Майя Григорівна. Х арактер - відносини контролю.
Отримана поворотна фінансова допомога у сумі 2тис.грн. строком до 31.12.2018р.
поворотна фінансова допом ога погашена протягом 2018р. у сумі 2 тис.грн
Отримана безповоротна фінансова допомога у сумі 58 тис.грн.
Кредиторської заборгованості перед Долженко Майєю Григорівною на 31.12.2018р. немає
Ключовий управлінський персонал Товариства представлений 1 особою: Директором Товариства. У 2018 році вся
сума компенсації ключовому управлінському персоналу була включена до складу адміністративних витрат.
Товариство не має довгострокових компенсаційних або преміальних програм.

8. Нематеріальні активи
На початок 2018 року первісна вартість нематеріальних активів склала 26тис.грн., нарахована амортизація - 0 грн.
До нематеріальних активів Товариство відносить безстрокову ліцензію на переказ коштів у національній валюті без
відкриття рахунків, видану НБУ за № 24 від 29.12.2014р. У зв ’язку з тим, що ліцензія видана безстроково,
нематеріальні активи не амортизуються.
Протягом 2018 року Товариство не передавало ніяких нематеріальних активів чи основних засобів у заставу для
забезпечення зобов'язань.
На кінець 2018року первісна вартість нематеріальних активів склала 26тис.грн.

9. Фінансові інструменти
На 01 січня 2018р. Товариство володіло часткою у розмірі 98,98% в статутному фонді ТОВ «НОН СТОП ПЕЙ», що
дорівнювало 9 898 тис. грн., яка обліковується за справедливою вартістю. У 2018р. Була здійснена продаж частки в
статутному фонді ТОВ «НОН СТОП ПЕЙ» у розмірі 0,05%, що дорівню є 5 тис. грн.
Протягом звітного періоду Товариство здійснило перегляд справедливої вартості фінансового активу, яка у 2018р. не
змінилась.
Станом на 31.12.2018 року вартість фінансового активу (частка корпоративних прав ТОВ «НОН СТОП ПЕЙ») склала
9 893 тис. грн.
10. Дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість за розрахунками включає суми гарантованих платежів за оренду приміщення
31 грудня 2017 р.
31 грудня 2018 р.
Показник
Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими
авансами
Інша поточна дебіторська заборгованість
Всього поточна дебіторська заборгованість

5

9

30
35

2
11

Інша дебіторська заборгованість включає суму передплати за переказ коштів ТОВ «ФК «Контрактовий Дім» та
заборгованість за корпоративны права Коваль Наталія Володимирівна.

11.

Грошові кошти та їх еквіваленти

Станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2018 року грошові кошти та їх еквіваленти представляють собою

Стаття

Станом на 31.12.2017р.,
тис. грн.

Станом на 31.12.2018р.,
тис. грн.

39

70

19

4

20

38

Гроші та їх еквіваленти
Готівка в касі
Кошти на рахунках в банках

Сума 28тис. грн. - Грошові кошти в дорозі в національній валюті - сума інкасації.
Кошти на банківських рахунках не є предметом застави.
12. Власний капітал
Станом на 31 грудня 2018 року власний капітал підприємства становить 9998 тис. грн.
Складовими власного капіталу є зареєстрований капітал у розмірі 10000 тис. грн. та непокритий збиток у розмірі
2 тис. грн.
Учасниками Товариства є ТОВ «ДАТА М ЕН ЕДЖ М ЕН Т ЦЕНТР» (99,99% ) та Долженко Майя Григорівна (0,01%)
13. Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість
Показник

31 грудня 2018 р.

ЗІ грудня 2017 р.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги , тис.
грн.

0

0

Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом,
тис. грн.

1

2

Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування,
тис. грн.

1

2

Кредиторська заборгованість з оплати праці, тис. грн.

5

8

30
37

13
25

Інші поточні зобов’язання, тис. грн.
Всього поточна кредиторська заборгованість

Уся кредиторська заборгованість відображена у тисячах гривень, кредиторська заборгованість в іноземній валюті
відсутня. Балансова вартість кредиторської заборгованості за основною діяльністю та іншої кредиторської
заборгованості дорівню є її справедливій вартості.
14.

Резерв за поточними зобов'язаннями

Сума резерву відображає найкращу розрахункову оцінку звітного періоду для врегулювання існуючого зобов'язання.
Станом на дату балансу Товариство не має зобов'язань перед працівниками за гарантіями КЗпП щодо обов'язкових
виплат у зв'язку з припиненням трудової діяльності. Товариство не має програм додаткових виплат після припинення
трудової діяльності або інших суттєвих компенсаційних програм, які б потребували додаткових нарахувань.
Резерв на забезпечення наступних витрат станом на дату складання звітності відсутній.
15.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Основним видом діяльності Товариства є переказ коштів.
Всі статті доходів і витрат, визнані у звітних періодах включено до складу Звіту про фінансові результати (звіту про
сукупний дохід).
Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменш енням активів або збільшенням зобов'язань.
Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів або збільш ення зобов'язань, що приводить до
зменшення власного капіталу Товариства, за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.
Витратами визнаються витрати певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.
За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, дохід у Звіті про фінансові результати (Звіті про
сукупний дохід) відображається в момент надходження активу або погашення зобов'язання, які призводять до

збільшення власного капіталу Товариства.
За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у Звіті про фінансові
результати (Звіт про сукупний дохід) в момент вибуття активу або збільш ення зобов'язання.
Звіт складено за призначенням витрат.
Витрати з податку на прибуток включають поточні податки, розраховані у відповідності до чинного законодавства
України у сумі 1 тис. грн. Відстрочені податкові активи та зобов’язання Товариством не визнавалися, оскільки
відсутні податкові різниці.

15.1. Операційна діяльність
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2018 році складав 69 тис. гри. Чистий дохід від
ралізації продукції (товарів, робіт, послуг) Товариства включає комісію за переказ коштів (59 тис. грн.) та дохід від
реалізації майна (10 тис. грн..), собівартість якого складає 9 тис. грн..
Інші операційні доходи 2018 року склали 473 тис. грн. В наслідок продажу корпоративних прав виникли 390 тис.
грн., в наслідок отримання безповоротної фінансової допомоги від засновника у розмір 58тис. грн.та в наслідок
продажу основних засобів виникли 25 тис. грн.
У 2017 році чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склав 55 тис. грн.
Інші операційні доходи 2017 року складаю ть 503 тис. грн., які виникли внаслідок продажу корпоративних прав та
отримання безповоротної фінансової допомоги.
Операційні витрати за 2018 р. складаються із:
витрат на оплату праці - 299 тис. грн.;
відрахувань на соціальні заходи 64 тис. грн.;
витрат на оплату товарів (робіт, послуг) та інших операційних витрат 156 тис. гри., в основному складаються
з витрат на оренду приміщення та банківські послуги .
Фінансовий результат від операційної діяльності товариства за 2018 р. становить 10 тис. грн. прибутку.
Операційні витрати за 2017 р. складаються із:
витрат на оплату праці - 317 тис. грн.;
відрахувань на соціальні заходи 73 тис. грн.;
витрат на оплату товарів (робіт, послуг) та інших операційних витрат 119 тис. грн., в основному складаються
з витрат на оренду приміщ ення та банківські послуги .
Фінансовий результат від операційної діяльності товариства за 2017 р. становить 45 тис. грн. прибутку
15.2. Фінансова діяльність
Інші витрати за 2018 рік склали 5 тис. грн., які визначаються первісною вартістю проданих корпоративних прав.
Фінансовий результат до оподаткування за 2018 рік становить прибуток 5 тис. грн.
Витрати з податку на прибуток за 2018рік склали 1тис.грн
Чистий фінансовий результат за 2018 рік становить 4 тис. грн. прибутку.
Інші витрати за 2017 рік склали 38 тис. грн., які визначаються первісною вартістю проданих корпоративних прав та
зменшенням вартості корпоративних прав за рахунок збитків ТОВ «НОН СТОП ПЕЙ».
Фінансовий результат до оподаткування за 2017 рік становить прибу ток 7 тис. грн.
Витрати з податку на прибуток за 2017рік склали 1тис.грн
Чистий фінансовий результат за 2017 рік становить 6 тис. грн. прибутку.
16.

Звіт про рух грош ових кош тів (за прямим методом)

Звіт грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік складено за вимогами М СБО 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 Товариства.
16.1.

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Операційна діяльність полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності.
Діяльність з переказу коштів є основним видом діяльності Товариства для отримання доходу.
Надходження від реалізації товарів (робіт, послуг) у 2018 р. - 59 тис. грн.
Інші надходження становлять - 1882 тис. грн.
Стаття «Інші надходження» розділу І «Рух коштів у результаті операційної діяльності» Звіту про рух грошових
коштів містить надходження грошових коштів для подальшого переказу.
Надходження від реалізації товарів (робіт, послуг) у 2017 р. - 56 тис. грн.

Інші надходження у 2017р становлять - 1585 тис. грн.
Стаття «Інші надходження» розділу І «Рух коштів у результаті операційної діяльності» Звіту про рух грошових
коштів містить надходження грошових коштів для подальшого переказу.
Цільове фінансування у 2018р. - 1 тис. грн.. Цільове фінансування у 2017р. - 17 тис. грн.
Стаття містить фінансування лікарняних співпрацівників за рахунок фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності.
Витрачання у 2018 р. на оплату товарів (робіт, послуг) склали - 81 тис. грн., оплату праці - 251 тис. грн., відрахувань
на соціальні заходи - 64 тис. грн., зобов’язань з податків і зборів - 55 тис. грн.
Витрачання у 2017 р. на оплату товарів (робіт, послуг) у склали - 149 тис. грн., оплату праці - 280 тис. грн.,
відрахувань на соціальні заходи - 74 тис. грн., зобов’язань з податків і зборів - 61 тис. грн.

Інші витрачання розділу 1 «Рух коштів у результаті операційної діяльності» за 2018 рік - 1914 гис. гри.
Інші витрачання розділу І «Рух коштів у результаті операційної діяльності» за 2017 рік - 1582 тис. грн.
Стаття «Інші витрачання» розділу І «Рух коштів у результаті операційної діяльності» Звіту про рух грошових коштів
містить витрачання грошових коштів для переказу.
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності за 2017 рік становить 488 тис. грн. (витрати).
Чистий рух грош ових коштів від операційної діяльності за 2018 рік становить 423 тис. грн. (витрати).
16.2. 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, включає наступні статті:
Надходження від реалізації фінансових інвестицій у 2017р. становить 500 тис. грн., в 2018 році дорівню є 362 тис.
грн., а від реалізації необротніх активів - 35 тис грн. Чистий рух коштів від реалізації фінансових інвестицій у 2017р
складав 500 тис. грн., а в 2018р. - 397тис. грн..
16.3. Рух коштів у результаті ф інансової діяльності
Фінансова діяльність - це надходження чи використання коштів, що мали місце в результаті викупу власних часток,
виплата процентів за залученими коштами, рух коштів за отриманими позиками, залученими коштами.
У 2017 році отримано фінансових позик у сумі 250тис. грн., погаш ено позик - 250 тис. грн.
У 2018 році отримано фінансових позик 59 тис. грн., погашено позик - 2 тис. грн
Чистий рух грошових коштів за звітний період складає - 31 тис. грн.
Залишок грошових коштів станом на 31.12.2017 р. складав 39 тис. грн., на 31.12.2018р. - 70 тис. грн.
17. Податок на прибуток
Витрати з податку на
Відстрочені податкові
Податкового кодексу
різниці.
Витрати з податку на
Відстрочені податкові
Податкового кодексу
різниці.

прибуток за 2018 рік складають 1 тис. грн. і складаються із поточного податку на прибуток.
активи та зобов'язання у Товариства відсутні у зв'язку із застосуванням положень пп. 134.1.1
України про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі
прибуток за 2017 рік складають Ітис. грн. і складаються із поточного податку на прибуток.
активи та зобов'язання у Товариства відсутні у зв'язку із застосуванням положень пп. 134.1.1
України про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі

19. Умовні та інші зобов'язання
Судові процедури. Станом на 31 грудня 2018р. Товариство не виступає учасником судових процесів.
Податкове законодавст во. Українське податкове, валютне та митне законодавство часто змінюється. Суперечливі
положення тлумачаться по-різному. Керівництво вважає, що тлумачення є доречним та обгрунтованим.
Тлумачення податкового законодавства податковими органами стосовно операцій та діяльності Товариства можуть
відрізнятися від тлумачення керівництва. Податкові органи України можуть займати більш агресивну позицію у
своєму тлумаченні законодавства та проведенні податкових перевірок, застосовую чи досить складний підхід. Це

передбачає дотримання вказівок Вищого арбітражного суду за справами про ухилення від оподаткування шляхом
комерційних підстав операцій, а не лиш е їх ю ридичної форми. Ці фактори у поєднанні із зусиллями податкових
органів, спрямованими на збільшення податкових надходжень у відповідь на зростання бю джетного тиску, можуть
призвести до зростання рівня та частоти податкових перевірок. Зокрема, існує вірогідність того, що операції та
діяльність, які раніш е не оскаржувались, можуть бути оскаржені у майбутньому. У результаті можуть бути нараховані
додаткові суттєві, суми податків, штрафів та пені.
Податкові та митні органи мають право здійснювати донарахування, ставати пеню та інші податкові зобов’язання
протягом трьох років після закінчення податкового періоду. За певних обставин перевірка може стосуватися довших
періодів.
Гарантії. Станом на 01 січня 2018 року та 31 грудня 2018 року Товариство не надавало ніяких гарантій стосовно
боргових зобов'язань третіх осіб.

20. У п р авл ін н я ф ін ан со в и м и р и зи к ам и
Функція управління ризиками у Товаристві здійснюється стосовно фінансових ризиків (кредитного, ринкового,
валютного ризику ліквідності та ризику процентної ставки), а також операційних та юридичних ризику Управління
операційними та ю ридичними ризиками має на меті забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур та
політики, що спрямовані на мінімізацію цих ризиків.
Кредитний ризик. Товариство наражається на кредитний ризик, який виникає тоді, коли одна сторона фінансового
інструменту спричинить фінансові збитки другій стороні внаслідок невиконання взятих на себе зобов'язань.
Кредитний ризик виникає в результаті реалізації Товариством продукції на кредитних умовах та інших операцій з
контрагентами, внаслідок яких виникають фінансові активи.
Максимальна сума кредитного ризику, на який наражається Товариство, показана нижче за категоріями фінансових
активів:
П о к а зн и к
Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн..
Дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша
дебіторська заборгованість (Примітка 10)
З а га л ь н а сума к ред и тн ого ри зи к у балан сови х ф ін ан сових
ін струм ен тів, тис. грн.

31 грудня 2018 р.
70
35

31 грудн я 2017р.
39
11
50

105

Керівництво аналізує непогашену дебіторську заборгованість за строками погаш ення та у подальшому контролює
прострочені залишки.
Ринковий ризик. Товариство наражається на ринкові ризики, які виникають у зв'язку з відкритими позиціями
процентних активів і зобов'язань, які великою мірою залежать від загальних та конкретних ринкових змін.
Керівництво встановлює ліміти сум ризику, що може бути прийнятий Товариством, дотримання яких контролюється
щоденно. Проте застосування такого підходу не запобігає виникненню збитків за межами цих лімітів у випадку більш
суттєвих ризикових змін.
Валютний ризик. Товариство не має значного валютного ризику.
Ризик процент ної ставки. Товариство не має розробленої політики та процедур з управління ризиком процентної
ставки, оскільки керівництво вважає цей ризик незначним для діяльності Товариства. Станом на ЗІ грудня та 01 січня
2018 року Товариство не має процентних зобов'язань.
Ризик ліквідност і. Ризик ліквідності - це ризик того, що підприємство зіткнеться з труднощ ами при виконанні
зобов'язань, пов'язаних з фінансовими зобов’язаннями. Керівництво здійсню є моніторинг помісячних прогнозів
грошових потоків Товариства.
Нижче в таблиці поданий аналіз фінансових зобов'язань станом на 31 грудня 2018 року у тис. гри. за визначеними в
угодах строками погашення. Суми у таблиці аналізу за строками - це недисконтовані грошові потоки за угодами.

Зо б о в’язан н я
Кредиторська заборгованість за
основною діяльністю та інша фінансова
кредиторська заборгованість (Примітка
13)

До 1 міс.
37

1-3 міс.

Д о 6 міс.

1-2

р о к ів

Всього
37

21. Управління капіталом
М ета Товариства при управлінні капіталом полягає у забезпеченні його подальш ого функціонування як безперервно
діючого підприємства щ об приносити прибуток учасникам та вигоди іншим зацікавленим сторонам. Наразі
Товариство не має офіційної політики з управління капіталом, оскільки керівництво оціню є стратегію стосовно
управління капіталом.
22. Події після закінчення звітного періоду
Після закінчення звітного періоду до часу опублікування фінансової інформації у фінансово-господарській діяльності
Товариства не відбулося суттєвих подій, які вимагали б коригування після звітного періоду сум, визнаних у
фінансовій звітності, або визнання раніш е не визнаних статей відповідно до вимог М СБО 10.

23. Виправлення помилок у звітньому періоді.
В 2018р. виправлення помилок за минулі періоди не проводилось
24. Вплив інф ляції на статті звітності
Коригування статей фінансової звітності на індекс інфляції відповідно до МСБО 29 “Ф інансова звітність в умовах
гіперінфляції” не проводилось.
25. Нові стандарти, що були випущені та набудуть чинності з 1 січня 2018 року і пізніше.
Новий МСФЗ 9 (2014) «Фінансові інструменти» набирає чинності з 01 січня 2018 року. Стандарт застосовується
ретроспективно з деякими виключеннями, але не вимагається виконання перерахунку за попередні періоди у
відношенні класифікації та оцінки (вклю чаю чи зменшення корисності). У відповідності до МСФЗ 9, існує три
категорії обліку боргових інструментів: за амортизованою вартістю, за справедливою вартістю через інший сукупний
дохід і за справедливою вартістю через прибутки/збитки. Принципи оцінки кожної категорії є аналогічними до
діючих вимог М СБО 39. Класифікація залежить від бізнес-моделі управління фінансовими активами та від того, чи
включають контрактні потоки грошових коштів платежі за основною сумою заборгованості і проценти. Інвестиції в
інструменти капіталу завжди оцінюються за справедливою вартістю. Однак, керівництво може прийняти безвідкличне
рішення про представлення змін в справедливій вартості в звіті про інший сукупний дохід, якщо даний інструмент не
відноситься до категорії «призначений для торгівлі». Якщ о ж він відноситься до категорії «призначений для торгівлі»,
то зміни справедливої вартості включаються до складу прибутків/ збитків.' Всі інші інструменти (у тому числі всі
похідні інструменти), оціню ю ться за справедливою вартістю з відображенням змін у складі прибутку або збитку.
МСФЗ 9 містить «три етапний» підхід до обліку кредитних збитків, який заснований на змінах кредитної якості
фінансових активів з моменту їх первісного визнання. Активи проходять через три етапи змін кредитної якості, в
залежності від того, як підприємство повинно оцінювати збитки від зменш ення корисності або застосовувати метод
ефективної процентної ставки. При значному збільшенні кредитного ризику зменш ення корисності оцінюється за
допомогою очікуваних кредитних збитків за весь строк дії кредиту, а не за 12 місяців. Переглянутий варіант МСФЗ 9
представляє нову модель обліку хеджування, яка розроблена, щоб бути більш тісно пов'язана з тим, як суб'єкт
господарювання здійсню є діяльність з управління ризиками при хеджуванні фінансових і нефінансових ризиків.
МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клієнтами» застосовується до перш ої річної фінансової звітності за період, що
починається з або після 1 січня 2018 року. Стандарт забезпечує єдину комплексну модель обліку виручки на основі
п'ятиступінчастої моделі, яка може застосовуватися до всіх договорів з клієнтами. П'ять кроків до моделі:
ідентифікувати договір з клієнтом;
ідентифікувати виконання зобов'язань за договором;
визначити ціну операції;
розподілити ціну операції на зобов'язання виконавця за договором;
визнавати виручку, в момент (по мірі) виконання зобов'язання виконавця.
В стандарті також надаються рекомендації на такі теми як: методи оцінки ступеню заверш еності робіт; продаж з
правом повернення; критерії аналізу «принципал-агент»; невідш кодовувані авансові платежі; договори зворотної
покупки; договори комісії; договори продажу без переміщення товарів; приймання клієнтом; розкриття інформації
про компоненти виручки.
МСФЗ 16 «Оренда» застосовується до першої річної фінансової звітності за період, шо починається з або після 1 січня
2019 року. Стандарт заміню є облік операційної та фінансової оренди для орендарів, єдиною моделлю. На дату
початку оренди визнається актив в формі права використання в сумі зобов’язання за майбутніми орендними
платежами плюс первісні прямі витрати. В подальшому актив в формі права використання оцінюється за первісною
вартістю за вирахуванням амортизації та збитків від зменшення корисності (крім інвестиційної нерухомості або
основних засобів, що обліковуються за переоціненою вартістю). Зобов’язання оціню ється за теперіш ньою вартістю
майбутніх орендних платежів, виходячи із строку оренди, який включає періоди, у відношенні яких існує достатня
впевненість в продовженні. Комбіновані договори оренди та надання послуг повинні розділятися на компоненти, при
цьому актив в формі права використання та зобов’язання формуються лиш е виходячи з компонента оренди. Витрати з
операційної оренди будуть замінені процентними витратами за зобов’язанням та витратами з амортизації актину, що

призведе до визнання більш високих витрат на початку строку оренди та більш низьких - в кінці строку. Стандарт
може застосовуватись повністю ретроспективно або без перерахунку інформації за порівняльний період з визнанням
сумарного ефекту від первісного застосування стандарту як коригування вхідних залишків.
Поправки до МСФЗ 2 «П латіж на основі акцій» застосовуються для річних періодів, що починаються з або після 1
січня 2018 року. Поправки роз’яснюють ситуацію, коли виплати на основі акцій з розрахунками грошовими коштами
змінюються на виплати на основі акцій з розрахунками інструментами власного капіталу у зв'язку з модифікацією
умов та строків. При таких модифікаціях припиняється визнання первісного зобов’язання, що було визнане у
відношенні виплат на основі акцій з розрахунками грошовими коштами, та визнаються виплати на основі акцій з
розрахунками інструментами власного капіталу за справедливою вартістю на дату модифікації у розмірі послуг,
наданих до дати модифікації. Різниця між балансовою вартістю зобов’язання на дату модифікації та сумами,
визнаними у власному капіталі на ту саму дату, визнається негайно в звіті про прибутки та збитки.
Поправки до МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» та МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства»
були випущені в вересні 2014 року, а в грудні 2015 року дату набуття чинності поправок було перенесено не
невизначений строк до заверш ення проекту дослідження у відношенні методу участі в капіталі (дострокове
застосування допускається). Поправки до МСФЗ 28 встановлюють, що часткове визнання прибутку або збитку від
операцій між суб’єктом господарювання та його асоційованим підприємством або спільним підприємством буде
здійснюватись лиш е у відношенні активів або груп активів, але не бізнесу. Нова вимога означає, шо інвестор повинен
повністю визнавати прибуток або збиток від операцій «зверху вниз», пов’язаних з передачею бізнесу від суб'єкта
господарювання до асоційованого підприємства або спільного підприємства. Було добавлено вимогу, що суб’єкта
господарювання повинен розглядати, чи є бізнесом активи, які продаються або передаються в окремих операціях, та
чи повинні вони обліковуватись як єдина операція. Поправками до М СФЗ 10 було встановлено виключення у
відношенні визнання прибутку або збитку в повному обсязі під час передачі дочірнього підприємства в асоційоване
підприємство або спільне підприємство, які обліковуються за методом участі в капіталі, для тих випадків, коли
дочірнє підприємство не є бізнесом. Прибутки або збитки, отримані в результаті таких операцій, визнаються в
прибутках або збитках м атеринської компанії лише у межах часток участі, які є у не пов’язаних з нею інвесторів.
Поправки до МСФЗ 4 «Страхові контракти» застосовуються у відношенні річних періодів, які починаються І січня
2018 року або пізніше. Поправки передбачають дві альтернативи обліку:
1)
суб’єктам господарювання дозволяється
рекласифікувати деякі доходи та витрати за призначеними
фінансовими активами з прибутків або збитків в інший сукупний дохід;
2)
добровільне тимчасове звільнення від застосування МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» для суб’єктів
господарювання, чиєю основною діяльністю є випуск страхових контрактів у відповідності до МСФЗ 4.
Застосування цих двох альтернатив є добровільним та суб’єктам господарю вання дозволено припинити їх
застосування до набуття чинності новим МСФЗ 4.
Поправки до МСФЗ 40 «Інвестиційна нерухомість» застосовуються у відношенні річних періодів, які починаються І
січня 2018 року або пізніше. Поправки уточнюють, що для переведення в інвестиційну нерухомість або з
інвестиційної нерухомості повинні відбутися зміни у використанні. Такі зміни у використання повинні
підтверджуватися доказами. Наміри або відокремлення не є достатніми доказами для переведення нерухомості в
інвестиційну нерухомість. Поправки передбачають як ретроспективне застосування, так і перспективне.
Поправки до МСФЗ 1 «П ерш е застосування М іжнародних стандартів фінансової звітності» були прийняті в рамках
щорічного удосконалення та застосовуються у відношенні річних періодів, які починаються 1 січня 2018 року або
пізніше. Було видалено короткострокові виключення, наведені в параграфах ҐЗ-Ґ7 стандарту, у зв ’язку з тим, шо вони
не відповідають нагальним потребам.
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