Титульний аркуш
30.04.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 88
(вихідний реєстраційний номер електронного
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до
вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року
№ 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за №
2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).
Директор
(посада)

Сiвак Андрiй Володимирович
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ"
2. Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 35310044
4. Місцезнаходження: 01024, Україна, м. Київ, вул.Велика Василькiвська, 39-А
5. Міжміський код, телефон та факс: +380 (44) 593 66 33, +380 (44) 593 66 33
6. Адреса електронної пошти: info@sfactor.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або
дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію
емітента (за наявності): 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної
особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати
інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з
оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі
здійснення оприлюднення): 9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної
особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати
інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або
адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у
разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку
iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника
фондового ринку

http://sfactor.com.ua

30.04.2021

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції щодо емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб,
засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути
виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій
(часток, паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо
похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів,
зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у
тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої
операції, для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику,
ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних
осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно
вирішив застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітента
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета
акцій емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
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- повноваження посадових осіб емітента
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір
пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета
акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому
значенню пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів,
пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість
прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета
акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та
класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в
частині включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного
періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій
підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання
об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів
(крім акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі
понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в
тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних
паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість
голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість
голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких
прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
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27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за
результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською
фірмою)
X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом
забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені
акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких
є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом звітного періоду
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з
розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним
покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на
кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного
року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати
чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права
вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного
покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
46. Примiтки:
Вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв,
затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.13 №2826, а саме абзацу шостого пункту 5
глави 4 Роздiлу II, Товариство зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю

вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення,
крiм вимог пiдпунктiв 5, 9 - 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 29, 31 - 33 цього пункту. Разом з тим
емiтент є фiнансовою установою, а також товариством, що входить до суспiльно значимих
пiдприємств. Вiдповiдно тому емiтент розкриває iнформацiю в бiльш розширеному
форматi, нiж це передбачено Положенням про розкриття №2826 (як для емiтентiв з
публiчним випуском ц/п) Наступну iнформацiю емiтентом не включено, оскiльки емiтент
не є акцiонерним товариством:
- Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка,
кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй;
- Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй;
- Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть
прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;
- Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з
голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає
бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;
- Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй,
права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за
якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi;
- Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв;
- Iнформацiя вчинення значних правочинiв;
- Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть;
- Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз
заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть;
Крiм того, по причинi вiдсутностi iнформацiї протягом 2020 року не заповнювалась
наступна iнформацiя:
- Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах;
- Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря;
- Iнформацiя про рейтингове агентство;
- Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам
емiтента в разi їх звiльнення;
- Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента - емiтент
не є акцiонерним товариством;
- Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а
також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв) - емiтент не є акцiонерним товариством;
- iнформацiя про випуски акцiй емiтента;
- iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом;
- iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента;
- iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду товариство не є емiтентом акцiй;
- iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв;
- Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств,
виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будiвництва);
- Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй)
такого емiтента;
- Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1
вiдсотка розмiру статутного капiталу - емiтент не є акцiонерним товариством;
- Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi

необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на
вiдчуження таких цiнних паперiв;
- Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами;
- Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiя основних видiв продукцiї та
- Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнювалась у зв'язку з тим, що
емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються, як переробна, добувна
промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за
класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
- Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення
випуску боргових цiнних паперiв - емiтент немає поручителя (страховика/гаранта), що
здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв.
- Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами
(учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента;
- Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є
незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом;
п.36 - 45 Змiсту - iнформацiя не зазначається, оскiльки Товариство не є ємiтентом
iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН.
- Звiт керiвництва (звiт про управлiння) - не розкривалась iнформацiя, що стосується
акцiонерних товариств та акцiй, оскiльки товариство не є акцiонерним товариством,
обмеження участi учасникiв у зборах учасників не було.
- Вiдповiдно до Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв
фiнансових послуг" ст.12(1) Фiнансовi установи повиннi розкривати: звiт про
корпоративне управлiння (для фiнансових установ, утворених у формi акцiонерних
товариств) - тому вiдповiдний роздiл Звiту керiвництва не заповнювався.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ"
2. Скорочене найменування (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
26.07.2007
4. Територія (область)
м.Київ
5. Статутний капітал (грн)
26702235,78
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного
капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової
компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
45
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за
КВЕД
64.91 - Фiнансовий лiзинг (основний);
64.19 - Iншi види грошового посередництва;
64.99 - Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного
забезпечення), н.в.i.у.;
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
АТ "ПРАВЕКС БАНК", МФО 380838
2) IBAN
UA 46 380838 0000026509799999969
3) поточний рахунок
UA 46 380838 0000026509799999969
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
, МФО
5) IBAN
6) поточний рахунок
11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер
ліцензії

1
Надання послуг з факторингу;

2
3024

Дата
закінченн
я строку
Дата Орган державної влади, що
дії
видачі
видав ліцензію
ліцензії
(за
наявності)
3
4
5
04.07.201
Нацiональна комiсiя, що

Надання коштiв у позику, в
тому числi i на умовах
фiнансового кредиту
Опис
Надання послуг з
фiнансового лiзингу

Опис
Надання гарантiй та
поручительств

Опис

7

здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
строк дiї - необмежений
1037
06.06.201
Нацiональна комiсiя, що
9
здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
строк дiї - необмежений
1038
06.06.201
Нацiональна комiсiя, що
9
здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
строк дiї - необмежений

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
1) Найменування
ТОВ "СОФТЕХНОСЕРВIС"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
34569148
4) Місцезнаходження
01033, мисто Киив, вул. Жилянська, 30/32
5) Опис
Емiтент володiє часткою у статутному капiталi розмiром 1,597 %
14. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового
агентства
1
ТОВ "Рейтингове агентство "IВIРейтинг"

Опис

Дата визначення
Рівень
або оновлення
кредитного
рейтингової
рейтингу
оцінки емітента
емітента або
або цінних
цінних паперів
паперів емітента
емітента
2
3
4
уповноважене
Оновлення
uaBBBрейтингове
рейтингової
агентство
оцінки емітента
07.12.2020
Довгостроковий кредитний рейтинг за Нацiональною
рейтинговою шкалою.
Рейтинг цiнних паперiв емiтента оновлено.
Ознака
рейтингового
агентства
(уповноважене,
міжнародне)

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ" (Надалi -

Товариство) працює на ринку фiнансових послуг з 2011 року. Дiяльнiсть Товариства є
лiцензiйною. З 20.01.2011 року Товариство вiднесене до Державного реєстру фiнансових
установ України. Протягом 2020 року змiн в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до
попереднiх звiтних перiодiв не вiдбувалось.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб),
середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом
(осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу
(дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру
фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.
Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня
кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Чисельнiсть штатних працiвникiв станом 31.12.2020 р. складає 45 осiб.
Cередньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 43 осiб,
середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв - 0 осiб, та осiб, якi працюють за
сумiсництвом (осiб) - 2 осiб, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного
робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 0 осiб. Чисельнiсть штатних працiвникiв станом на
31.12.2020 р. складає 45 особи. Витрати на оплату працi за 2020 рiк станавили 4536 тис. грн,
що на 65 % бiльше вiдносно попереднього року.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та
термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі
об'єднання
Емiтент не належить до жодних з об'єднань пiдприємств.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку,
інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими пiдприємствами та установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом
звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Щодо реорганiзацiї пiдприємства жодних пропозицiй з боку третiх осiб не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки
вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Основа формування облiкових полiтик
Облiковi полiтики - конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика,
застосованi суб'єктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. МСФЗ
наводить облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фiнансову
звiтнiсть, яка мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю про операцiї, iншi подiї та умови,
до яких вони застосовуються. Такi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив їх
застосування є несуттєвим.
Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена директором Товариства
вiдповiдно до вимог МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" та
iнших чинних МСФЗ.
Товариство обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiй,

iнших подiї або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення
категорiї статей, для яких iншi полiтики можуть бути доречними.
Змiни в облiковiй полiтицi зазвичай викликанi прийняттям нових стандартiв, тлумачень i
пояснень.
Форма та назви фiнансових звiтiв
Формат фiнансової звiтностi МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв" не встановлює єдиного
формату фiнансових звiтiв, у стандартi наводиться перелiк показникiв, якi необхiдно
наводити в кожнiй з форм звiтностi та у примiтках.
Перелiк та назви форм фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам,
встановленим НП(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi".
Статтi фiнансової звiтностi за МСФЗ вписанi в найбiльш доречнi рядки форм фiнансових
звiтiв, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України. Розкриття додаткової iнформацiї, як
це передбачено МСФЗ/МСБО, здiйснюється у примiтках до рiчної фiнансової звiтностi.
Методи подання iнформацiї у фiнансових звiтах
Згiдно НП(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" Звiт про сукупний дохiд
передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифiкацiєю, основаною
на методi "функцiї витрат" або "собiвартостi реалiзацiї", згiдно з яким витрати
класифiкують вiдповiдно до їх функцiй як частини собiвартостi чи, наприклад, витрат на
збут або адмiнiстративну дiяльнiсть.
Представлення грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi у Звiтi про рух грошових
коштiв здiйснюється iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривається
iнформацiя про основнi класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв.
Iнформацiя про основнi види грошових надходжень та грошових виплат формується на
пiдставi облiкових записiв Товариства.
Основнi облiковi оцiнки та припущення
Строк корисного використання нематерiальних активiв та основних засобiв. Знос або
амортизацiя на нематерiальнi активи та основнi засоби нараховується протягом термiну їх
корисного використання. Строки корисного використання заснованi на оцiнках
керiвництва того перiоду, протягом якого актив буде приносити прибуток. Цi термiни
перiодично переглядаються на предмет подальшої вiдповiдностi. Що стосується активiв
тривалого користування, змiни в використаних оцiнках можуть призвести до значних змiн
балансової вартостi.
Податки на прибуток. В ходi звичайної дiяльностi здiйснюється велика кiлькiсть операцiй i
розрахункiв, остаточна оцiнка податкiв по яких є невизначеною. В результатi, компанiя
визнає податковi зобов'язання виходячи з оцiнок того, чи будуть додатковi податки та
проценти пiдлягати виплатi. Цi податковi зобов'язання визнаються, коли (незалежно вiд
переконаностi компанiї в тому, що позицiї її податкової декларацiї є вiдповiдними)
Компанiя вважає, що деякi позицiї можуть оскаржуватись податковими iнспекцiями i не
задовольняти їх повною мiрою пiсля перевiрки. Компанiя вважає, що вона нараховує
податковi зобов'язання належним чином для всiх вiдкритих перiодiв перевiрки, виходячи з
власної оцiнки багатьох факторiв, включаючи минулий досвiд та iнтерпретацiї податкового
законодавства. Данi оцiнки заснованi на оцiнках i припущеннях, i можуть включати в себе
ряд складних суджень про майбутнi подiї. У тiй мiрi, в якiй остаточнi податковi наслiдки
таких питань вiдрiзняються вiд визнаних сум, така вiдмiннiсть буде впливати на витрати з
податку на прибуток протягом перiоду, в якому була зроблена оцiнка.
Судовi розгляди. У вiдповiдностi до МСФЗ Компанiя визнає резерв тiльки в разi iснування
поточного зобов'язання за минулою подiєю, можливостi переходу економiчних вигiд та
достовiрної оцiнки суми по переходу. У випадках, коли данi вимоги не дотримуються,
iнформацiя про непередбачене зобов'язання може бути розкрита в примiтках до фiнансової
звiтностi. Реалiзацiя будь-якого умовного зобов'язання, яка не була в поточний момент

визнана або розкрита у фiнансовiй звiтностi, може мати суттєвий вплив на фiнансове
становище Компанiї. Застосування даних принципiв облiкової полiтики щодо судових
справ, вимагає вiд керiвництва Компанiї оцiнок рiзних фактичних i юридичних питань поза
її контролем. Компанiя переглядає невирiшенi судовi справи, слiдуючи подiям у судових
розглядах на кожну дату балансу з тим, щоб оцiнити потребу в резервах у своїй фiнансовiй
звiтностi. Серед тих факторiв, якi беруться до уваги при прийняттi рiшення про формування
резерву - характер судового процесу, вимоги або оцiнки, судовий порядок та потенцiйний
рiвень збиткiв в тiй юрисдикцiї, в якiй судовий процес, вимога або оцiнка мають мiсце,
перебiг процесу, (включаючи його перебiг у перiод пiсля дати складання фiнансової
звiтностi, але до дати її випуску), думки юрисконсультiв, досвiд, набутий у зв'язку з
подiбними суперечками i будь-яке рiшення керiвництва Компанiї щодо того, як воно має
намiр вiдреагувати на судовий процес, вимогу або оцiнку.
Перехiд на новi та переглянутi стандарти
Облiкова полiтика, прийнята при складаннi фiнансової звiтностi, вiдповiдає полiтицi, яку
застосовували при складаннi рiчної фiнансової звiтностi Компанiя за 2020 рiк. Станом
на 31 грудня 2020 року новi стандарти i iнтерпретацiї були випущенi, але ще не вступили в
силу. Компанiя планує застосувати цi стандарти пiсля їх вступу в силу.
Новi МСФЗ, прийнятi станом на 31.12.2020, ефективна дата яких не настала. У серпнi 2020
року Рада з МСФЗ в рамках Реформи IBOR опублiкувала поправки, що доповнюють випущенi
у 2019 роцi МСФЗ 9 Фiнансовi iнструменти, МСБО 39 Фiнансовi iнструменти: Визнання та
оцiнка, МСФЗ 7 Фiнансовi iнструменти: Розкриття iнформацiї та МСФЗ 16 Оренда - дата з 1
сiчня 2021 року.
МСБО 16 "Основнi засоби" - дата з 1 сiчня 2022 року;
МСБО 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи" - дата з 1
сiчня 2022 року;
МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу" - дата з 1 сiчня 2022 року;
Щорiчнi поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 1 - дата з 1 сiчня 2022 року;
Щорiчнi поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 9 - дата з 1 сiчня 2022 року;
Щорiчнi поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 16 - дата з 1 сiчня 2022 року;
Щорiчнi поправки в МСФЗ (2018-2020): МСБО (IAS) 41 - дата з 1 сiчня 2022 року;
МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" - дата з 1 сiчня 2023 року.
Прийняття до застосування цих нових i переглянутих стандартiв та тлумачень не призвело
до змiн в облiковiй полiтицi Компанiї та сумах, вiдображених за поточний або попереднi
роки.
Наразi керiвництво Компанiї здiйснює оцiнку впливу застосування цих поправок та
стандартiв на майбутнi фiнансовi звiтностi Компанiї.
Припущення про безперервнiсть дiяльностi Компанiї
Фiнансова звiтнiсть Компанiї пiдготовлена на основi припущення, що Компанiя буде
функцiонувати невизначено довго в майбутньому, це допущення передбачає реалiзацiю
активiв та виконання зобов'язань в ходi звичайної дiяльностi.
На дату затвердження звiтностi Компанiя функцiонує в нестабiльному середовищi, що
пов'язане з економiчною та полiтичною кризою. Полiпшення економiчної ситуацiї в Українi
в бiльшiй мiрi буде залежати вiд ефективних фiскальних та iнших заходiв, якi буде
здiйснювати уряд України. В цей же час не iснує чiткого уявлення того, якi заходи буде
вживати уряд України для подолання кризи. Тому неможливо достовiрно визначити ефект
впливу поточної економiчної ситуацiї на лiквiднiсть i дохiд Компанiї, стабiльнiсть i
структуру її операцiй iз споживачами i постачальниками. В результатi виникає
невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування
вартостi активiв Компанiї i здатнiсть Компанiї обслуговувати i платити за своїми боргами у
мiру настання термiнiв їх погашення. Ця фiнансова звiтнiсть не включає нiяких коригувань,

якi можуть мати мiсце в результатi такої невизначеностi. Про такi коригування буде
повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi i зможуть бути оцiненi.
Податкове, валютне та митне законодавство в Українi допускає рiзнi тлумачення та часто
змiнюється.
Податковий Кодекс, який регулює нарахування та виплату податкiв i зборiв, часто
змiнюється, його положення не завжди до кiнця вiдпрацьованi. Також немає достатньої
кiлькостi судових прецедентiв щодо вирiшення таких проблем. Часто iснують рiзнi точки
зору щодо тлумачення правових норм рiзними органами, що породжує загальну
невизначенiсть i створює приводи для конфлiктних ситуацiй. Перерахованi фактори
визначають наявнiсть в Українi податкових ризикiв значно бiльших, нiж тi, якi iснують в
країнах з бiльш розвиненою податковою системою.
Згiдно з Статтею 134. Податкового кодексу України передбачено, що об'єкт оподаткування
визначається шляхом коригування (збiльшення або зменшення) фiнансового результату до
оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фiнансовiй звiтностi пiдприємства
вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, на рiзницi, якi виникають
вiдповiдно до положень роздiлу III Податкового кодексу України.
Керiвництво Компанiї прийняло рiшення про застосування коригувань фiнансового
результату до оподаткування на рiзницi.
Основнi принципи фiнансової звiтностi.
Переоцiнка iноземної валюти
Активи i пасиви, вираженi в iноземних валютах, перераховуються за офiцiйними курсами
обмiну, встановленим Нацiональним Банком України, на останнiй день звiтного перiоду.
Прибуток або збитки, що виникають у результатi розрахункiв по операцiях в iноземнiй
валютi i вiд перерахунку монетарних активiв i зобов'язань i функцiональну валюту за
офiцiйним обмiнним курсом Нацiонального Банку України на кiнець звiтного перiоду
включають до складу прибутку або збитку (як прибуток або збитки вiд курсових рiзниць).
Перерахунок по обмiнним курсом на кiнець перiоду не застосовується до немонетарних
статей.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти на банкiвських рахунках та
грошовi кошти в дорозi.
Вiдображення фiнансових iнструментiв
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання, якi облiковуються на балансi Компанiї,
представленi грошовими коштами та їх еквiвалентами, дебiторською та кредиторською
заборгованiстю, фiнансовими вкладенням та iншими зобов'язаннями.
Фiнансовi iнструменти класифiкуються, як зобов'язання або капiтал, вiдповiдно до
контрактних зобов'язань. Дивiденди, прибуток i збитки, якi вiдносяться до фiнансових
iнструментiв, класифiкованих, як актив або зобов'язання, вiдображаються в звiтностi, як
доходи або витрати.
Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка
Стандарт МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" був випущений, та набрав чинностi
01.01.2018 року. МСФЗ (IFRS) 9 - це новий стандарт по облiку фiнансових iнструментiв, який
повнiстю замiняє МСБО (IAS) 39. Розробка МСФЗ (IFRS) 9 здiйснювалась поетапно, i такий
пiдхiд, прийнятий Радою з МСФЗ, привiв до того, що з 2009 року було опублiковано декiлька
рiзних версiй цього стандарту. Версiя МСФЗ (IFRS) 9, яку було опублiковано у липнi 2014
року, замiнює всi ранiше опублiкованi версiї цього стандарту з моменту вступу його в силу,
тобто 1 сiчня 2018 року.
Компанiя визнає фiнансовi активи або фiнансовi зобов'язання у балансi вiдповiдно до
МСФЗ, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового

iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз
застосуванням облiку за датою розрахунку.
За строком виконання фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання подiляються на поточнi
(зi строком
(менш нiж дванадцять мiсяцiв.) та непоточнi зi строком бiльше нiж
дванадцять мiсяцiв.
Компанiя класифiкує фiнансовi активи як таки, що оцiнюються у подальшому або за
амортизованої собiвартiстю, або справедливою вартiстю на основы обох таких чинникiв:
- моделi бiзнесу суб'єкта господарювання для управлiння фiнансовими активами;
- характеристика контрактних грошових потокiв фiнансового активу.
Компанiя класифiкує iнструменти за такими категорiями:
a) фiнансовi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображення результату
переоцiнки у прибутку i збитку;
б) фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованої вартiсть.
Компанiя визнає такi категорiї фiнансових зобов'язань:
фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю;
фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображення
результату переоцiнки у прибутку або збитку
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Компанiя
оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю.
При припиненнi визнання фiнансового активу повнiстю рiзниця мiж:
А) балансовою вартiстю (оцiненою на дату припинення визнання) та
Б) отриманою компенсацiєю включаючи будь-який новий актив мiнус будь яке нове взяте
зобов'язання) визнають у прибутку або збитку
Фiнансовий актив оцiнюється за амортизованою собiвартiстю , якщо вiн придбавається з
метою одержання договiрних грошових потокiв i договорiв умови фiнансового активу
генерують грошовi потоки, котрi є суто виплатами основної суми та процентiв на
непогашену частку основної суми.
Компанiя визнає резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовими
активом який облiковується за амортизованою вартiстю.
Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у
вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть вiдображається за амортизованою вартiстю, за вирахуванням
резерву очiкуваних збиткiв.
Первiсна та подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою
вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових
потокiв на дату оцiнки.
Якщо у Компанiї iснує об'єктивне свiдчення того, що дебiторська заборгованiсть i
передоплата не будуть вiдшкодованi, Компанiя створює вiдповiдний резерв на знецiнення
та зменшує чисту балансову вартiсть дебiторської заборгованостi.
Компанiя аналiзує дебiторську заборгованiсть i передплати на предмет знецiнення
щомiсячно. У залежностi вiд умов договорiв, строкiв i сум грошових коштiв, отриманих в
ходi погашення зазначених сум.
Для оцiнки на предмет знецiнення кредитiв, виданих фiзичним особам, на колективнiй
основi Пiдприємство розраховує резерв для кожного кредиту i згодом пiдсумовує
результати.
Резерв нараховується на суму тiла,% i комiсiї, крiм штрафiв.
Компанiя розраховує колективний резерв за кредитами, виданими фiзичним особам,
використовуючи метод коефiцiєнтiв переходу (коефiцiєнтiв мiграцiї).
Основними джерелами iнформацiї для доказу знецiнення кредитiв фiзичним особам є

комп'ютернi системи Компанiї. Порядок формування резервiв кредитних збиткiв
регулюється Положенням про порядок формування та списання резерву для можливих
витрат за кредитними операцiями (позиками) ТОВ "СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ".
Регулюючими документами розрахунку резервiв на покриття можливих збиткiв за
кредитами
Розрахунок суми резерву виконується на основi професiйного судження керiвництва
Компанiї з використанням методу коефiцiєнтiв переходу. Додатковими пiдставами для
розрахункiв можуть служити подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати. У разi якщо
iдентифiковане подiя свiдчить про обставини, що iснували на звiтну дату, сума резерву
повинна бути переглянута.
Видiляються наступнi основнi об'єктивнi чинники, що вказують на те, що сума, очiкувана
до вiдшкодування за кредитними зобов'язаннями, менше балансової вартостi:
o нездатнiсть позичальника своєчасно проводити встановленi платежi (по основнiй сумi
боргу i вiдсоткам);
o неодноразова пролонгацiя кредиту, що включає капiталiзацiю вiдсоткiв;
o перегляд умов договору в зв'язку з фiнансовою скрутою позичальника;
o створення резерву по кредиту в попередньому перiодi;
o суттєвi несприятливi змiни на ринку.
Припинення визнання фiнансових активiв та зобов'язань.
Компанiя списує фiнансове зобов'язання (або частину фiнансового зобов'язання) з балансу
тодi i тiльки тодi, коли воно погашене, тобто, коли зазначене у договорi зобов'язання
виконано, анульовано або строк його дiї закiнчився.
Компанiя припиняє визнання фiнансового активу лише в тому випадку, коли:
o закiнчується термiн договiрних прав вимоги на потоки грошових коштiв по фiнансовому
активу;
або
o вiдбувається передача фiнансового активу, i така передача вiдповiдає критерiям
припинення визнання.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська
заборгованiсть.
Кредиторська заборгованiсть визнається як зобов'язання тодi, коли Компанiя
стає
стороною договору та, внаслiдок цього, набуває юридичне зобов'язання сплатити грошовi
кошти.
Поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз
нижченаведених ознак:
Керiвництво сподiвається погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягає
погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;
Керiвництво Товариства не має безумовного права вiдстрочити погашення
зобов'язання протягом щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
Поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання
зобов'язань Поточнi зобов'язання оцiнюються у подальшому за амортизованою вартiстю.
Поточну кредиторську заборгованiсть без встановленої ставки вiдсотка Товариство оцiнює
за сумою первiсного рахунка фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю нараховується, коли контрагент
виконав свої зобов'язання за договором.
Умовнi активи i зобов'язання
Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi але iнформацiя про них
надається в примiтках, за винятком тих, випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi
мiстять економiчнi вигоди, є незначними.
Умовнi активи не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, але iнформацiя про них надається,

коли надходження економiчних вигiд є ймовiрним.
Оренда
У 2019 роцi Компанiя вперше застосував МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда". МСФЗ (IFRS) 16 був
випущений в сiчнi 2016 року i замiнює собою МСБО (IAS) 17 "Оренда", Роз'яснення КТМФЗ
(IFRIC) 4 "Визначення наявностi в угодi ознак оренди", Роз'яснення ПКР (SIC) 15
"Операцiйна оренда - стимули" i Роз'яснення ПКР (SIC) 27 "Визначення сутностi операцiй,
якi мають юридичну форму оренди". МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи визнання,
оцiнки, подання та розкриття iнформацiї про оренду i вимагає, щоб орендарi вiдображали
всi договори оренди з використанням єдиної моделi облiку в балансi, аналогiчно порядку
облiку, передбаченому в МСБО (IAS) 17 для фiнансової оренди. Стандарт передбачає
спрощений метод облiку для орендарiв щодо оренди активiв з низькою вартiстю i
короткострокової оренди (тобто оренди з термiном не бiльше 12 мiсяцiв). На дату початку
оренди орендар визнає зобов'язання щодо орендних платежiв (тобто зобов'язання по
орендi), а також актив, який представляє право користування базовим активом протягом
термiну оренди (тобто актив у формi права користування). Орендарi зобов'язанi визнавати
витрати на вiдсотки за зобов'язанням по орендi окремо вiд витрат по амортизацiї активу в
формi права користування. Орендарi також повиннi переоцiнювати зобов'язання по орендi
при настаннi певної подiї (наприклад, змiна термiнiв оренди, змiна майбутнiх орендних
платежiв в результатi змiни iндексу або ставки, що використовуються для визначення
таких платежiв). У бiльшостi випадкiв орендар враховує суми переоцiнки зобов'язання по
орендi в якостi коригування активу в формi права користування. Компанiя використовує
звiльнення, запропонованi в стандартi щодо договорiв оренди, термiн яких закiнчується
протягом 12 мiсяцiв з дати першого застосування, а також щодо договорiв оренди базових
активiв з низькою вартiстю.
Основнi засоби
Основнi засоби облiковується за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої
амортизацiї та резерву на знецiнення, якщо необхiдно.
Витрати на незначний ремонт й технiчне обслуговування вiдносяться на витрати в мiру їх
здiйснення. Вартiсть замiни значних компонентiв обладнання iнших основних засобiв
капiталiзується, а компоненти що були замiненi, списуються.
На кiнець кожного звiтного перiоду керiвництво оцiнює наявнiсть ознак знецiнення
основних засобiв. Якщо такi ознаки знецiнення iснують керiвництво Компанiї оцiнює
вiдшкодовану суму, яка дорiвнює справедливiй вартостi активу мiнус витрати на продаж
або вартостi використання, в залежностi вiд того, яка з них вища.
Прибуток та збитки вiд вибуття обладнання та iнших основних засобiв, визначенi як
рiзниця мiж сумою надходження вiд вибуття та балансовою вартiстю активу на дату
вибуття вiдображається у складi прибутку чи збитку за рiк (в iнших операцiйних доходах та
витратах).
Амортизацiя нараховується рiвними частинами протягом термiну корисного використання
основних засобiв без урахування очiкуваної залишкової вартостi.
Строк корисного використання основних засобiв за групами:
Група-6
Строк
корисного використання
Меблi та офiсне обладнання
4 роки
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи Компанiї представленi правами користування програмним
забезпеченням, комп'ютерними програмами. Нематерiальнi активи облiковуються по їх
фактичнiй собiвартостi. Витрати на придбання нематерiальних активiв капiталiзуються та
амортизуються за лiнiйним методом протягом строку корисного використання.

Пiсля списання нематерiальних активiв їхня первiсна вартiсть разом з вiдповiдними сумами
накопиченої амортизацiї, вилучається з облiкових записiв.
Нематерiальнi активи вiдображенi в облiку за собiвартiстю.
Амортизацiя нараховується рiвними частинами протягом термiну корисного використання
нематерiальних активiв.
Строк корисного використання нематерiальних активiв за групами:
Група - 5
Строк корисного
використання
Програмне забезпечення та iншi нематерiальнi активи
2-5 рокiв
Знецiнення активiв
Згiдно з вимогами МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв", вартiсть активу повинна
розраховуватися, як попередньо оцiнена вартiсть погашення або теперiшня вартiсть
Чиста вартiсть реалiзацiї - це сума, яку можна отримати вiд продажу активу непов'язаним
сторонам, яка здiйснюється за нормальних обставин за вирахуванням прямих витрат на
продаж. Прибуток вiд використання активу - це справжня вартiсть очiкуваних грошових
потокiв вiд використання активу протягом термiну корисної експлуатацiї цього активу i вiд
його лiквiдацiї.
Згаданий стандарт передбачає, що при визначеннi прибутковостi використання активу
Компанiя повинна застосовувати прогнознi грошовi потоки, якi повиннi вiдображати
поточний стан активу, та представляти якiсну оцiнку, здiйснювану керiвництвом, щодо
сукупностi економiчних умов, якi мали мiсце протягом залишкового строку корисної
експлуатацiї активу. Прогнознi грошовi потоки необхiдно дисконтувати за ставкою, яка
вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi, i ризики, пов'язанi з цим активом.
Визначення доходу
Основними принципами облiку доходiв та витрат є:
принцип нарахування (доходи i витрати вiдображаються в пiд час їх виникнення, а
не пiд час надходження або сплати грошей, тобто облiковуються в перiодi, до якого вони
належать);
вiдповiдностi (для визначення результату звiтного перiоду необхiдно зiставити
доходи звiтного перiоду з витратами, що були здiйсненi для отримання цих доходiв);
обачнiсть (застосування в бухгалтерському облiку методiв оцiнки, якi повиннi
запобiгати заниженню оцiнки зобов'язань та витрат i завищенню оцiнки активiв i доходiв
Компанiї).
Доходи/витрати пiдлягають нарахуванню та вiдображенню у фiнансовiй звiтностi
Компанiї, якщо виконуються такi умови:
щодо активiв та зобов'язань - iснує реальна заборгованiсть;
щодо наданих (отриманих) послуг - фiнансовий результат може бути точно оцiнений,
та при цьому є договiр про надання (отримання) послуг або документи, що пiдтверджують
повне (часткове) надання їх.
Доходи i витрати, що виникають у результатi операцiй, визначаються договором мiж її
учасниками або iншими документами, оформленими згiдно з вимогами законодавства
України. У результатi використання активiв Компанiї iншими сторонами доходи
визнаються у виглядi, вiдсоткiв, та дивiдендiв:
вiдсотки визнаються у тому звiтному перiодi, до якого вони належать, та
розраховуються, виходячи з бази їх нарахування та строку користування вiдповiдними
активами;
Дохiд не визнається, якщо здiйснюється обмiн активами, якi є подiбними за призначенням
i мають однакову справедливу вартiсть.
Якщо актив забезпечує одержання економiчних вигiд упродовж кiлькох звiтних перiодiв, то

витрати визнаються шляхом систематичного розподiлу його вартостi (наприклад,
амортизацiя) мiж вiдповiдними звiтними перiодами.
Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у
складi витрат того звiтного перiоду, у якому вони були здiйсненi.
Витрати на придбання та створення активу, якi не можуть бути визнанi активом,
визнаються витратами.
Не визнаються доходами такi надходження вiд iнших осiб:
сума надходжень за договором комiсiї, агентським та аналогiчним договором на
користь комiтента, принципала тощо;
сума авансу в рахунок попередньої оплати послуг, товарiв тощо;
надходження, що належать iншим особам;
надходження вiд первинного розмiщення цiнних паперiв;
сума податку на додану вартiсть, iнших податкiв i обов'язкових платежiв, що
пiдлягають переказу до бюджету й позабюджетних фондiв.
Не визнаються витратами й не включаються до звiту про фiнансовi результати:
платежi за договорами комiсiї, агентськими угодами та iншими аналогiчними
договорами на користь комiтента, принципала тощо;
попередня (авансова) оплата товарiв, робiт, послуг;
погашення одержаних кредитiв, повернення депозитiв тощо;
витрати, якi вiдображаються зменшенням власного капiталу.
Дохiд визнається лише у тому випадку, коли отримання економiчних вигоди є вiрогiдним
та якщо його можна надiйно оцiнити, не залежно вiд часу отримання платежу. Дохiд
оцiнюється по справедливiй вартостi отриманої винагороди або винагороди, яка пiдлягає
отриманню згiдно визначених у договорi умов платежу. Дохiд вiд реалiзацiї фiнансових
iнвестицiй визнається, як сума винагороди за договорами та у момент переходу до покупця
усiх прав та ризикiв володiння. Дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв визнається, як сума
винагороди за договорами та у момент переходу до покупця усiх прав та ризикiв володiння.
Компанiя отримує доходи вiд придбання прав вимоги з дисконтом та кредитування
фiзичних та юридичних осiб. Договiр придбання прав вимоги (договiр факторингу) та
договiр кредитування набуває чинностi в повному обсязi з дати, зазначеної в договорi.
Iншi доходи
Компанiя отримує iнший дохiд, який не пов'язаний з проведенням операцiйної дiяльностi,
вiд розмiщення тимчасово вiльних грошових коштiв, а саме: вiдсотки на залишки по
рахункам, i прибуток вiд продажу цiнних паперiв.
Iнший дохiд визнається, коли є впевненiсть, що Компанiя отримає економiчнi вигоди вiд
проведених операцiй i розмiр доходу можна достовiрно визначити. Дохiд визнається за
вирахуванням витрат на його одержання у тому перiодi, в якому проведена операцiя.
Всi iншi збори, комiсiйнi та iншi статтi доходiв i витрат зазвичай враховуються за
принципом нарахування залежно вiд ступеня завершеностi конкретної операцiї, яка
оцiнюється як спiввiдношення фактично наданого обсягу i загального обсягу послуг, якi
мають бути наданi.
Визнання витрат
Компанiя несе витрати на ведення справи в процесi своєї операцiйної дiяльностi, а також
iншi витрати, якi не пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю.
Витрати визнаються у звiтi про фiнансовi результати, якщо виникає зменшення в
майбутнiх економiчних вигодах, пов'язаних зi зменшенням активу або збiльшенням
зобов'язання, якi можуть бути достовiрно визнанi.
Витрати визнаються у Звiтi про фiнансовi результати на основi безпосереднього
зiставлення мiж понесеними витратами i прибутку по конкретних статтях доходiв.

Якщо виникнення економiчних вигiд очiкується протягом кiлькох облiкових перiодiв i
зв'язок з доходом може бути простежено тiльки в цiлому або побiчно, витрати у звiтi про
фiнансовi результати визнаються на основi методу рацiонального розподiлу.
Витрата визнається у звiтi про фiнансовi результати негайно, якщо витрати не створюють
великi майбутнi економiчнi вигоди, або коли майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають
або перестають вiдповiдати вимогам визнання як актив у балансi.
Витрати на персонал та вiдповiднi вiдрахування
Заробiтна плата, єдиний соцiальний внесок, щорiчнi вiдпускнi та лiкарнянi нараховуються
у тому перiодi, в якому вiдповiднi послуги надаються працiвникам Компанiї.
Компанiя створює забезпечення для вiдшкодування майбутнiх витрат на виплату вiдпусток
працiвникам. Сума забезпечення визначається як добуток фактично нарахованої заробiтної
плати працiвникам i вiдсотку, обчисленого як вiдношення рiчної планової суми на оплату
вiдпусток до загального планового фонду оплати працi. Забезпечення на виплату вiдпусток
створюється у тому звiтному перiодi, в якому у Компанiї виникло зобов'язання внаслiдок
минулих подiй, оцiнка якого може бути розрахунково визначена.
Резерви за зобов'язаннями та платежами
Резерви за зобов'язаннями та платежами - це не фiнансовi зобов'язання, сума й термiн яких
не визначенi. Компанiя має поточне юридичне або конструктивне зобов'язання, що
виникло внаслiдок минулих подiй, та iснує ймовiрнiсть, що для погашення такого
зобов'язання знадобиться вiдтiк ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, а суму цього
зобов'язання можна розрахувати з достатнiм ступенем точностi.
Оподаткування
Податки на прибуток вiдображенi у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до законодавства, яке
вступило в дiю або має бути введено в дiю станом на кiнець звiтного перiоду. Витрати з
податку на прибуток включають поточний податок на прибуток i визнаються у складi
прибутку чи збитку за рiк, крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до операцiй, визнаних в
iнших сукупних доходах або безпосередньо у складi капiталу, в тому ж або iншому перiодi.
Компанiя є платником податку на прибуток на загальних пiдставах. В 2020 роцi ставка
податку на прибуток становила 18%.
Операцiї iз пов'язаними сторонами
Сторони зазвичай вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться пiд спiльним
контролем або якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу або може мати
значний вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових чи операцiйних рiшень.
Пов'язаними сторонами вважаються:
o
пiдприємства, якi перебувають пiд контролем або суттєвим впливом iнших осiб;
o
пiдприємства i фiзичнi особи, якi прямо або опосередковано здiйснюють контроль
над пiдприємством або суттєво впливають на його дiяльнiсть, а також близькi члени
родини такої фiзичної особи.
При аналiзi кожного випадку вiдносин, що можуть являти собою вiдносини мiж
пов'язаними сторонами, увага придiляється сутi цих вiдносин, а не лише їх юридичнiй
формi.
Ризик i керування ризиками
Дiяльнiсть Компанiї має на увазi передачу ризику вiд клiєнта Компанiї й наступне
керування цим ризиком. Найбiльшi ризики в дiяльностi Компанiї пов'язанi iз можливiстю
отримання коштiв вiд дебiторiв Компанiї за укладеними угодами факторингу. Крiм цього,
Компанiя також пiддана ринковому ризику, кредитному ризику, ризику втрати лiквiдностi
й операцiйному ризику.
Управлiнський персонал Компанiї видiлив наступнi основнi категорiї ризикiв:
Ринковi ризики
Операцiйнi ризики

Кожна з вищезгаданих категорiй роздiляється на пiдгрупи, у яких позначаються ризики, якi
можуть вплинути на напрямок дiяльностi Компанiї. Для кожного з ризикiв розроблений
план виконання, згiдно якому Компанiя мiнiмiзує виникнення ризику.
а)
Ринковi ризики
Усi фiнансовi iнструменти й позицiї пiддаються ринковому ризику - ризику того, що
майбутнi ринковi умови можуть зробити iнструмент бiльш-менш коштовним. Компанiя
пiддається потенцiйним iнвестицiйним ризикам, несучи збитки вiд фiнансових активiв,
фiнансових зобов'язань у результатi змiн процентних ставок, i цiни фiнансових
iнструментiв.
Для того щоб обмежити iнвестицiйний ризик, зробленi вкладення в рiзнi фiнансовi
iнструменти. При виборi фiнансових iнструментiв ураховуються вимоги дiючого
законодавства.
При здiйсненнi iнвестицiйної дiяльностi Компанiя опирається на затверджену процедуру
iнвестування, що регулює численнi питання, пов'язанi з контролем i мiнiмiзацiєю
iнвестицiйних ризикiв.
Компанiя управляє ринковими ризиками, вкладаючи бiльшiсть iнвестицiй у ринки й
iнвестування з високими рейтингами.
б)
Операцiйнi ризики й керування ними
Завданням Компанiї є надання своїм клiєнтам високоякiсного обслуговування. Найбiльш
iстотним ризиком, що ставлять пiд загрозу наявнiсть сервiсу високого класу, вважається
вiдсутнiсть квалiфiкованого й компетентного персоналу Компанiї. Для того, щоб успiшно
залучати й зберiгати квалiфiкований персонал середнього й вищого рiвня, Компанiя
виплачує своїм спiвробiтникам конкурентну зарплату, таким чином, досягла низького
рiвня плинностi персоналу.
Управлiння ризиками - це процес, за допомогою якого Компанiя виявляє (iдентифiкує)
ризики, проводить оцiнку їх величини, здiйснює їх монiторинг i контролює свої ризиковi
позицiї, а також враховує взаємозв'язки мiж рiзними категорiями (видами) ризикiв.
Управлiння ризиками вiдбувається на тому рiвнi, де ризик виникає, а також за допомогою
функцiй незалежної перевiрки i контролю ризикiв - на найвищих рiвнях управлiння i
нагляду.
Система управлiння ризиками забезпечує надiйний процес виявлення, оцiнки, контролю та
монiторингу всiх видiв ризику на всiх рiвнях органiзацiї, у тому числi з урахуванням
взаємного впливу рiзних категорiй ризикiв, а також сприяє вирiшенню питання конфлiкту
завдань мiж необхiднiстю отримання доходу та мiнiмiзацiєю ризикiв.
Важливим iнструментом у забезпеченнi дiяльностi Компанiї є iнформацiйнi системи.
Керiвництво Компанiї придiляє значну увагу правильному функцiонуванню iнформацiйних
систем, а також їх вiдповiдностi сучасним вимогою.
Кредитний ризик
Компанiя застосовує наступнi методи управлiння кредитним ризиком:
- попередження кредитного ризику шляхом iдентифiкацiї, аналiзу та оцiнки потенцiйних
ризикiв на стадiї, що передує проведенню операцiй, якi є чутливими до кредитного ризику;
- планування рiвню кредитного ризику шляхом оцiнки рiвня збиткiв, що очiкуються;
- обмеження кредитного ризику шляхом встановлення лiмiтiв та/або обмежень ризику;
- застосування системи повноважень з прийняття рiшень;
- встановлення критерiїв та нормативiв у вiдповiдностi до вимог Нацiональної комiсiї, що
здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг;
Компанiя розкриває за класом фiнансового iнструмента:
а) суму, яка найкраще вiдображає його максимальний рiвень кредитного ризику на кiнець
звiтного перiоду, без урахування будь-якої утримуваної застави або iнших посилень

кредиту (наприклад, угоди про взаємну компенсацiю, що не вiдповiдають вимогам для
згортання вiдповiдно до МСБО 32); це розкриття iнформацiї не вимагається для фiнансових
iнструментiв, балансова вартiсть яких найкраще вiдображає максимальний рiвень
кредитного ризику;
б) опис застави, утримуваної як забезпечення, та iнших посилень кредиту, а також їхнього
фiнансового впливу (наприклад, кiлькiсна характеристика ступеня, до якого застава або
iншi посилення кредиту зменшують кредитний ризик) стосовно суми, що найкраще
вiдображає максимальний рiвень кредитного ризику (або розкритого вiдповiдно до а), або
представленого балансовою вартiстю фiнансового iнструмента);
в) iнформацiю про кредитну якiсть фiнансових активiв, якi не є анi простроченими анi
знецiненими.
Валютний ризик
Керiвництво визначає лiмiти ризикiв по валютах та загальний прийнятний рiвень ризику
за позицiями. Компанiя наражається на валютний ризик у зв'язку з вiдкритими позицiями
по рiзних валютах. Цi позицiї розраховуються як рiзниця мiж активами та зобов'язаннями в
однаковiй валютi на звiтну дату. Компанiя оцiнює, контролює та встановлює лiмiти для
довгих та коротких вiдкритих валютних позицiй, використовуючи українську гривню в
якостi базисної валюти.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок
продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому
числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо
реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму
експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність
виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від
сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в
діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї
діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи
продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку
цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює
діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його
становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції
(послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників
за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у
загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або
більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
Пiдприємство надає послуги з кредитування населення, на ринку споживчого
кредитування вже понад 10 рокiв. Здiйснює свою дiяльнiсть у наступних напрямах:
- розстрочка та товарний кредит для фiзичних осiб-клiєнтiв.
- кредитування клiєнтiв - кеш-кредитування для клiєнтiв зi спрощеним процесом
отримання кредитних коштiв через партнерськi мережi.
- розстрочка та товарний кредит для фiзичних осiб-клiєнтiв.
- ТОВ "Сучасний факторинг" концентрує свою дiяльнiсть на таких сегментах:
- сегменти з високою вартiстю товарiв або послуг.
- основний споживач той же, що i в сегментi побутової технiки, продажiв здiйснюється в
розстрочку.
- сегменти, що мають низьку ступiнь ризику шахрайства з боку споживачiв (низька
лiквiднiсть товару).

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції,
їх вартість і спосіб фінансування
За останнi 5 рокiв було придбано активiв на 1886 тис. грн. Таких як: Основнi средства - 1318
тис грн. (компьютера техника, та аксесуари, мебель)
Нематерiальнi активи 115 тис
(програмне забезпечення) Капiтальнi iнвестицii в нематеральнi активи програмене
забезпечення 453 тис грн.
Вiдчуження активiв не було.
Значнi iнвестицiї та придбання активiв не плануються.
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання;
спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно
описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення
основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже
зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення
діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Облiк основних засобiв товариства ведеться вiдповiдно встановленої облiкової полiтики
товариства. Основними засобами визнанi матерiальнi активи, що утримуються
Пiдприємством для надання послуг, для адмiнiстративних цiлей, i якi планується
використовувати впродовж бiльш нiж одного року. Основнi засоби класифiкованi по групах.
Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв на пiдприємствi не приймалася. Первiсна оцiнка
об'єктiв основних засобiв здiйснювалася за фактичними витратами на їх придбання,
доставку, встановлення, спорудження та виготовлення. Основнi засоби Товариства
складають:
Манини та обладнення (техника) - 269 тис грн. Iнструменти на iнвентра - 37 тис грн. Iнши 1213 тис грн.
Первiсна вартiсть основних засобiв на початок перiоду складала 1039 тис. грн., на кiнець 1519 тис. грн. В основному основнi засоби використовуються на 100%, сума нарахованого
зносу становить на кiнець перiоду 1397 тис. грн. Умови користування основних засобiв:
Об'єкти основних засобiв використовуються за цiльовим призначенням. Нарахування
амортизацiї основних засобiв проводилося на пiдставi прямолiнiйного методу протягом
очiкуваних строкiв корисного викристання вiдповiднтх активiв. Обмежень на
використання основних засобiв не має.
Основнi засоби, що тимчасово не
використовується консервацiя, реконструкцiя) складають тис. грн., та балансова вартiсть їх
нульова. Основнi засоби, вилученi з експлуатацiї на балансi вiдсутнi. Основнi засоби, що
облiковуються на балансi Товариства є такими, що повнiстю зносили свою вартiсть, але все
ще перебувають в експлуатацiї вiдсутнi.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих
або економічних обмежень
Українськiй економiцi як i ранiше притаманнi ознаки i ризики ринку, що розвивається. Цi
ознаки включають недостатньо розвинену дiлову iнфраструктуру та нормативну базу, яка
регулює дiяльнiсть пiдприємств, обмежену конвертованiсть нацiональної валюти i
обмеження щодо здiйснення валютних операцiй, а також низький рiвень лiквiдностi на
ринку капiталу, високi процентнi ставки.
Економiка України схильна до впливу ринкових коливань i зниження темпiв економiчного
зростання у свiтовiй економiцi.

Подальше iснування полiтичної та економiчної нестабiльностi може призвести до
непередбачених змiн економiчної ситуацiї, якi вплинуть на характер операцiй Компанiї.
Невизначенiсть полiтичних, юридичних, податкових та нормативно-законодавчих умов
функцiонування, включаючи можливiсть змiн негативного характеру, може в значнiй мiрi
вплинути на можливiсть Компанiї проводити комерцiйну дiяльнiсть.
З 31 грудня 2019 року розпочалося глобальне розповсюдження COVID-19, яке суттєво
сильно вплинуло на економiчне становище України. Значна кiлькiсть компанiй в країнi
вимушенi припиняти або обмежувати свою дiяльнiсть на невизначений на дату пiдготовки
цiєї фiнансової звiтностi час. Заходи, що вживаються для стримування поширення вiрусу,
включаючи обмеження руху транспорту, карантин, соцiальнi дистанцiї, призупинення
дiяльностi об'єктiв iнфраструктури, тощо уповiльнюють економiчну дiяльнiсть компанiй.
З початку 2020 року сполох коронавiрусу COVID-19 розповсюдився по всьому свiту,
вплинувши на свiтову економiку та фiнансовi ринки. Всесвiтня органiзацiя охорони
здоров'я повiдомляла про обмежене число випадкiв зараження COVID-19, але 31 сiчня 2020
року оголосила надзвичайну ситуацiю в областi охорони здоров'я, а 13 березня 2020 року про початок пандемiї з зв'язку зi стрiмким поширенням COVID-19 в Європi та iнших
регiонах, негативний вплив на свiтову економiку i невизначенiсть щодо подальшого
економiчного зростання можуть в майбутньому негативно позначитися на фiнансовому
становищi i фiнансових результатах.
Товариство є фiнансовою установою, тому має високу ступiнь залежностi вiд законодавчих
та економiчних обмежень.
Податковий Кодекс, який регулює нарахування та виплату податкiв i зборiв, часто
змiнюється, його положення не завжди до кiнця вiдпрацьованi. Також немає достатньої
кiлькостi судових прецедентiв щодо вирiшення таких проблем. Часто iснують рiзнi точки
зору щодо тлумачення правових норм рiзними органами, що породжує загальну
невизначенiсть i створює приводи для конфлiктних ситуацiй. Перерахованi фактори
визначають наявнiсть в Українi податкових ризикiв значно бiльших, нiж тi, якi iснують в
країнах з бiльш розвиненою податковою системою.
З 01.07.2020 року державним регулятором ринку фiнансових послуг є Нацiональний Банк
України (згiдно Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв щодо
удосконалення функцiй iз державного регулювання ринкiв фiнансових послуг").
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Фiнансування дiяльностi емiтента здiйснюється за рахунок власних та залучених коштiв.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Товариством було заключено 36073 договорiв, невiконано на кiнец року 1130 договорiв з
клiентами. Очiкуваний прибуток вiд невиконаних договорiв близько 15 005 тис грн.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів,
які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Товариство плануе подальший розвиток дiяльности. Плануються iнвестицiї для
подальншого розвитку на терiторiї України з метою збiльшення прибут товарситва.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на
дослідження та розробку за звітний рік

Товариство дослiджень та розробок не здiйснює.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про
результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі
аналітичної довідки в довільній формі
Iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та
результатiв дiяльностi емiтента вiдсутня.

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Загальнi збори
учасникiв

Директор

Структура

Персональний склад

складаються з учасникiв Товариства

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗАКРИТИЙ НЕДЕВЕРСИФIКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "КРIПТОФОНД" (ЄДРПОУ 43401015), Україна;
Джораєв Ровшен Ремазанович;
Сосiс Олександр Йосипович;
Хоменко Iван Сергiйович;
Сiвак Андрiй Володимирович

Одноосiбний виконавчий орган

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові

Рік
наро
джен
ня

1

2

3

4

5

6

Директор

Сiвак Андрiй
Володимирович

1981

вища, магiстр
"Мiжнароднi
економiчнi
вiдносини"

27

1

2

Освіта

Стаж
роботи
(років)

Найменування
підприємства,
ідентифікаційний код
юридичної особи та
посада, яку займав
7
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Банк
Руский Стандарт",
34186061, Начальник
центрального
регiонального центру
управлiння регiонального
розвитку

Дата
набуття
повноважен
ь та термін,
на який
обрано
(призначен
о)
8

23.03.2011,
Безстроково

Опис:
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи складає 27 рокiв. Посадову особу призначено
23.03.2011. Займанi посади протягом п'яти рокiв: директор ТОВ "Сучасний факторинг". Iнформацiя щодо посад на iнших пiдприємствах
вiдсутня. Виплата заробiтної плати здiйснюється у нацiональнiй валютi, iнформацiя щодо виплат надається на запит iнвестора, виплат в
натуральнiй формi не отримує. Згоди на розкриття паспортних даних та розмiру виплаченої винагороди не надано.
ПрАТ СК "Мега- полiс",
Сазонова Наталя
вища, спецiалiст з
04.03.2019,
Головний бухгалтер
1975
25
30830173, Головний
Миколаївна
облiку та аудиту
Безстроково
бухгалтер
Опис:
Головний бухгалтер Товариства огранiзує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi i вiдповiдає за дотримання фiнансової дiсциплiни.
Змiн протягом року не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи складає 25 рокiв.
Виплата заробiтної плати здiйснюється у нацiональнiй валютi, iнформацiя щодо виплат надається на запит iнвестора, виплат в
натуральнiй формi не отримує. Займанi посади протягом п'яти рокiв: Головний бухгалтер ПрАТ СК "Мега- полiс", Головний бухгалтер ТОВ
"Сучасний факторинг". Посади на iншому пiдприємствi не займає. Згоди на розкриття паспортних даних та розмiру виплаченої
винагороди не надано.

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток
акцій (часток, паїв)
Ідентифікацій
ний код
Найменування юридичної юридичної
особи засновника та/або
особи
учасника
засновника
та/або
учасника
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗАКРИТИЙ
НЕДЕВЕРСИФIКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ
43401015
КОРПОРАТИВНИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД
"КРIПТО-ФОНД"

Місцезнаходження

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику
та/або учаснику
(від загальної
кількості)

01133, Україна, Київ,
вул.Коновальця Євгена,
будинок 31

82,81

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Сосiс Олександр Йосипович
Джораєв Ровшен Ремазанович
Хоменко Iван Сергiйович

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику
та/або учаснику
(від загальної
кількості)
9,5
6,55
1,14
Усього
100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
У найближчому майбутньому компанiя продовжуватиме здiйснювати важливi кроки.
Основна задача для напрямку розвитку компанiї - збiльшення кiлькостi клiєнтiв шляхом
створення зручних умов та доступних фiнансових продуктiв. Наразi основною метою нашої
команди лишається стабiлiзацiя роботи компанiї, розвиток для покращення послуг для
клiентiв. Ми ставимо перед собою великi цiлi та робимо все для їх реалiзацiї. Перспективи
щодо злиття чи поглинання не розглядались.
2. Інформація про розвиток емітента
ТОВ "Сучасний факторинг" Товариство забезпечене стабiльною клiєнтською базою.
В напрямку розвитку бiзнесу планується подальше покращення матерiально-технiчної
бази, оптимiзацiя внутрiшнiх процесiв та вдосконалення кредитних продуктiв у
вiдповiдностi до змiн попиту, волатильностi та основних тенденцiй ринку кредитування.
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування

Важливим аспектом оцiнки фiнансового стану пiдприємства є аналiз лiквiдностi.
Бiльшiсть пiдприємств в iснуючих економiчних умовах не придiляють достатньої уваги
питанням постiйного монiторингу рiвня їх лiквiдностi та, як наслiдок, через деякий час
зiштовхуються з проблемою недостатностi або грошових коштiв (як абсолютно-лiквiдної
частини оборотних активiв) або загальної суми оборотного капiталу для здiйснення
поточної виробничої дiяльностi та проведення усiх необхiдних розрахункiв з
контрагентами.
ТОВ "Сучасний факторинг" пiдтримує в процесi дiяльностi критерiї щодо лiквiдностi,
власного капiталу, платоспроможностi, якостi активiв та ризиковостi операцiй вiдповiдно
до законодавства України.
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності
та/або ризику грошових потоків
Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на
фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства. Основнi фiнансовi
iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти,
дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним
фiнансовим ризикам: ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на
активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового
ризику; ризик втрати лiквiдностi: Ринковий ризик Всi фiнансовi iнструменти схильнi до
ринкового ризику - ризику того, що майбутнi ринковi умови можуть знецiнити iнструмент.
Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися
внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, характерними
для окремого iнструменту або факторами, якi впливають на всi iнструменти ринку. Ризик
втрати лiквiдностi Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та
вживає заходiв, для запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi.
Товариство має доступ до фiнансування у достатньому обсязi. Пiдприємство здiйснює
контроль лiквiдностi, шляхом планування поточної лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує
термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими
активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.
Кредитний ризик Пiдприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик
того, що контрагент - дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої
зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. У правлiння кредитним
ризиком здiйснюється, в основному, за допомогою аналiзу здатностi контрагента сплатити
заборгованiсть. Пiдприємство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово
стабiльними сторонами. Кредитний ризик стосується дебiторської заборгованостi.
Дебiторська заборгованiсть регулярно перевiряється на iснування ознак знецiнення,
створюються резерви пiд знецiнення за необхiдностi. Крiм зазначених вище, суттєвий
вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики,як: - нестабiльнiсть,
суперечливiсть законодавства; - непередбаченi дiї державних органiв; нестабiльнiсть
економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.)полiтики; - непередбачена
змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку; - непередбаченi дiї конкурентiв.
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
ТОВ "Сучасний факторинг" зареєстровано вiдповiдно до чинного законодавства України
та у своїй дiяльностi керується Статутом який затверджений рiчними Загальними зборами
учасникiв Товариства Протокол № 73 вiд 03 квiтня
2019 р. Кодекс корпоративного
управлiння вiдсутнiй.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
Товариство не застосовує кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання
юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння.
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану
понад визначені законодавством вимоги
Практика корпоративного управлiння, застосовувана понад визначенi законодавством
вимоги - вiдсутня.
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного
управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини,
надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий
емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв
рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте
причини таких дій
Кодекс корпоративного управлiння вiдсутнiй.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів

річні

позачергові
X
28.05.2020
100

Дата проведення
Кворум зборів
Опис
Прийнятi рiшення:
1. Про пролонгацiю ТОВ кредитного договору з АТ "КБ "ГЛОБУС" з
урахуванням змiни умов кредитування у сумi до 5 600000, 00 грн. строку
пролонгацiї кредитування на 12 мiс. Процентної ставки на рiвнi 22% рiчних,
погашення -в останнi 3 мiс. кредитування по 2 000 000, 00 грн., а залишку по
кредиту в кiнцi строку
2.Про звернення до майнового поручителя
3.Про надання повноважень директору на пiдписання з АТ "КБ "ГЛОБУС"
додаткової угоди до кредитного договору

Вид загальних зборів

річні

позачергові
X
16.07.2020
100

Дата проведення
Кворум зборів
Опис
Прийнятi рiшення:
1.Про обрання голови та секретаря зборiв учасникiв
2.Про затвердження набуття часток у статутному капiталi ТОВ

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів

річні

позачергові
X
21.09.2020
89,36

Опис

Прийнятi рiшення:
1.Про отримання кредиту ТОВ в АТ "АЛЬПАРI БАНК" у сумi до 6 000 000, 00
грн., строком кредитування до 24 мiс., та процентною ставкою на рiвнi не
вище нiж 22% рiчних
2.Про звернення до майнового поручителя
3.Про надання повноважень директору на пiдписання кредитного договору

Вид загальних зборів

річні

позачергові
X
29.09.2020
89,36

Дата проведення
Кворум зборів
Опис
Прийнятi рiшення:
1.Про звернення до АТ ЗНКIФ "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ-СТАБIЛЬНЕ
ЗРОСТАННЯ" вiд iменi якого дiє ТОВ "КУА "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ
Україна" з пропозицiєю щодо внесення змiн до умов договору купiвлiпродажу цiнних паперiв щодо зменшення загальної кiлькостi цiнних паперiв,
що придбаваються ТОВ за Договором та вiдповiдно їх вартостi
2.Про надання повноважень директору на звернення до АТ ЗНКIФ
"IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ-СТАБIЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ" вiд iменi якого дiє ТОВ
"КУА "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ Україна" з пропозицiєю щодо внесення змiн
до умов договору купiвлi-продажу цiнних паперiв щодо зменшення загальної
кiлькостi цiнних паперiв, що придбаваються ТОВ за Договором та вiдповiдно
їх вартостi та у випадку досягнення домовленостей на обумовлення умов та
пiдписання вiд iменi Товариства усiх необхiдних документiв

Вид загальних зборів

річні

позачергові
X
28.10.2020
89,36

Дата проведення
Кворум зборів
Опис
Прийнятi рiшення:
1.Про обрання голови та секретаря зборiв учасникiв
2.Про вирiшення питання щодо вiдступлення права на частину частки ТОВ СФ
в статутному капiталi ТОВ "СОФТТЕХНОСЕРВIС" шляхом купiвлi-продажу на
користь ТОВ "ПРIМО ЛТД"
3.Про надання повноважень директору узгодити умови, документи та
вчинити всi необхiднi дiї що пов'язанi з вiдступленням права на частину
частки

Вид загальних зборів

річні

позачергові
X
14.12.2020
89,36

Дата проведення
Кворум зборів
Опис
Прийнятi рiшення:
1.Про обрання голови та секретаря зборiв учасникiв
2.Про надання повноважень директору брати участь у Загальних Зборах
учасникiв ТОВ "СОФТТЕХНОСЕРВIС"
та голосувати вiд iменi ТОВ що
пов'язанi з вiдступленням права на частину частки ТОВ СФ в статутному
капiталi ТОВ "СОФТТЕХНОСЕРВIС" шляхом купiвлi-продажу на користь ТОВ
"СОФТТЕХНОСЕРВIС"

Вид загальних зборів

річні

позачергові
X
14.12.2020
89,36

Дата проведення
Кворум зборів
Опис
Прийнятi рiшення:
1.Про обрання голови та секретаря зборiв учасникiв
2.Про вирiшення питання щодо вiдступлення права на частину частки ТОВ СФ
в статутному капiталi ТОВ "СОФТТЕХНОСЕРВIС" шляхом купiвлi-продажу на
користь ТОВ "СОФТТЕХНОСЕРВIС"
3.Про надання повноважень директору узгодити умови, документи та
вчинити всi необхiднi дiї що пов'язанi з вiдступленням права на частину
частки

Вид загальних зборів

річні

позачергові
X
14.12.2020
89,36

Дата проведення
Кворум зборів
Опис
Прийнятi рiшення:
1.Про обрання голови та секретаря зборiв учасникiв
2.Про вирiшення питання щодо вiдступлення права вимоги Кредитора -ТОВ
Сучасний Факторинг" за договором про вiдступлення права вимоги
№12.11/2020 -1 вiд 12.11.2020 до ТОВ КУА "ОМЕГА СТИМУЛ", яке дiє вiд свого
iменi, але в iнтересах ПВНЗIФ "АГРОСТИМУЛ", в частинi вимоги основного
боргу в сумi 5 880 000, 00; за договором переведення боргу б/н вiд 06.07.2017
до ТОВ ПРОФТРЕЙД" в частинi права вимоги частини основного боргу в сумi
5 539 739, 03 грн., який виник на пiдставi Договору № БВ90-4-16 купiвлiпродажу цiнних паперiв вiд 05.09.2016 та Договору № БВ 92-2-16 купiвлi
продажу цiнних паперiв вiд 27.09.2016; за Договором позики № СL-20152110
вiд 21.09.2015 до ТОВ "ЛЮМIНА ЛАЙТ", який виник на пiдставi рiшення
Господарського суду Харкiвської областi вiд 26.12.2018 у справi №
922/2877/18 , яке набрало законної сили , на умовах вiдступлення права
вимоги
3.Про уповноваження директора , що пов'язанi з вiдступленням права вимоги
на узгодження умов та документiв

Вид загальних зборів

річні

позачергові
X
12.12.2020
89,36

Дата проведення
Кворум зборів
Опис
Прийнятi рiшення:
1.Про необхiднiсть залучення кредитних коштiв у сумi до 2 500 000, 00 грн.,
строком кредитування до 6 мiс. Та процентною ставкою на рiвнi не вище нiж
21% рiчних та укладення Товариством iз АТ "АЛЬПАРI БАНК" договору про
вiдкриття овердрафту
2.Про звернення до майнового поручителя
3.Про надання повноважень директору на пiдписання договору про вiдкриття
овердрафту з АТ "АЛЬПАРI БАНК"

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах
акціонерів останнього разу у звітному році?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала
загальні збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше (зазначити)

Ні
X
X
X

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх
представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності
контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10
X
відсотками акцій
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних
зборах останнього разу у звітному році?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше (зазначити)
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної
комісії (ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше (зазначити)
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного
голосування?
Так

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ні
X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги
сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків
голосуючих акцій товариства
Інше (зазначити)
У разі скликання, але непроведення
річних (чергових) загальних зборів
зазначається причина їх непроведення

Черговi збори проведено.

У разі скликання, але непроведення
позачергових загальних зборів
зазначається причина їх непроведення

Позачерговi збори вiдбулись.

Ні
X
X
X

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)
Персональний склад наглядової ради
Вiдсутня
Функціональні
обов'язки члена
наглядової ради

Незалежний член
наглядової ради

Залежний член
наглядової ради
X

Наглядова рада не створена.

Чи проведені засідання
наглядової ради,
загальний опис
прийнятих на них
рішень; процедури, що
застосовуються при
прийнятті наглядовою
радою рішень;
визначення, як
діяльність наглядової
ради зумовила зміни у
фінансовогосподарській
діяльності товариства
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту

Ні
X

Персональний склад
комітетів

З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)

X
X

Чи проведені засідання
комітетів наглядової
ради, загальний опис
прийнятих на них
рішень
У разі проведення
оцінки роботи
комітетів зазначається
інформація щодо їх
компетентності та
ефективності
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи
наглядової ради
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах
акціонерного товариства?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше (зазначити)

Ні
X
X
X
X
X
X
X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі
X
змістом внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано
спеціальне навчання (з корпоративного управління або
X
фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
X
строк або не було обрано нового члена
Інше (зазначити)

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів
товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)

Ні
X
X
X
X

Склад виконавчого органу
Персональний склад
виконавчого органу
Директор

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Директор самостiйно вирiшує всi питання дiяльностi
Товариства, за винятком тих, що належать до виключної
компетенцiї Загальних Зборiв Учасникiв, i за умови
дотримання змiсту положень цього Статуту Товариства.
Загальнi Збори Учасникiв не мають права втручатися в
оперативну дiяльнiсть Директора Товариства. Загальнi Збори
Учасникiв Товариства можуть прийняти рiшення про
передачу частини повноважень, що належать їм, до
компетенцiї Директора.
Директор пiдзвiтний Загальним Зборам Учасникiв i органiзує
виконання їх рiшень. Директор не вправi приймати рiшення,
обов'язковi для Учасникiв Товариства. Директор дiє вiд iменi
Товариства в межах, встановлених чинним законодавством
та цим Статутом.
Директор без Довiреностi виконує дiї вiд iменi Товариства.
Директор не може бути одночасно Головою Товариства.

Чи проведені засідання
виконавчого органу:
загальний опис
прийнятих на них
рішень; інформація про
результати роботи
виконавчого органу;
визначення, як
діяльність виконавчого
органу зумовила зміни
у фінансовогосподарській
діяльності товариства

Виконавчий орган у товариствi одноосiбний. Всi рiшення
спрямованi для пiдтримки iнтересiв Товариства. Рiшення, що
приймалися виконавчим органом на протязi звiтного перiоду
це рiшення, якi пов'язанi iз забезпеченням нормального
перебiгу поточної дiяльностi товариства, фiнансової
стабiльностi, виконання податкових зобов'язань та iнших
обов'язкiв перед державою, працiвниками та засновниками в
тому числi виконання обов'язкiв передбачених Статутом.
Виконавчий орган здiйснював управлiння щоденною
виробничою та господарською дiяльнiстю Товариства для
виконання мети та предмету дiяльностi товариства,
визначену Засновницьким договором Товариства, рiшеннями
Загальними зборами учасникiв.
Дiяльнiсть, компетентнiсть та ефективнiсть виконавчого
органу оцiнюється як задовiльна та має високу ефективнiсть
для виконання мети та предмету дiяльностi товариства.

Оцінка роботи

Роботу Виконавчого органу оцiнено задовiльною.

виконавчого органу
Примітки
д/н
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітента
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства може здiйснюватися як через
залучення незалежного зовнiшнього аудитора (аудиторської фiрми), так i через механiзми
внутрiшнього контролю.
Система внутрiшнього контролю товариства може забезпечувати здiйснення
стратегiчного, оперативного та поточного контролю за його фiнансово-господарською
дiяльнiстю:
" " служба внутрiшнього аудиту (внутрiшнiй аудитор) здiйснює поточний контроль за
фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства.
Товариству рекомендовано проводити щорiчну аудиторську перевiрку за участю
зовнiшнього аудитора, Аудиторська перевiрка проводиться у вiдповiдностi до мiжнародних
стандартiв аудиту.
Перед прийняттям рiшення про вчинення правочину iз заiнтересованiстю, товариство
може залучити зовнiшнього аудитора або iншу особу, що має необхiдну квалiфiкацiю
(суб'єкта оцiночної дiяльностi, незалежного експерта тощо) для оцiнки умов правочину
нормальним ринковим умовам.
Особи, якi здiйснюють контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства,
мають бути незалежними вiд впливу членiв виконавчого органу товариства.
Товариство забезпечує проведення об'єктивного та професiйного контролю за його
фiнансово-господарською дiяльнiстю.
Особи, якi здiйснюють контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства,
звiтують про результати перевiрок загальним зборам товариства. Зовнiшнiй аудитор
може брати участь у загальних зборах товариства з метою надання акцiонерам вiдповiдей
на питання стосовно фiнансової звiтностi та аудиторського висновку.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з
органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу)
належить вирішення кожного з цих питань?
Загаль
Не належить
ні
Виконав
до
Наглядо
збори
чий
компетенції
ва рада
акціоне
орган
жодного
рів
органу
Визначення основних напрямів діяльності
ні
ні
ні
ні
(стратегії)

Затвердження планів діяльності (бізнеспланів)
Затвердження річного фінансового звіту,
або балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень
голови та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень
голови та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень
голови та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для
голови та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для
голови та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
виконавчого органу
Прийняття рішення про додаткову емісію
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію
та розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх
суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи
або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного
товариства?(так/ні) ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)

Ні
X
X
X
X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація про
Інформація
Інформація
Документи
Копії Інформація
діяльність
розповсюд оприлюднюєтьс надаються докум розміщуєть

акціонерного
товариства

Фінансова звітність,
результати
діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 5 та
більше відсотками
голосуючих акцій
Інформація про
склад органів
управління
товариства
Протоколи
загальних зборів
акціонерів після їх
проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

жується на
загальних
зборах

яв
загальнодоступ
ній
інформаційній
базі даних
Національної
комісії з цінних
паперів та
фондового
ринку про
ринок цінних
паперів або
через особу, яка
провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового
ринку

для
ознайомле
ння
безпосеред
ньо в
акціонерно
му
товаристві

ентів
надаю
ться
на
запит
акціон
ера

ся на
власному
веб-сайті
акціонерно
го
товариства

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) так
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства
незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Не проводились взагалі

Ні
X

Раз на рік
Частіше ніж раз на рік

X
X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора
(аудиторської фірми)?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Інше (зазначити)

Ні
X
X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив)
перевірку востаннє?
Так
З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та
більше 10 відсотками голосуючих акцій
Інше (зазначити)

Ні
X
X
X
X
X

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента

№
з/п

Повне найменування
юридичної особи - власника
(власників) або прізвище, ім'я,
по батькові (за наявності)
фізичної особи - власника
(власників) значного пакета
акцій

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб підприємців та
громадських
формувань (для
юридичної особи резидента), код/номер
з торговельного,
банківського чи
судового реєстру,
реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про
реєстрацію юридичної
особи (для юридичної
особи - нерезидента)

Розмір частки
акціонера
(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
Загальна

Кількість

Підстава виникнення

Дата

кількість
акцій
0
Опис

акцій з
обмеженнями
0

обмеження

виникнення
обмеження

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
При призначеннi (обраннi) Загальними Зборами Учасникiв Директора на посаду з ним
укладається контракт, в якому визначаються права, строки найняття, обов'язки i
вiдповiдальнiсть Директора перед Загальними Зборами Учасникiв та трудовим
колективом, умови його матерiального забезпечення i звiльнення з посади з урахуванням
гарантiй, передбачених чинним законодавством. Директора Товариства може бути
звiльнено з посади до закiнчення строку контракту на пiдставах, передбачених у контрактi
або чинним законодавством.
Головний бухгалтер Товариства, керiвники та спецiалiсти, а також iншi працiвники
Товариства призначаються на посаду i звiльняються з посади Директором Товариства. На
час вiдсутностi Директора (хвороба, вiдрядження, тощо) посадовi особи Товариства
виконують повноваження Директора, передбаченi цим Статутом, на пiдставi наказiв
Директора Товариства.
9) повноваження посадових осіб емітента
Згiдно Статуту Товариства: до компетенцiї Директора, зокрема, належить:
o
керiвництво поточною фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, вирiшення
оперативних питань дiяльностi Товариства, прийняття рiшень та видання наказiв з
оперативних питань дiяльностi Товариства;
o
забезпечення виконання планiв дiяльностi Товариства, розробка i впровадження
оперативних планiв дiяльностi Товариства i заходiв, що забезпечують виконання
виробничих завдань, реалiзацiя виробничої, технологiчної, iнвестицiйної i цiнової
полiтики;
o
розробка i затвердження договiрних цiн, тарифiв, комiсiй на послуги що надає
Товариство вiдповiдно до положень цього Статуту;
o
розпорядження грошовими коштами та майном Товариства в межах, встановлених
цим Статутом;
o
укладення вiд iменi Товариства угод (договорiв), надання доручень;
o
представництво iнтересiв Товариства перед державними i громадськими
органiзацiями, пiдприємствами, установами та iншими юридичними особами i
громадянами, а також у судi, господарському i третейському судах як на територiї України
так i за її межами;
o
прийняття на роботу та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, що працюють
за трудовим договором, застосування до працiвникiв Товариства заходiв заохочення i
накладення на них стягнення у вiдповiдностi до чинного законодавства;
o
затвердження правил процедури та iнших внутрiшнiх документiв Товариства,
визначення органiзацiйної структури Товариства, затвердження штатного розкладу та
розмiру оплати працi працiвникiв Товариства;
o
укладення вiд iменi Товариства з трудовим колективом (або уповноваженим ним
органом) колективного договору;
o
попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних Зборiв Учасникiв,
пiдготовка пропозицiй щодо визначення напрямiв дiяльностi Товариства, подання
Загальним Зборам Учасникiв пропозицiй з питань дiяльностi Товариства;
o
органiзацiя пiдготовки чергових та Позачергових Загальних Зборiв Учасникiв,

вирiшення питання про дату скликання i порядок денний Загальних Зборiв Учасникiв;
o
органiзацiя проведення ревiзiй i аудиторських перевiрок фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства, розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок i службових розслiдувань;
o
органiзацiя бухгалтерського, оперативного i статистичного облiку i звiтностi в
Товариствi.
8.25. Директор затверджує своїм пiдписом документи фiнансового, матерiального,
майнового, цивiльно-правового, розрахункового та кредитного характеру, у тому числi
угоди, зобов'язання, звiти та баланси. У разi, якщо для укладення угод (договорiв) або
вчинення певних дiй у вiдповiдностi з цим Статутом необхiдне вiдповiдне рiшення
Загальних Зборiв Учасникiв або погодження iншого органу Товариства, Директор не має
права укладати такi угоди (договори) або вчиняти такi дiї без такого рiшення або
погодження.
8.26. Директор може делегувати належнi йому повноваження iншим працiвникам шляхом
надання Довiреностей.
Згiдно законодавства України та посадової iнфструкцiї Головний бухгалтер органiзовує
фiнансово-економiчну роботу, та забезпечує ведення бухгалтерського облiку, звiтностi
фiнансово-економiчного аналiзу у Товариствi, здiйснює контроль за збереженням та
ефективним використанням майна Товариства, у межах своєї компетенцiї та делегованих
йому повноважень чинить дiї вiд iменi Товариства.
10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у
підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 14 цього пункту
Аудитор зiслався на норму абз. 6 ч.8 ст. 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий
ринок", вiдповiдно до якої Емiтент, який не є акцiонерним товариством та який не
здiйснював публiчну пропозицiю iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, та цiннi папери якого не
допущенi до торгiв на фондовiй бiржi, зобов'язаний розкривати iнформацiю вiдповiдно до
вимог цiєї статтi за винятком вимог пунктiв 6-21 частини третьої та частини п'ятої цiєї
статтi (для зазначеної категорiї емiтентiв Звiт керiвництва не є обов'язковим, тому звiт про
корпоративне управлiння не аналiзувався та при викладеннi Висновку аудитора не
приймався до уваги).
11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
Вiдповiдно до Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв
фiнансових послуг" ст.12(1) Фiнансовi установи повиннi розкривати: звiт про корпоративне
управлiння (для фiнансових установ, утворених у формi акцiонерних товариств) - оскiльки
Товариство не є акцiонерним товариством, цей роздiл Звiту керiвництва не заповнювався.

XI. Відомості про цінні папери емітента
2. Інформація про облігації емітента
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05.11.2019 року емiтентом зареєстровано приватний (закритий) випуск дисконтних iменних незабезпечених (звичайних) облiгацiй серiї
"А" на загальну суму розмiщення 40 000 тис. грн. Мета емiсiї облiгацiй: ефективна прибуткова дiяльнiсть по операцiям факторингу,
надання коштiв у позику, купiвлi цiнних паперiв. У 2019-2024 роках за рахунок збiльшення власного капiталу компанiї буде забезпечене
зростання iнвестицiйних можливостей та обсягiв прибутку, збiльшення вартостi власного портфелю. Щодо придбання цiнних паперiв,
переважними сферами iнвестування стануть облiгацiї внутрiшньої державної позики. Погашення облiгацiй буде здiйснюватися за
рахунок доходу Емiтента, отриманого в результатi господарської дiяльностi, пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов'язкових
платежiв. Iнформацiя про права, що надаються власникам облiгацiй: - право купувати та продавати облiгацiї на вторинному ринку цiнних
паперiв; - право на отримання номiнальної вартостi облiгацiй при настаннi сроку їх погашення; - право здiйснювати iншi операцiї з
облiгацiями, що не суперечать чинному законодавству України.
Дата початку розмiщення облiгацiй - "25" листопада 2019 року. Дата закiнчення укладення договорiв з першими власниками облiгацiй
- "20" сiчня 2020 року. Укладення договорiв з першими власниками облiгацiй серiї "А" в процесi розмiщення, проводилося Емiтентом
самостiйно.
Обiг облiгацiй емiтента здiйснюєтья виключно на внутрiшньому ринку, торгiвля на зовнiшних ринках не здiйснюється. Облiгацiї емiтента

процедуру лiстинга не проходили.
Запланована цiна продажу облiгацiй становить не менше 66,596 % вiд номiнальної вартостi облiгацiй та не бiльше номiнальної вартостi
облiгацiй. Фактична цiна продажу облiгацiй визначається з урахуванням попиту та ринкових умов пiд час укладання договорiв з першими
власниками, але не може бути меншою нiж 665,96 грн. (шiстсот шiстдесят п'ять гривень 96 копiйок). Цiна продажу облiгацiй визначається
на день укладання договору з першими власниками. Всi цiни визначаються з точнiстю до однiєї копiйки.
Одною з умов покупки облiгацiй є перебування їх у бiржовому списку - станом на 31.12.2020 облiгацiї включено до бiржового списку ПрАТ
"ФБ "Перспектива" згiдно Рiшення директора ПрАТ "ФБ "Перспектива" вiд 13.05.2020р.
Облiгацiї розмiщуються серед перелiку осiб, якi є учасниками розмiщення облiгацiй згiдно Рiшення емiтента про емiсiю облiгацiй вiд
18.12.2019 р.
Обiг18.12.2019 бiг облiгацiй починається з дня, наступного за днем реєстрацiї НКЦПФР звiту про результати розмiщення облiгацiй та
видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй - з 27.12.2019 р. та триває до 25.11.2024р.
Дата початку погашення облiгацiй серiї А - 25.11.2024р.
Дата закiнчення погашення облiгацiй серiї А - 28.11.2024 р.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна
нерухомість
інші
Усього

Опис

Власні основні
засоби (тис. грн)
на
на
початок
кінець
періоду
періоду

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на
початок
кінець
періоду
періоду

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на
початок
кінець
періоду
періоду

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
140
0
0

0
269
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
899
1 250
0
0
0
0
1 039
1 519
Основними засобами визнанi матерiальнi активи, що утримуються
Пiдприємством для надання послуг, для адмiнiстративних цiлей, i
якi планується використовувати впродовж бiльш нiж одного року.
Основнi засоби класифiкованi по групах. Лiквiдацiйна вартiсть
основних засобiв на пiдприємствi не приймалася. Первiсна оцiнка
об'єктiв основних засобiв здiйснювалася за фактичними витратами
на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження та
виготовлення. Основнi засоби Товариства складають:
Машини та обладнення (техника) - 269 тис грн. Iнструменти на
iнвентар - 37 тис грн. Iншi - 1213 тис грн.
Первiсна вартiсть основних засобiв на початок перiоду складала
1039 тис. грн., на кiнець - 1519 тис. грн. В основному основнi засоби
використовуються на 100%, сума нарахованого зносу становить на
кiнець перiоду 1397 тис. грн. Умови користування основних засобiв:
Об'єкти основних засобiв використовуються за цiльовим
призначенням. Нарахування амортизацiї основних засобiв
проводилося на пiдставi прямолiнiйного методу протягом
очiкуваних строкiв корисного викристання вiдповiднтх активiв.
Обмежень на використання основних засобiв не має.
Основнi
засоби, що тимчасово не використовується консервацiя,
реконструкцiя) складають тис. грн., та балансова вартiсть їх
нульова. Основнi засоби, вилученi з експлуатацiї на балансi вiдсутнi.
Основнi засоби, що облiковуються на балансi Товариства є такими,
що повнiстю зносили свою вартiсть, але все ще перебувають в
експлуатацiї вiдсутнi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих
17 948
16 362
активів (тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
26 702
26 702
Скоригований статутний капітал
26 702
26 702
(тис.грн)
Опис
Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та
звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi
чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн
показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих
активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить - 8754 тис.грн.
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець
попереднього перiоду становить - 10340 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю вiдповiдає
розмiру статутного капiталу (скоригованого). Мiнiмальний розмiр статутного
капiталу для пiдприємства законодавством на даний момент не встановлений.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Кредит банку
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
Серiя А - свiдоцтво №68/2/2019 вiд
05.11.2019 р
за іпотечними цінними паперами
(за кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у
тому числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

Дата
виникненн
я

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)

X

0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток
річних)
X

30.09.2020
X

5 000
17 726

20
X

29.09.2021
X

X

17 726

X

X

05.11.2019

17 726

0

25.11.2024

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

216

X

X

X

0

X

X

Дата
погашення
X

X
53 281
X
X
X
76 223
X
X
До iнших зобовязань та забезпечень вiдносяться:
- заборгованiсть за товари, роботи, послуги, з одержаними
авансами, по вiплатам та iншы зобов'язання, що виникли у

зв'язку iз статутною дiяльнiстю.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Опис

Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний Депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04107, Україна, Київ, вул. Тропiнiна
7г
Вiдповiдно до Закону
0445910400
0445910400
Центральний депозитарiй цiнних
паперiв
Емiтент користується послугами ПАТ
"НДУ" передбачених договором про
обслуговування випускiв цiнних
паперiв.
Державна установа "Агентство з
розвитку iнфраструктири фондового
ринку України"
Державне підприємство
21676262
01001, Україна, Київ, вул. Грiнченка
Бориса, 3, 5 поверх
DR/00002/ARM
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв
та фондового ринку
18.02.2019
(044) 287 56 70
(044) 287 56 70
Надання iнформацiйних послуг на
фондовому ринку, а саме дiяльностi з
оприлюднення регульованої
iнформацiї вiд iменi учасникiв
фондового ринку та подання
звiтностi та/або адмiнiстративних
даних до Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку
Надає емiтенту iнформацiйнi послуги
на фондовому ринку з подання
звiтностi та/або адмiнiстративних
даних до Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО
АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "ДI ДЖI
КЕЙ ЮКРЕЙН"
Приватне підприємство
2132699
04070, Україна, Київ, вул.Братська, 5,
кв. 11
№ 0238

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
Аудиторська палата України
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
26.01.2001
Міжміський код та телефон
+38(044)-465-72-89
Факс
+38(044)-465-72-89
Вид діяльності
Надання аудиторських послуг
Опис
Згiдно
договору
були
наданi
аудиторськi
послуги
щодо
пiдтвердження достовiрностi рiчної
звiтностi.

Підприємство
Територія
Організаційноправова форма
господарювання

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СУЧАСНИЙ
ФАКТОРИНГ"
м.Київ, Печерський р-н
Товариство з обмеженою
відповідальністю

Дата

КОДИ
01.01.2021

за ЄДРПОУ

35310044

за КОАТУУ

8038200000

за КОПФГ

240

Надання інших фінансових послуг (крім
страхування та пенсійного забезпечення),
за КВЕД
н.в.і.у.
Середня кількість працівників: 45
Адреса, телефон: 01024 м. Київ, вул.Велика Василькiвська, 39-А, +380 (44) 593 66 33
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v
Вид економічної
діяльності

64.99

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2020 p.
Форма №1

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати

Код
рядк
а
2

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

80
132
( 52 )
0
22
1 039
( 1 017 )
0
0
(0)
0
0
(0)

88
144
( 56 )
453
122
1 519
( 1 397 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

58 500

0

1035
1040
1045
1050
1060

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1065

0

0

1090
1095

0
58 602

0
663

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

0
0
0
0
0
0
0
0

56
0
0
0
0
0
0
0

1125

968

573

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

400
65
0
203
0
91 810
0
882
0
882
0
0

400
39
0
780
0
84 904
4 208
2 548
0
2 548
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
0
94 328

0
0
0
0
0
93 508

1200

0

0

1300

152 930

94 171

Код
рядк
а
2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420

26 702
0
0
0
0
0
155
-10 495

26 702
0
0
0
0
0
155
-8 909

Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
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
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс
Примітки: Керівник

Сiвак А.В.

Головний бухгалтер

Сазонова Н.М.

1425
1430
1435
1495

(0)
(0)
0
16 362

(0)
(0)
0
17 948

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
0
26 638
0
0
0
0
0

0
0
0
17 726
0
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
26 638

0
0
0
0
0
0
0
17 726

1600
1605

5 800
0

5 000
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

0
7 780
0
0
4
25
0
0
0
0
392
0
0
95 929
109 930

0
6 456
216
0
0
0
664
0
0
0
478
0
0
45 683
58 497

1700

0

0

1800
1900

0
152 930

0
94 171

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СУЧАСНИЙ
ФАКТОРИНГ"

Дата

КОДИ
01.01.2021

за ЄДРПОУ

35310044

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2020 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Код
рядк
а

За звітний
період

2

3

1801003
За
аналогічний
період
попереднього
року
4

2000

47 943

0

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050

(0)

(0)

2070

(0)

(0)

2090

47 943

0

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111

0
0

0
0

2112

0

0

2120

46 690

10 661

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 9 270 )
( 9 827 )
( 71 444 )

( 6 504 )
( 8 983 )
( 20 512 )

2181

0

0

2182

0

0

Код за ДКУД
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових
резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні
статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2190

4 092

4 662

2195
2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270

(0)
0
18 112
57 022
0
( 22 754 )
(0)
( 54 391 )

(0)
0
21
2 393
0
( 1 268 )
(0)
( 1 103 )

2275

0

0

2290

2 081

4 705

2295
2300

(0)
-375

(0)
-799

2305

0

0

2350

1 706

3 906

2355

(0)

(0)

Код
рядк
а

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
2415
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

3
0
0
0

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
1 706

0
3 906

За звітний
період

Код
рядк
а

За звітний
період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
280
4 536
949
385
84 391
90 541

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
74
2 977
655
464
31 829
35 999

ІV. Розрахунок показників прибутковості 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
Примітки: Керівник

Сiвак А.В.

Головний бухгалтер

Сазонова Н.М.

Код
рядк
а

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
0
0
0,000000

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0,000000

2615

0,000000

0,000000

2650

0,00

0,00

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СУЧАСНИЙ
ФАКТОРИНГ"

Дата

КОДИ
01.01.2021

за ЄДРПОУ

35310044

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2020 рік
Форма №3
Код
рядк
а

За звітний
період

2

3

180100
4
За
аналогічний
період
попереднього
року
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

0
0
0
0
0
769
0

0
0
0
0
0
155
0

3025

0

1 233

3035
3040

25
0

22
0

3045

0

0

3050
3055
3095

0
41 550
279 189

0
36 329
149 620

3100
3105
3110
3115

( 238 264 )
( 3 875 )
( 1 041 )
( 1 139 )

( 161 615 )
( 2 379 )
( 631 )
( 1 557 )

3116

(0)

(0)

3117

(0)

(0)

3118

(0)

(0)

3135
3140
3145

( 498 )
(0)
(0)

( 436 )
(0)
(0)

3150

(0)

(0)

Код за ДКУД
Стаття

1
I. 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 отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських
винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на
прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на
додану вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами

Витрачання фінансових установ на надання позик
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
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової
оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року
Примітки: Керівник

Сiвак А.В.

3155
3190
3195

( 9 930 )
( 17 710 )
49 076

( 33 372 )
( 9 201 )
-21 832

3200
3205

0
0

0
0

3215
3220
3225
3230

0
0
0
0

0
0
0
0

3235

0

0

3250

0

26 638

3255
3260
3270
3275

(0)
(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
0

(0)
26 638

3300
3305

0
0

0
0

3310

0

0

3340

93 508

24 797

3345
3350
3355
3360

(0)
(0)
(0)
( 975 )

(0)
(0)
(0)
( 1 351 )

3365

(0)

(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

( 139 943 )
-47 410
1 666
882
0
2 548

( 27 713 )
-4 267
539
343
0
882

Головний бухгалтер

Сазонова Н.М.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ"

Підприємство

Дата

КОДИ
01.01.2021

за ЄДРПОУ

35310044

Звіт про власний капітал
За 2020 рік
Форма №4
Код за ДКУД

Стаття

Код рядка

Зареєст
рований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервни
й капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка)
фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:

2
4000
4005

3
26 702
0

4
0
0

5
0
0

6
155
0

Нерозподі
лений
прибуток
(непокрит
ий
збиток)
7
-10 495
0

4010
4090
4095

0
0
26 702

0
0
0

0
0
0

0
0
155

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

1801005

Неоплачени
й капітал

Вилучени
й капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
16 362
0

0
0
-10 495

0
0
0

0
0
0

0
0
16 362

0

1 706

0

0

1 706

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Виплати власникам
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до
резервного капіталу
Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до
законодавства
Сума чистого прибутку на
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості
з капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
акцій
Анулювання викуплених
акцій
Вилучення частки в
капіталі
Зменшення номінальної
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року
Примітки: Керівник

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

4290
4291

0
0

0
0

0
0

0
0

-120
0

0
0

0
0

-120
0

4295
4300

0
26 702

0
0

0
0

0
155

1 586
-8 909

0
0

0
0

1 586
17 948

Сiвак А.В.

Головний бухгалтер

Сазонова Н.М.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ"
Код ЄДРПОУ 35310044
Роздiл 1. Загальнi положення
Повне
найменування
українською
мовою:
Товариство
з
обмеженою
вiдповiдальнiстю "СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ" (надалi - Компанiя).
Дана фiнансова iнформацiя за МСФЗ за 2020 рiк, що завершився 31 грудня 2020
року, пiдготовлена для НАЦIОНАЛЬНОЇ КОМСIЇ, ЩО ЗДIЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРI РИНКIВ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ та iнших користувачiв вiдповiдно до вимог
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Станом на 31.12.2020 р. в Компанiї 45 працiвник.
Вiдокремлених пiдроздiлiв Компанiя не має.
Основним видом дiяльностi Компанiї є кредитування та факторинг.
Головний офiс Компанiї знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 28
Дану фiнансову iнформацiю складено в тисячах гривень без десяткового знаку.
Засновниками Компанiї є юридичнi особи, зареєстрованi на територiї України та за її
межами.
Структури власностi юридичної особи:
82,81% Акцiонерне товариство "Закритий недеверсифiкований венчурний корпоративний
iнвестицiйний фонд "КРIПТО-ФОНД" (ЄДРПОУ 43401015, Україна
9,5% Сосiс Олександр Йосипович 20340000415, Україна
6,553%
Джораєв Рошен Ремазанович, 2402117596, Україна
1,14% Хоменко Iван Сергiйович, 3123521973, Україна
Основним видом дiяльностi Компанiї є:
iншi види грошового посередництва;
iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм страхування та
пенсiйного забезпечення;
надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення),
н.в.i.у.
Компанiя отримала лiцензiю на надання послуг з факторингу:
згiдно Розпорядження № 3024 вiд 04.07.2017 року Нацiональної комiсiї, що здiйснює
державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг:
надання коштiв у позику, в тому числi i на умовах фiнансового кредиту;
надання послуг з факторингу;
згiдно Розпорядження № 1037 вiд 06.06.2019 року Нацiональної комiсiї, що здiйснює
державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг:
надання послуг з фiнансового лiзингу.
згiдно Розпорядження № 1038 вiд 06.06.2019 року Нацiональної комiсiї, що здiйснює
державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг:
надання гарантiй та поручительств.
Роздiл 2. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi
Фiнансову звiтнiсть Компанiї станом на 31.12.2020р. було складено iз використанням
концептуальної основи загального призначення, що грунтується на застосуваннi вимог

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ).
Концептуальною основою фiнансової звiтностi Компанiї за рiк, що закiнчився 31 грудня
2020 року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ (IFRS)), включаючи
Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО (IAS)) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ),
виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй
на 01 сiчня 2020 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв
України.
Пiдготовлена Компанiєю фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає
всiм вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 01 сiчня 2020
року, дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а
саме, доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї.
Фiнансова звiтнiсть Компанiї є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка
сформована з метою достовiрного подання фiнансового стану, фiнансових результатiв
дiяльностi та грошових потокiв Компанiї для задоволення iнформацiйних потреб широкого
кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень.
При формуваннi фiнансової звiтностi Компанiя керувалося також вимогами нацiональних
законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та
складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ.
В складi МСФЗ, офiцiйно наведених на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України,
оприлюднено стандарт МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда", який набув чинностi 01 сiчня 2019 року.
Керiвництвом Компанiї було прийнято рiшення про застосування МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда"
з 01 сiчня 2019 року.
Прийняття до застосування переглянутих стандартiв та тлумачень не призвело до суттєвих
змiн в облiковiй полiтицi Компанiї та сумах, вiдображених за поточний або попереднi роки.
Дана фiнансова звiтнiсть за 2020 р. станом
31 грудня 2020 року, була затверджена
керiвництвом Компанiї 12.02.2021 року.
Фiнансова звiтнiсть також вiдповiдає нормам Нацiональної комiсiї
що здiйснює
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, якi чиннi на дату складання фiнансової
звiтностi.
Компанiя має самостiйний баланс, рахунки в банках, печатку iз своїм найменуванням, веде
бухгалтерський облiк та складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до законодавства та
Статуту Компанiї.
Функцiональна валюта та валюта подання фiнансової звiтностi
Функцiональною валютою i валютою представлення звiтностi для цiлей даної фiнансової
звiтностi є гривня.
Ключовi бухгалтерськi оцiнки й судження при використаннi принципiв облiкової полiтики
Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає вiд керiвництва формування
певних суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на використання принципiв облiкової
полiтики, а також суми активiв та зобов'язань, доходiв та витрат, якi вiдображенi в
звiтностi. Оцiнки та пов'язанi з ними допущення грунтуються на iсторичному досвiдi та
iнших факторах, якi вважаються обгрунтованими за даних обставин, результати яких
формують основу для суджень щодо балансової вартостi активiв та зобов'язань, яка не є
очевидною з iнших джерел. Незважаючи на те, що цi оцiнки грунтуються на розумiннi
керiвництва поточних подiй, фактичнi результати, у кiнцевому пiдсумку, можуть
вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. Iнформацiя про суттєвi сфери невизначеностi оцiнок i ключовi
судження при використаннi облiкової полiтики представляється далi.
Основнi причини невизначеностi оцiнок

При оцiнцi справедливої вартостi фiнансових активiв керiвництво використовує цiну
пропозицiї вiдповiдно до котирувань на активному ринку та, використовує методи
дисконтованих грошових потокiв. При використаннi методiв дисконтованих грошових
потокiв керiвництво використовує ставки дисконту, якi використовуються до подiбних
iнструментiв i до емiтентiв з подiбним кредитним рейтингом.
Основнi облiковi оцiнки та припущення
Строк корисного використання нематерiальних активiв та основних засобiв. Знос або
амортизацiя на нематерiальнi активи та основнi засоби нараховується протягом термiну їх
корисного використання. Строки корисного використання заснованi на оцiнках
керiвництва того перiоду, протягом якого актив буде приносити прибуток. Цi термiни
перiодично переглядаються на предмет подальшої вiдповiдностi. Що стосується активiв
тривалого користування, змiни в використаних оцiнках можуть призвести до значних змiн
балансової вартостi.
Податки на прибуток. В ходi звичайної дiяльностi здiйснюється велика кiлькiсть операцiй i
розрахункiв, остаточна оцiнка податкiв по яких є невизначеною. В результатi, компанiя
визнає податковi зобов'язання виходячи з оцiнок того, чи будуть додатковi податки та
проценти пiдлягати виплатi. Цi податковi зобов'язання визнаються, коли (незалежно вiд
переконаностi компанiї в тому, що позицiї її податкової декларацiї є вiдповiдними)
Компанiя вважає, що деякi позицiї можуть оскаржуватись податковими iнспекцiями i не
задовольняти їх повною мiрою пiсля перевiрки. Компанiя вважає, що вона нараховує
податковi зобов'язання належним чином для всiх вiдкритих перiодiв перевiрки, виходячи з
власної оцiнки багатьох факторiв, включаючи минулий досвiд та iнтерпретацiї податкового
законодавства. Данi оцiнки заснованi на оцiнках i припущеннях, i можуть включати в себе
ряд складних суджень про майбутнi подiї. У тiй мiрi, в якiй остаточнi податковi наслiдки
таких питань вiдрiзняються вiд визнаних сум, така вiдмiннiсть буде впливати на витрати з
податку на прибуток протягом перiоду, в якому була зроблена оцiнка.
Судовi розгляди. У вiдповiдностi до МСФЗ Компанiя визнає резерв тiльки в разi iснування
поточного зобов'язання за минулою подiєю, можливостi переходу економiчних вигiд та
достовiрної оцiнки суми по переходу. У випадках, коли данi вимоги не дотримуються,
iнформацiя про непередбачене зобов'язання може бути розкрита в примiтках до фiнансової
звiтностi. Реалiзацiя будь-якого умовного зобов'язання, яка не була в поточний момент
визнана або розкрита у фiнансовiй звiтностi, може мати суттєвий вплив на фiнансове
становище Компанiї. Застосування даних принципiв облiкової полiтики щодо судових
справ, вимагає вiд керiвництва Компанiї оцiнок рiзних фактичних i юридичних питань поза
її контролем. Компанiя переглядає невирiшенi судовi справи, слiдуючи подiям у судових
розглядах на кожну дату балансу з тим, щоб оцiнити потребу в резервах у своїй фiнансовiй
звiтностi. Серед тих факторiв, якi беруться до уваги при прийняттi рiшення про формування
резерву - характер судового процесу, вимоги або оцiнки, судовий порядок та потенцiйний
рiвень збиткiв в тiй юрисдикцiї, в якiй судовий процес, вимога або оцiнка мають мiсце,
перебiг процесу, (включаючи його перебiг у перiод пiсля дати складання фiнансової
звiтностi, але до дати її випуску), думки юрисконсультiв, досвiд, набутий у зв'язку з
подiбними суперечками i будь-яке рiшення керiвництва Компанiї щодо того, як воно має
намiр вiдреагувати на судовий процес, вимогу або оцiнку.
Перехiд на новi та переглянутi стандарти
Облiкова полiтика, прийнята при складаннi фiнансової звiтностi, вiдповiдає полiтицi, яку
застосовували при складаннi рiчної фiнансової звiтностi Компанiя за 2020 рiк. Станом
на 31 грудня 2020 року новi стандарти i iнтерпретацiї були випущенi, але ще не вступили в
силу. Компанiя планує застосувати цi стандарти пiсля їх вступу в силу.

Новi МСФЗ, прийнятi станом на 31.12.2020, ефективна дата яких не настала. У серпнi 2020
року Рада з МСФЗ в рамках Реформи IBOR опублiкувала поправки, що доповнюють випущенi
у 2019 роцi МСФЗ 9 Фiнансовi iнструменти, МСБО 39 Фiнансовi iнструменти: Визнання та
оцiнка, МСФЗ 7 Фiнансовi iнструменти: Розкриття iнформацiї та МСФЗ 16 Оренда - дата з 1
сiчня 2021 року.
МСБО 16 "Основнi засоби" - дата з 1 сiчня 2022 року;
МСБО 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи" - дата з 1
сiчня 2022 року;
МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу" - дата з 1 сiчня 2022 року;
Щорiчнi поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 1 - дата з 1 сiчня 2022 року;
Щорiчнi поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 9 - дата з 1 сiчня 2022 року;
Щорiчнi поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 16 - дата з 1 сiчня 2022 року;
Щорiчнi поправки в МСФЗ (2018-2020): МСБО (IAS) 41 - дата з 1 сiчня 2022 року;
МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" - дата з 1 сiчня 2023 року.
Прийняття до застосування цих нових i переглянутих стандартiв та тлумачень не призвело
до змiн в облiковiй полiтицi Компанiї та сумах, вiдображених за поточний або попереднi
роки.
Наразi керiвництво Компанiї здiйснює оцiнку впливу застосування цих поправок та
стандартiв на майбутнi фiнансовi звiтностi Компанiї.
Припущення про безперервнiсть дiяльностi Компанiї
Фiнансова звiтнiсть Компанiї пiдготовлена на основi припущення, що Компанiя буде
функцiонувати невизначено довго в майбутньому, це допущення передбачає реалiзацiю
активiв та виконання зобов'язань в ходi звичайної дiяльностi.
На дату затвердження звiтностi Компанiя функцiонує в нестабiльному середовищi, що
пов'язане з економiчною та полiтичною кризою. Полiпшення економiчної ситуацiї в Українi
в бiльшiй мiрi буде залежати вiд ефективних фiскальних та iнших заходiв, якi буде
здiйснювати уряд України. В цей же час не iснує чiткого уявлення того, якi заходи буде
вживати уряд України для подолання кризи. Тому неможливо достовiрно визначити ефект
впливу поточної економiчної ситуацiї на лiквiднiсть i дохiд Компанiї, стабiльнiсть i
структуру її операцiй iз споживачами i постачальниками. В результатi виникає
невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування
вартостi активiв Компанiї i здатнiсть Компанiї обслуговувати i платити за своїми боргами у
мiру настання термiнiв їх погашення. Ця фiнансова звiтнiсть не включає нiяких коригувань,
якi можуть мати мiсце в результатi такої невизначеностi. Про такi коригування буде
повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi i зможуть бути оцiненi.
Роздiл 3. Економiчне середовище, у якому Компанiя проводить свою дiяльнiсть
Українськiй економiцi як i ранiше притаманнi ознаки i ризики ринку, що розвивається. Цi
ознаки включають недостатньо розвинену дiлову iнфраструктуру та нормативну базу, яка
регулює дiяльнiсть пiдприємств, обмежену конвертованiсть нацiональної валюти i
обмеження щодо здiйснення валютних операцiй, а також низький рiвень лiквiдностi на
ринку капiталу, високi процентнi ставки.
Економiка України схильна до впливу ринкових коливань i зниження темпiв економiчного
зростання у свiтовiй економiцi.
Подальше iснування полiтичної та економiчної нестабiльностi може призвести до
непередбачених змiн економiчної ситуацiї, якi вплинуть на характер операцiй Компанiї.
Невизначенiсть полiтичних, юридичних, податкових та нормативно-законодавчих умов
функцiонування, включаючи можливiсть змiн негативного характеру, може в значнiй мiрi
вплинути на можливiсть Компанiї проводити комерцiйну дiяльнiсть.

З 31 грудня 2019 року розпочалося глобальне розповсюдження COVID-19, яке суттєво
сильно вплинуло на економiчне становище України. Значна кiлькiсть компанiй в країнi
вимушенi припиняти або обмежувати свою дiяльнiсть на невизначений на дату пiдготовки
цiєї фiнансової звiтностi час. Заходи, що вживаються для стримування поширення вiрусу,
включаючи обмеження руху транспорту, карантин, соцiальнi дистанцiї, призупинення
дiяльностi об'єктiв iнфраструктури, тощо уповiльнюють економiчну дiяльнiсть компанiй.
З початку 2020 року сполох коронавiрусу COVID-19 розповсюдився по всьому свiту,
вплинувши на свiтову економiку та фiнансовi ринки. Всесвiтня органiзацiя охорони
здоров'я повiдомляла про обмежене число випадкiв зараження COVID-19, але 31 сiчня 2020
року оголосила надзвичайну ситуацiю в областi охорони здоров'я, а 13 березня 2020 року про початок пандемiї з зв'язку зi стрiмким поширенням COVID-19 в Європi та iнших
регiонах. Незважаючи на те, що, на момент випуску даної фiнансової звiтностi ситуацiя все
ще знаходиться в процесi розвитку, представляється, що негативний вплив на свiтову
економiку i невизначенiсть щодо подальшого економiчного зростання можуть в
майбутньому негативно позначитися на фiнансовому становищi i фiнансових результатах.
Очiкується вплив на оцiнку фiнансових iнструментiв, що оцiнюються за справедливою
вартiстю, на оцiнку очiкуваних кредитних збиткiв щодо вiдповiдних фiнансових активiв
вiдповiдно до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", а також на оцiнку знецiнення окремих
нефiнансових активiв вiдповiдно до МСБО 36 "Знецiнення активiв". Внаслiдок
невизначеностi i тривалостi подiй, пов'язаних зi сполохом короновiрусу COVID-19,
Товариство не має практичної можливостi точно та надiйно оцiнити кiлькiсний вплив
зазначених подiй на фiнансовий стан i фiнансовi результати дiяльностi в 2020 роцi. В
теперiшнiй час Товариство я уважно слiдкує за фiнансовими наслiдками, викликаними
зазначеними подiями.
Тривалiсть та вплив пандемiї COVID-19, а також ефективнiсть державної пiдтримки на дату
пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi залишаються невизначеними, що не дозволяє з
достатнiм ступенем достовiрностi оцiнити обсяги, тривалiсть i тяжкiсть цих наслiдкiв, а
також їх вплив на фiнансовий стан та результати дiяльностi Товариства в майбутнiх
перiодах.
Товариство є фiнансовою установою, тому має високу ступiнь залежностi вiд законодавчих
та економiчних обмежень.
Товариство не має намiрiв лiквiдуватися або припинити дiяльнiсть, невизначеностi щодо
подiй чи умов, якi можуть спричинити значний сумнiв щодо здатностi Товариства
продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi немає. Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає
поточну оцiнку (судження) керiвництва стосовно можливого впливу економiчних умов на
операцiї та фiнансове положення Товариства та не мiстить будь-яких коригувань
вiдображених сум, якi були б необхiднi, якби Товариство було неспроможним продовжувати
свою дiяльнiсть та реалiзовувало свої активи не в ходi звичайної дiяльностi. Майбутнi
умови можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок керiвництва. Дана фiнансова звiтнiсть не включає
нiяких коригувань, якi могли б мати мiсце як результат такої невизначеностi. Про такi
коригування буде повiдомлено якщо вони стануть вiдомими i їх буде можливо оцiнити.
Припущення про безперервнiсть дiяльностi: виходячи з вищевикладеного, керiвництво
вважає обгрунтованим складання цiєї фiнансової звiтностi на основi припущення, що
Товариство
є органiзацiєю, здатною продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй
основi
Податкове, валютне та митне законодавство в Українi допускає рiзнi тлумачення та часто
змiнюється.
Податковий Кодекс, який регулює нарахування та виплату податкiв i зборiв, часто
змiнюється, його положення не завжди до кiнця вiдпрацьованi. Також немає достатньої

кiлькостi судових прецедентiв щодо вирiшення таких проблем. Часто iснують рiзнi точки
зору щодо тлумачення правових норм рiзними органами, що породжує загальну
невизначенiсть i створює приводи для конфлiктних ситуацiй. Перерахованi фактори
визначають наявнiсть в Українi податкових ризикiв значно бiльших, нiж тi, якi iснують в
країнах з бiльш розвиненою податковою системою.
Згiдно з Статтею 134. Податкового кодексу України передбачено, що об'єкт оподаткування
визначається шляхом коригування (збiльшення або зменшення) фiнансового результату до
оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фiнансовiй звiтностi пiдприємства
вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, на рiзницi, якi виникають
вiдповiдно до положень роздiлу III Податкового кодексу України.
Керiвництво Компанiї прийняло рiшення про застосування коригувань фiнансового
результату до оподаткування на рiзницi.
Юридичнi зобов'язання
В ходi звичайної дiяльностi Компанiя має справу з судовими позовами та претензiями.
Керiвництво Компанiї вважає, що максимальна вiдповiдальнiсть по зобов'язаннях, якi
можуть бути наслiдком позовiв та претензiй, у разi виникнення, не матиме суттєвого
впливу на фiнансовий стан або результати майбутнiх операцiй Компанiї.
Господарським судом Одеської областi визнаної позовнi вимоги що до ТОВ "ФК "Союз
фiнанс" у сумi 3 455 843,34 грн., тодi як сума заборгованостi, вiдображена у фiнансовiй
звiтностi станом на 31.12.2020 р., 2 420 000,00 грн. Коригування звiтностi по даному
питанню не здiйснювалось, оскiльки Керiвництво Компанiї має невизначенiсть щодо
одержання боргу.
Роздiл 4. Основнi принципи фiнансової звiтностi.
Переоцiнка iноземної валюти
Активи i пасиви, вираженi в iноземних валютах, перераховуються за офiцiйними курсами
обмiну, встановленим Нацiональним Банком України, на останнiй день звiтного перiоду.
Прибуток або збитки, що виникають у результатi розрахункiв по операцiях в iноземнiй
валютi i вiд перерахунку монетарних активiв i зобов'язань i функцiональну валюту за
офiцiйним обмiнним курсом Нацiонального Банку України на кiнець звiтного перiоду
включають до складу прибутку або збитку (як прибуток або збитки вiд курсових рiзниць).
Перерахунок по обмiнним курсом на кiнець перiоду не застосовується до немонетарних
статей.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти на банкiвських рахунках та
грошовi кошти в дорозi.
Вiдображення фiнансових iнструментiв
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання, якi облiковуються на балансi Компанiї,
представленi грошовими коштами та їх еквiвалентами, дебiторською та кредиторською
заборгованiстю, фiнансовими вкладенням та iншими зобов'язаннями.
Фiнансовi iнструменти класифiкуються, як зобов'язання або капiтал, вiдповiдно до
контрактних зобов'язань. Дивiденди, прибуток i збитки, якi вiдносяться до фiнансових
iнструментiв, класифiкованих, як актив або зобов'язання, вiдображаються в звiтностi, як
доходи або витрати.
Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка
Стандарт МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" був випущений, та набрав чинностi

01.01.2018 року. МСФЗ (IFRS) 9 - це новий стандарт по облiку фiнансових iнструментiв, який
повнiстю замiняє МСБО (IAS) 39. Розробка МСФЗ (IFRS) 9 здiйснювалась поетапно, i такий
пiдхiд, прийнятий Радою з МСФЗ, привiв до того, що з 2009 року було опублiковано декiлька
рiзних версiй цього стандарту. Версiя МСФЗ (IFRS) 9, яку було опублiковано у липнi 2014
року, замiнює всi ранiше опублiкованi версiї цього стандарту з моменту вступу його в силу,
тобто 1 сiчня 2018 року.
Компанiя визнає фiнансовi активи або фiнансовi зобов'язання у балансi вiдповiдно до
МСФЗ, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового
iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз
застосуванням облiку за датою розрахунку.
За строком виконання фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання подiляються на поточнi
(зi строком
(менш нiж дванадцять мiсяцiв.) та непоточнi зi строком бiльше нiж
дванадцять мiсяцiв.
Компанiя класифiкує фiнансовi активи як таки, що оцiнюються у подальшому або за
амортизованої собiвартiстю, або справедливою вартiстю на основы обох таких чинникiв:
- моделi бiзнесу суб'єкта господарювання для управлiння фiнансовими активами;
- характеристика контрактних грошових потокiв фiнансового активу.
Компанiя класифiкує iнструменти за такими категорiями:
a) фiнансовi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображення результату
переоцiнки у прибутку i збитку;
б) фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованої вартiсть.
Компанiя визнає такi категорiї фiнансових зобов'язань:
фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю;
фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображення
результату переоцiнки у прибутку або збитку
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Компанiя
оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю.
При припиненнi визнання фiнансового активу повнiстю рiзниця мiж:
А) балансовою вартiстю (оцiненою на дату припинення визнання) та
Б) отриманою компенсацiєю включаючи будь-який новий актив мiнус будь яке нове взяте
зобов'язання) визнають у прибутку або збитку
Фiнансовий актив оцiнюється за амортизованою собiвартiстю , якщо вiн придбавається з
метою одержання договiрних грошових потокiв i договорiв умови фiнансового активу
генерують грошовi потоки, котрi є суто виплатами основної суми та процентiв на
непогашену частку основної суми.
Компанiя визнає резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовими
активом який облiковується за амортизованою вартiстю.
Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у
вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть вiдображається за амортизованою вартiстю, за вирахуванням
резерву очiкуваних збиткiв.
Первiсна та подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою
вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових
потокiв на дату оцiнки.
Якщо у Компанiї iснує об'єктивне свiдчення того, що дебiторська заборгованiсть i
передоплата не будуть вiдшкодованi, Компанiя створює вiдповiдний резерв на знецiнення
та зменшує чисту балансову вартiсть дебiторської заборгованостi.
Компанiя аналiзує дебiторську заборгованiсть i передплати на предмет знецiнення

щомiсячно. У залежностi вiд умов договорiв, строкiв i сум грошових коштiв, отриманих в
ходi погашення зазначених сум.
Для оцiнки на предмет знецiнення кредитiв, виданих фiзичним особам, на колективнiй
основi Пiдприємство розраховує резерв для кожного кредиту i згодом пiдсумовує
результати.
Резерв нараховується на суму тiла,% i комiсiї, крiм штрафiв.
Компанiя розраховує колективний резерв за кредитами, виданими фiзичним особам,
використовуючи метод коефiцiєнтiв переходу (коефiцiєнтiв мiграцiї).
Основними джерелами iнформацiї для доказу знецiнення кредитiв фiзичним особам є
комп'ютернi системи Компанiї. Порядок формування резервiв кредитних збиткiв
регулюється Положенням про порядок формування та списання резерву для можливих
витрат за кредитними операцiями (позиками) ТОВ "СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ".
Регулюючими документами розрахунку резервiв на покриття можливих збиткiв за
кредитами
Розрахунок суми резерву виконується на основi професiйного судження керiвництва
Компанiї з використанням методу коефiцiєнтiв переходу. Додатковими пiдставами для
розрахункiв можуть служити подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати. У разi якщо
iдентифiковане подiя свiдчить про обставини, що iснували на звiтну дату, сума резерву
повинна бути переглянута.
Видiляються наступнi основнi об'єктивнi чинники, що вказують на те, що сума, очiкувана
до вiдшкодування за кредитними зобов'язаннями, менше балансової вартостi:
o нездатнiсть позичальника своєчасно проводити встановленi платежi (по основнiй сумi
боргу i вiдсоткам);
o неодноразова пролонгацiя кредиту, що включає капiталiзацiю вiдсоткiв;
o перегляд умов договору в зв'язку з фiнансовою скрутою позичальника;
o створення резерву по кредиту в попередньому перiодi;
o суттєвi несприятливi змiни на ринку.
Припинення визнання фiнансових активiв та зобов'язань.
Компанiя списує фiнансове зобов'язання (або частину фiнансового зобов'язання) з балансу
тодi i тiльки тодi, коли воно погашене, тобто, коли зазначене у договорi зобов'язання
виконано, анульовано або строк його дiї закiнчився.
Компанiя припиняє визнання фiнансового активу лише в тому випадку, коли:
o закiнчується термiн договiрних прав вимоги на потоки грошових коштiв по фiнансовому
активу;
або
o вiдбувається передача фiнансового активу, i така передача вiдповiдає критерiям
припинення визнання.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська
заборгованiсть.
Кредиторська заборгованiсть визнається як зобов'язання тодi, коли Компанiя
стає
стороною договору та, внаслiдок цього, набуває юридичне зобов'язання сплатити грошовi
кошти.
Поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз
нижченаведених ознак:
Керiвництво сподiвається погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягає
погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;
Керiвництво Товариства не має безумовного права вiдстрочити погашення
зобов'язання протягом щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.

Поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання
зобов'язань Поточнi зобов'язання оцiнюються у подальшому за амортизованою вартiстю.
Поточну кредиторську заборгованiсть без встановленої ставки вiдсотка Товариство оцiнює
за сумою первiсного рахунка фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю нараховується, коли контрагент
виконав свої зобов'язання за договором.
на 31.12.2020
на 31.12.2019
Короткостроковi кредити банкiв5000 5800
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 6456 7780
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом
216
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування
4
Поточна кредиторська заборгованiсть за виданим авансами
664
Зобов'язання з оплати працi
25
Поточнi забезпечення
478 392
Iншi поточнi зобов'язання45683 95929
Короткостроковi кредити банкiв включено кредит АТ "КБ АЛЬПАРI БАНК " договiр №
50/300920 вiд вiд 20.09.2019р. в сумi 5000 тис грн. строком до 29.09.2021р.
Кредиторська заборгованiсть за товари робити послугу облiковується заборгованiсть
необхiднi для проведення господарської дiяльностi фiнансової установи у сумi 6456 тис грн.
Поточнi забезпечення входить резерв щорiчних вiдпусток у сумi 478 тис. грн.
Iншi поточнi зобов'язання вiдображеннi кредиторська заборгованiсть за послуги у розмiрi
45683 тис грн. iснує ймовiрнiсть погашення 2021 роцi
Умовнi активи i зобов'язання
Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi але iнформацiя про них
надається в примiтках, за винятком тих, випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi
мiстять економiчнi вигоди, є незначними.
Умовнi активи не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, але iнформацiя про них надається,
коли надходження економiчних вигiд є ймовiрним.
Оренда
У 2019 роцi Компанiя вперше застосував МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда". МСФЗ (IFRS) 16 був
випущений в сiчнi 2016 року i замiнює собою МСБО (IAS) 17 "Оренда", Роз'яснення КТМФЗ
(IFRIC) 4 "Визначення наявностi в угодi ознак оренди", Роз'яснення ПКР (SIC) 15
"Операцiйна оренда - стимули" i Роз'яснення ПКР (SIC) 27 "Визначення сутностi операцiй,
якi мають юридичну форму оренди". МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи визнання,
оцiнки, подання та розкриття iнформацiї про оренду i вимагає, щоб орендарi вiдображали
всi договори оренди з використанням єдиної моделi облiку в балансi, аналогiчно порядку
облiку, передбаченому в МСБО (IAS) 17 для фiнансової оренди. Стандарт передбачає
спрощений метод облiку для орендарiв щодо оренди активiв з низькою вартiстю i
короткострокової оренди (тобто оренди з термiном не бiльше 12 мiсяцiв). На дату початку
оренди орендар визнає зобов'язання щодо орендних платежiв (тобто зобов'язання по
орендi), а також актив, який представляє право користування базовим активом протягом
термiну оренди (тобто актив у формi права користування). Орендарi зобов'язанi визнавати
витрати на вiдсотки за зобов'язанням по орендi окремо вiд витрат по амортизацiї активу в
формi права користування. Орендарi також повиннi переоцiнювати зобов'язання по орендi
при настаннi певної подiї (наприклад, змiна термiнiв оренди, змiна майбутнiх орендних
платежiв в результатi змiни iндексу або ставки, що використовуються для визначення
таких платежiв). У бiльшостi випадкiв орендар враховує суми переоцiнки зобов'язання по

орендi в якостi коригування активу в формi права користування. Компанiя використовує
звiльнення, запропонованi в стандартi щодо договорiв оренди, термiн яких закiнчується
протягом 12 мiсяцiв з дати першого застосування, а також щодо договорiв оренди базових
активiв з низькою вартiстю.
Основнi засоби
Основнi засоби облiковується за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої
амортизацiї та резерву на знецiнення, якщо необхiдно.
Витрати на незначний ремонт й технiчне обслуговування вiдносяться на витрати в мiру їх
здiйснення. Вартiсть замiни значних компонентiв обладнання iнших основних засобiв
капiталiзується, а компоненти що були замiненi, списуються.
На кiнець кожного звiтного перiоду керiвництво оцiнює наявнiсть ознак знецiнення
основних засобiв. Якщо такi ознаки знецiнення iснують керiвництво Компанiї оцiнює
вiдшкодовану суму, яка дорiвнює справедливiй вартостi активу мiнус витрати на продаж
або вартостi використання, в залежностi вiд того, яка з них вища.
Прибуток та збитки вiд вибуття обладнання та iнших основних засобiв, визначенi як
рiзниця мiж сумою надходження вiд вибуття та балансовою вартiстю активу на дату
вибуття вiдображається у складi прибутку чи збитку за рiк (в iнших операцiйних доходах та
витратах).
Амортизацiя нараховується рiвними частинами протягом термiну корисного використання
основних засобiв без урахування очiкуваної залишкової вартостi.
Строк корисного використання основних засобiв за групами:
Група-6
Строк
корисного використання
Меблi та офiсне обладнання
4 роки
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи Компанiї представленi правами користування програмним
забезпеченням, комп'ютерними програмами. Нематерiальнi активи облiковуються по їх
фактичнiй собiвартостi. Витрати на придбання нематерiальних активiв капiталiзуються та
амортизуються за лiнiйним методом протягом строку корисного використання.
Пiсля списання нематерiальних активiв їхня первiсна вартiсть разом з вiдповiдними сумами
накопиченої амортизацiї, вилучається з облiкових записiв.
Нематерiальнi активи вiдображенi в облiку за собiвартiстю.
Амортизацiя нараховується рiвними частинами протягом термiну корисного використання
нематерiальних активiв.
Строк корисного використання нематерiальних активiв за групами:
Група - 5
Строк корисного
використання
Програмне забезпечення та iншi нематерiальнi активи
2-5 рокiв
Знецiнення активiв
Згiдно з вимогами МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв", вартiсть активу повинна
розраховуватися, як попередньо оцiнена вартiсть погашення або теперiшня вартiсть
Чиста вартiсть реалiзацiї - це сума, яку можна отримати вiд продажу активу непов'язаним
сторонам, яка здiйснюється за нормальних обставин за вирахуванням прямих витрат на
продаж. Прибуток вiд використання активу - це справжня вартiсть очiкуваних грошових
потокiв вiд використання активу протягом термiну корисної експлуатацiї цього активу i вiд

його лiквiдацiї.
Згаданий стандарт передбачає, що при визначеннi прибутковостi використання активу
Компанiя повинна застосовувати прогнознi грошовi потоки, якi повиннi вiдображати
поточний стан активу, та представляти якiсну оцiнку, здiйснювану керiвництвом, щодо
сукупностi економiчних умов, якi мали мiсце протягом залишкового строку корисної
експлуатацiї активу. Прогнознi грошовi потоки необхiдно дисконтувати за ставкою, яка
вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi, i ризики, пов'язанi з цим активом.
Визначення доходу
Основними принципами облiку доходiв та витрат є:
принцип нарахування (доходи i витрати вiдображаються в пiд час їх виникнення, а
не пiд час надходження або сплати грошей, тобто облiковуються в перiодi, до якого вони
належать);
вiдповiдностi (для визначення результату звiтного перiоду необхiдно зiставити
доходи звiтного перiоду з витратами, що були здiйсненi для отримання цих доходiв);
обачнiсть (застосування в бухгалтерському облiку методiв оцiнки, якi повиннi
запобiгати заниженню оцiнки зобов'язань та витрат i завищенню оцiнки активiв i доходiв
Компанiї).
Доходи/витрати пiдлягають нарахуванню та вiдображенню у фiнансовiй звiтностi
Компанiї, якщо виконуються такi умови:
щодо активiв та зобов'язань - iснує реальна заборгованiсть;
щодо наданих (отриманих) послуг - фiнансовий результат може бути точно оцiнений,
та при цьому є договiр про надання (отримання) послуг або документи, що пiдтверджують
повне (часткове) надання їх.
Доходи i витрати, що виникають у результатi операцiй, визначаються договором мiж її
учасниками або iншими документами, оформленими згiдно з вимогами законодавства
України. У результатi використання активiв Компанiї iншими сторонами доходи
визнаються у виглядi, вiдсоткiв, та дивiдендiв:
вiдсотки визнаються у тому звiтному перiодi, до якого вони належать, та
розраховуються, виходячи з бази їх нарахування та строку користування вiдповiдними
активами;
Дохiд не визнається, якщо здiйснюється обмiн активами, якi є подiбними за призначенням
i мають однакову справедливу вартiсть.
Якщо актив забезпечує одержання економiчних вигiд упродовж кiлькох звiтних перiодiв, то
витрати визнаються шляхом систематичного розподiлу його вартостi (наприклад,
амортизацiя) мiж вiдповiдними звiтними перiодами.
Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у
складi витрат того звiтного перiоду, у якому вони були здiйсненi.
Витрати на придбання та створення активу, якi не можуть бути визнанi активом,
визнаються витратами.
Не визнаються доходами такi надходження вiд iнших осiб:
сума надходжень за договором комiсiї, агентським та аналогiчним договором на
користь комiтента, принципала тощо;
сума авансу в рахунок попередньої оплати послуг, товарiв тощо;
надходження, що належать iншим особам;
надходження вiд первинного розмiщення цiнних паперiв;
сума податку на додану вартiсть, iнших податкiв i обов'язкових платежiв, що
пiдлягають переказу до бюджету й позабюджетних фондiв.
Не визнаються витратами й не включаються до звiту про фiнансовi результати:
платежi за договорами комiсiї, агентськими угодами та iншими аналогiчними

договорами на користь комiтента, принципала тощо;
попередня (авансова) оплата товарiв, робiт, послуг;
погашення одержаних кредитiв, повернення депозитiв тощо;
витрати, якi вiдображаються зменшенням власного капiталу.
Дохiд визнається лише у тому випадку, коли отримання економiчних вигоди є вiрогiдним
та якщо його можна надiйно оцiнити, не залежно вiд часу отримання платежу. Дохiд
оцiнюється по справедливiй вартостi отриманої винагороди або винагороди, яка пiдлягає
отриманню згiдно визначених у договорi умов платежу. Дохiд вiд реалiзацiї фiнансових
iнвестицiй визнається, як сума винагороди за договорами та у момент переходу до покупця
усiх прав та ризикiв володiння. Дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв визнається, як сума
винагороди за договорами та у момент переходу до покупця усiх прав та ризикiв володiння.
Компанiя отримує доходи вiд придбання прав вимоги з дисконтом та кредитування
фiзичних та юридичних осiб. Договiр придбання прав вимоги (договiр факторингу) та
договiр кредитування набуває чинностi в повному обсязi з дати, зазначеної в договорi.
Iншi доходи
Компанiя отримує iнший дохiд, який не пов'язаний з проведенням операцiйної дiяльностi,
вiд розмiщення тимчасово вiльних грошових коштiв, а саме: вiдсотки на залишки по
рахункам, i прибуток вiд продажу цiнних паперiв.
Iнший дохiд визнається, коли є впевненiсть, що Компанiя отримає економiчнi вигоди вiд
проведених операцiй i розмiр доходу можна достовiрно визначити. Дохiд визнається за
вирахуванням витрат на його одержання у тому перiодi, в якому проведена операцiя.
Всi iншi збори, комiсiйнi та iншi статтi доходiв i витрат зазвичай враховуються за
принципом нарахування залежно вiд ступеня завершеностi конкретної операцiї, яка
оцiнюється як спiввiдношення фактично наданого обсягу i загального обсягу послуг, якi
мають бути наданi.
Визнання витрат
Компанiя несе витрати на ведення справи в процесi своєї операцiйної дiяльностi, а також
iншi витрати, якi не пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю.
Витрати визнаються у звiтi про фiнансовi результати, якщо виникає зменшення в
майбутнiх економiчних вигодах, пов'язаних зi зменшенням активу або збiльшенням
зобов'язання, якi можуть бути достовiрно визнанi.
Витрати визнаються у Звiтi про фiнансовi результати на основi безпосереднього
зiставлення мiж понесеними витратами i прибутку по конкретних статтях доходiв.
Якщо виникнення економiчних вигiд очiкується протягом кiлькох облiкових перiодiв i
зв'язок з доходом може бути простежено тiльки в цiлому або побiчно, витрати у звiтi про
фiнансовi результати визнаються на основi методу рацiонального розподiлу.
Витрата визнається у звiтi про фiнансовi результати негайно, якщо витрати не створюють
великi майбутнi економiчнi вигоди, або коли майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають
або перестають вiдповiдати вимогам визнання як актив у балансi.
Витрати на персонал та вiдповiднi вiдрахування
Заробiтна плата, єдиний соцiальний внесок, щорiчнi вiдпускнi та лiкарнянi нараховуються
у тому перiодi, в якому вiдповiднi послуги надаються працiвникам Компанiї.
Компанiя створює забезпечення для вiдшкодування майбутнiх витрат на виплату вiдпусток
працiвникам. Сума забезпечення визначається як добуток фактично нарахованої заробiтної
плати працiвникам i вiдсотку, обчисленого як вiдношення рiчної планової суми на оплату
вiдпусток до загального планового фонду оплати працi. Забезпечення на виплату вiдпусток
створюється у тому звiтному перiодi, в якому у Компанiї виникло зобов'язання внаслiдок

минулих подiй, оцiнка якого може бути розрахунково визначена.
Резерви за зобов'язаннями та платежами
Резерви за зобов'язаннями та платежами - це не фiнансовi зобов'язання, сума й термiн яких
не визначенi. Компанiя має поточне юридичне або конструктивне зобов'язання, що
виникло внаслiдок минулих подiй, та iснує ймовiрнiсть, що для погашення такого
зобов'язання знадобиться вiдтiк ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, а суму цього
зобов'язання можна розрахувати з достатнiм ступенем точностi.
Оподаткування
Податки на прибуток вiдображенi у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до законодавства, яке
вступило в дiю або має бути введено в дiю станом на кiнець звiтного перiоду. Витрати з
податку на прибуток включають поточний податок на прибуток i визнаються у складi
прибутку чи збитку за рiк, крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до операцiй, визнаних в
iнших сукупних доходах або безпосередньо у складi капiталу, в тому ж або iншому перiодi.
Компанiя є платником податку на прибуток на загальних пiдставах. В 2020 роцi ставка
податку на прибуток становила 18%.
Операцiї iз пов'язаними сторонами
Сторони зазвичай вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться пiд спiльним
контролем або якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу або може мати
значний вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових чи операцiйних рiшень.
Пов'язаними сторонами вважаються:
o
пiдприємства, якi перебувають пiд контролем або суттєвим впливом iнших осiб;
o
пiдприємства i фiзичнi особи, якi прямо або опосередковано здiйснюють контроль
над пiдприємством або суттєво впливають на його дiяльнiсть, а також близькi члени
родини такої фiзичної особи.
При аналiзi кожного випадку вiдносин, що можуть являти собою вiдносини мiж
пов'язаними сторонами, увага придiляється сутi цих вiдносин, а не лише їх юридичнiй
формi.
Впродовж 2020 року Компанiя здiйснювала операцiй з пов'язаними сторонами, а саме
виплати провiдному управлiнському персоналу. До складу управлiнського персоналу
належить директор та Головний бухгалтер Компанiї. За 2020 рiк загальна сума винагороди
основного керiвництва була включена до адмiнiстративних витрат. Винагорода основного
керiвництва складається виключно iз заробiтної плати та становить 362,5 тис. грн.. (за
2019 рiк - 229,8 тис. грн.). Компанiєю отримано
фiнансову допомогу вiд громадянина
України Сосiс О.Й у розмiрi 1000,0 тис грн.
Ризик i керування ризиками
Дiяльнiсть Компанiї має на увазi передачу ризику вiд клiєнта Компанiї й наступне
керування цим ризиком. Найбiльшi ризики в дiяльностi Компанiї пов'язанi iз можливiстю
отримання коштiв вiд дебiторiв Компанiї за укладеними угодами факторингу. Крiм цього,
Компанiя також пiддана ринковому ризику, кредитному ризику, ризику втрати лiквiдностi
й операцiйному ризику.
Управлiнський персонал Компанiї видiлив наступнi основнi категорiї ризикiв:
Ринковi ризики
Операцiйнi ризики
Кожна з вищезгаданих категорiй роздiляється на пiдгрупи, у яких позначаються ризики, якi
можуть вплинути на напрямок дiяльностi Компанiї. Для кожного з ризикiв розроблений
план виконання, згiдно якому Компанiя мiнiмiзує виникнення ризику.

а)
Ринковi ризики
Усi фiнансовi iнструменти й позицiї пiддаються ринковому ризику - ризику того, що
майбутнi ринковi умови можуть зробити iнструмент бiльш-менш коштовним. Компанiя
пiддається потенцiйним iнвестицiйним ризикам, несучи збитки вiд фiнансових активiв,
фiнансових зобов'язань у результатi змiн процентних ставок, i цiни фiнансових
iнструментiв.
Для того щоб обмежити iнвестицiйний ризик, зробленi вкладення в рiзнi фiнансовi
iнструменти. При виборi фiнансових iнструментiв ураховуються вимоги дiючого
законодавства.
При здiйсненнi iнвестицiйної дiяльностi Компанiя опирається на затверджену процедуру
iнвестування, що регулює численнi питання, пов'язанi з контролем i мiнiмiзацiєю
iнвестицiйних ризикiв.
Компанiя управляє ринковими ризиками, вкладаючи бiльшiсть iнвестицiй у ринки й
iнвестування з високими рейтингами.
б)
Операцiйнi ризики й керування ними
Завданням Компанiї є надання своїм клiєнтам високоякiсного обслуговування. Найбiльш
iстотним ризиком, що ставлять пiд загрозу наявнiсть сервiсу високого класу, вважається
вiдсутнiсть квалiфiкованого й компетентного персоналу Компанiї. Для того, щоб успiшно
залучати й зберiгати квалiфiкований персонал середнього й вищого рiвня, Компанiя
виплачує своїм спiвробiтникам конкурентну зарплату, таким чином, досягла низького
рiвня плинностi персоналу.
Управлiння ризиками - це процес, за допомогою якого Компанiя виявляє (iдентифiкує)
ризики, проводить оцiнку їх величини, здiйснює їх монiторинг i контролює свої ризиковi
позицiї, а також враховує взаємозв'язки мiж рiзними категорiями (видами) ризикiв.
Управлiння ризиками вiдбувається на тому рiвнi, де ризик виникає, а також за допомогою
функцiй незалежної перевiрки i контролю ризикiв - на найвищих рiвнях управлiння i
нагляду.
Система управлiння ризиками забезпечує надiйний процес виявлення, оцiнки, контролю та
монiторингу всiх видiв ризику на всiх рiвнях органiзацiї, у тому числi з урахуванням
взаємного впливу рiзних категорiй ризикiв, а також сприяє вирiшенню питання конфлiкту
завдань мiж необхiднiстю отримання доходу та мiнiмiзацiєю ризикiв.
Важливим iнструментом у забезпеченнi дiяльностi Компанiї є iнформацiйнi системи.
Керiвництво Компанiї придiляє значну увагу правильному функцiонуванню iнформацiйних
систем, а також їх вiдповiдностi сучасним вимогою.
Кредитний ризик
Компанiя застосовує наступнi методи управлiння кредитним ризиком:
- попередження кредитного ризику шляхом iдентифiкацiї, аналiзу та оцiнки потенцiйних
ризикiв на стадiї, що передує проведенню операцiй, якi є чутливими до кредитного ризику;
- планування рiвню кредитного ризику шляхом оцiнки рiвня збиткiв, що очiкуються;
- обмеження кредитного ризику шляхом встановлення лiмiтiв та/або обмежень ризику;
- застосування системи повноважень з прийняття рiшень;
- встановлення критерiїв та нормативiв у вiдповiдностi до вимог Нацiональної комiсiї, що
здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг;
Компанiя розкриває за класом фiнансового iнструмента:
а) суму, яка найкраще вiдображає його максимальний рiвень кредитного ризику на кiнець
звiтного перiоду, без урахування будь-якої утримуваної застави або iнших посилень
кредиту (наприклад, угоди про взаємну компенсацiю, що не вiдповiдають вимогам для

згортання вiдповiдно до МСБО 32); це розкриття iнформацiї не вимагається для фiнансових
iнструментiв, балансова вартiсть яких найкраще вiдображає максимальний рiвень
кредитного ризику;
б) опис застави, утримуваної як забезпечення, та iнших посилень кредиту, а також їхнього
фiнансового впливу (наприклад, кiлькiсна характеристика ступеня, до якого застава або
iншi посилення кредиту зменшують кредитний ризик) стосовно суми, що найкраще
вiдображає максимальний рiвень кредитного ризику (або розкритого вiдповiдно до а), або
представленого балансовою вартiстю фiнансового iнструмента);
в) iнформацiю про кредитну якiсть фiнансових активiв, якi не є анi простроченими анi
знецiненими.
Валютний ризик
Керiвництво визначає лiмiти ризикiв по валютах та загальний прийнятний рiвень ризику
за позицiями. Компанiя наражається на валютний ризик у зв'язку з вiдкритими позицiями
по рiзних валютах. Цi позицiї розраховуються як рiзниця мiж активами та зобов'язаннями в
однаковiй валютi на звiтну дату. Компанiя оцiнює, контролює та встановлює лiмiти для
довгих та коротких вiдкритих валютних позицiй, використовуючи українську гривню в
якостi базисної валюти.
Статутний капiтал
Сформований статутний капiтал вiдображається в сумi зареєстрованого статутного
капiталу,
так складає 26702,0 тис грн.
Основнi засоби та нематерiальнi активи
Станом на 31 грудня 2020 р., основнi засоби та нематерiальнi активи можуть бути
представленi наступним чином:
Меблi, офiсне обладнання та iнше
Нематерiальнi активи
Всього
Первiсна вартiсть на 01/01/2019
1039 132 1171
Амортизацiя на 01/01/2019
1017 52
1069
Надходження
480 12
492
Вибуття
0
0
0
Амортизацiя на 31/12/2020
1397 56
1453
Залишкова вартiсть на 31/12/2020
122 88
210
Iнвестицiї
Компанiя має iнвестицiї, ТОВ "Софтехносервiс" спираючись на МСФЗ 28 "Iнвестицiї в
асоцiйованi пiдприємства", за методом участi у капiталi iнвестицiя первiсно визначається
за собiвартiстю i згодом її балансова вартiсть збiльшується або зменшується для визнання
частки iнвестора у прибутку або збитку об'єкта iнвестування пiсля дати придбання, тобто
Товариством обрано модель облiку за методом участi в капiталi.
Склад iнвестицiй можна показати наступним чином:
31 грудня
2020 р.
ТОВ "СОФТЕХНОСЕРВIС"
58 500 тис. грн.

31 грудня
(частка 22%)

2019 р.
4 208

тис. грн.

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, за виданими авансами та iнша
поточна дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, за виданими авансами та iнша

поточна дебiторська заборгованiсть може бути представлена наступним чином:
на 31.12.2020р
на 31.12.2019
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
573 968
за виданими авансами
400 400
з бюджетом
39
65
з нарахованих доходiв
780 203
iнша поточна дебiторська заборгованiсть без вiдрахування резерву
125111
137682
Резерв очiкуваних збиткiв
40207 45872
iнша поточна дебiторська заборгованiсть з вiдрахування резерву 84904 91810
Для визначення на дату балансу амортизованої вартостi дебiторської заборгованостi у
фiнансовiй звiтностi Компанiя формує резерв очiкуваних збиткiв вiдповiдно до МСФЗ 9.
Компанiя аналiзує дебiторську заборгованiсть на предмет знецiнення щомiсячно окремо по
кожному контрагенту. У залежностi вiд умов договорiв, строкiв i сум грошових коштiв,
отриманих в ходi погашення зазначених сум, Компанiя створює резерв на знецiнення. При
формування резерву Компанiя керується принципом прiоритету економiчного змiсту
операцiй.
Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi
Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою
вартiстю
Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та
зобов'язань, тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий
стан на кiнець кожного звiтного перiоду.
Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю
Методики оцiнювання
Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний)
Вхiднi данi
Грошовi кошти та їх еквiваленти Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх
еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi
Ринковий Офiцiйнi курси НБУ
Дебiторська заборгованiсть за товари , роботи, послуги - з виданими авансами;
- з нарахованих доходiв Первiсна та подальша оцiнка дебiторської заборгованостi
здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi
очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. Дохiдний
Контрактнi умови,
ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вхiднi грошовi потоки
Поточнi зобов'язання
Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов'язань здiйснюється
за вартiстю погашення
Витратний Контрактнi
умови,
ймовiрнiсть
погашення,
очiкуванi вихiднi грошовi потоки
Рiвень iєрархiї справедливої вартостi, до якого належать оцiнки справедливої вартостi
Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю
1 рiвень
(тi, що мають котирування, та спостережуванi)
2 рiвень
(тi, що не мають котирувань, але спостережуванi) 3 рiвень
(тi, що не мають котирувань i не є спостережуваними)
Усього
2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019
Дата оцiнки 31.12.20
31.12.19
31.12.20
31.12.19
31.12.20
31.12.19
31.12.20
31.12.19

Дебiторська заборгованiсть
Грошовi кошти та їх еквiваленти Кредиторська заборгованiсть -

-

-

-

1792 1636 1792 1636
2548 882 2548 882
45683 95929 45683 95929

Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi"
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв в порiвняннi з їх балансовою вартiстю
Балансова вартiсть Справедлива вартiсть
за 2019р.
За 2020р.
За 2019р.
За 2020 р.
1
2
3
4
5
Дебiторська заборгованiсть
1636 1792 1636 1792
Грошовi кошти та їх еквiваленти 882 2548 882 2548
Кредиторська заборгованiсть 95929 45683 95929 45683
Справедлива вартiсть дебiторської та кредиторської заборгованостi,
неможливо
визначити достовiрно, оскiльки немає ринкового котирування цих активiв.
Керiвництво Компанiї вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої
вартостi є достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка
суттєва iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для
користувачiв фiнансової звiтностi.
Грошовi кошти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають залишки на поточних рахунках в банках та
представленi наступним чином:
31 грудня 2019 р. 31 грудня 2020 р.
Залишки коштiв на поточних рахунках компанiї
882 2548
Готiвковi кошти у касi пiдприємства 0
0
Управлiння капiталом
Капiтал Компанiї складається з власного капiталу, який належить засновникам, що включає
в себе статутний капiтал, резервний капiтал та нерозподiлений прибуток. Компанiя
здiйснює контроль за капiталом шляхом проведення аналiзу суми власного капiталу та
можливостi
її коригування з метою збереження спроможностi продовжувати свою
дiяльнiсть, забезпечення дохiдностi та рацiонального використання фiнансових ресурсiв.
Протягом 12 мiсяцiв 2020 року не було змiн у пiдходi Компанiї до управлiння капiталом,
керiвництво Компанiї здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi
Управлiнський персонал здiйснює огляд структури капiталу на кiнець кожного звiтного
перiоду. При цьому проводиться аналiз вартостi капiталу, його структура та можливi
ризики. Компанiя може здiйснювати регулювання капiталу шляхом змiни структури
капiталу. Система управлiння капiталом може коригуватись з урахуванням змiн в
операцiйному середовищi, тенденцiях ринку або стратегiї розвитку.
Управлiння капiталом Компанiя спрямовано на досягнення наступних цiлей:
"
зберегти спроможнiсть Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i
надалi забезпечувало дохiд для учасникiв Компанiї та виплати iншим зацiкавленим
сторонам;
"
забезпечити належний прибуток учасникам Компанiї завдяки встановленню цiн на
послуги, що вiдповiдають рiвню ризику;
"
дотримання вимог до капiталу, встановлених регулятором, i забезпечення
здатностi Товариства функцiонувати в якостi безперервного дiючого пiдприємства.
Статутний капiтал

Статутний капiтал сформовано та сплачено у повному обсязi.
Станом на 31.12.2019 складає 26 702 тис. грн.
на 31.12.2020 складає 26 702 тис грн.
Змiн в Статутному капiталi не було.
Резервний капiтал
Резервний (страховий) фонд Компанiї становить не менше, нiж 25% його капiталу. Розмiр
щорiчних вiдрахувань до резервного (страхового) фонду не може бути менше 5% суми
прибутку Компанiї. Кошти резервного (страхового) фонду за рiшенням загальних зборiв
засновникiв можуть використовуватися на покриття збиткiв вiд дiяльностi Компанiї,
виплату дивiдендiв та на iншi цiлi, що не суперечать українському законодавству.
Резервний (страховий) фонд Компанiї станом на 31 грудня 2020 году складає 155 тис. грн.
(31 грудня 2019 рiк - 155 тис. грн.)
Нерозподiлений прибуток
Нерозподiлений прибуток( непокритий збиток) станом на 31.12.2019 складає (10495) тис
грн. станом на 31.12.2020 складає (8909) тис грн.. Чистий фiнансовий результат за 2020
рiк складає 1706 тис грн.
Короткостроковi кредити банкiв
Компанiя станом на 31 грудня 2020 р. кредитна лiнiя
у розмiрi 5000 тис грн.

станом на 31 грудня 2020 кредит

Кредиторська заборгованiсть та iншi поточнi зобов'язання
На 31.12.2019
На 31.12.2020
Довгостроковi зобов'язання та забезпечення
26638 17726
Кредиторська заборгованiсть товари, роботи, послуги 7780 6456
Розрахунки з бюджетом
216
Кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами
664
Розрахунки з страхуванням
4
0
Розрахунки з оплати працi
25
Поточнi забезпечення
392 478
Iншi поточнi зобов'язання:
- аванси отриманi вiд контрагентiв
- розрахунки по нарахованим процентам
- розрахунки з iншими кредиторами (розрахунки за послуги)
95929
99
106
95724
45683
16559
25
29099
Довгостроковi зобов'язання та забезпечення Товариством випущено облiгацiї (серiя А)
дисконтнi iменнi , свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв № 68/2/2019 вiд
05.11.2019р., номiнальна вартiсть 1 000,00 (одна тисяча гривень), загальна кiлькiсть 40
000 шт., , загальна номiнальна вартiсть 40 000 000,00 (сорок мiльйонiв) гривень
Дата початку обiгу 05.11.2019 дата початку погашення 25.11.2024 дата закiнчення
28.11.2024р. Дисконт 6396,00 тис грн. Облiгацiї оцiнуються за амортизованою собiвартiстю.

Доходи отриманi Компанiєю складають
На 31.12.2019
На 31.12.2020
Чистий дохiд (дохiд з вiдсоткiв та комiсiй)
0,00
Iнший операцiй дохiд
40661 46690
Iншi фiнансовi доходи
21
18112
Iншi доходи
-дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй
- iнший операцiйних дохiд
2393
1090
1303 57022
54486
2536

47943

1.

Витрати Компанiї
На 31.12.2019
На 31.12.2020
Адмiнiстративнi витрати
вiдображаються загальногосподарськi витрати, пов'язанi з управлiнням та
обслуговуванням пiдприємства 6504 9270
Витрати на збут
Вiдображається амортизацiя основних засобiв, заробiтна плата працiвникiв, iнше. 8983
9827
Iншi операцiйнi витрати
До складу iнших операцiйних витрат Компанiя вiдносить
нарахованi резерви сумнiвних боргiв
20512
71444
Фiнансовi витрати
Вiдсотки за короткостроковими кредитами
1268 22754
Iншi витрати
В цiй статтi вiдображенi
собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй.

банкiв,

витрати

по

облiгацiям

1103
54391
Виправлення помилок та подiї пiсля дати балансу
У фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2020 р. на дату затвердження фiнансової
звiтностi, виправлення помилок за минули перiоди у розмiрi 120 тис грн. помилки не
суттєвi
Подiй пiсля звiтного перiоду передбаченi МСБО 10 не вiдбувалось.
Подiї пiсля звiтної дати:
Подiя/ Наявнiсть

Прийняття рiшення щодо реорганiзацiї Товариства - нi
Оголошення плану про припинення дiяльностi
- нi
Iстотнi придбання активiв, класифiкацiя активiв як утримуваних для продажу, iншi вибуття
активiв або експропрiацiя значних активiв урядом - нi
Знищення (втрата) активiв Товариства внаслiдок пожежi, аварiї, стихiйного лиха або iншої
надзвичайної подiї нi
Аномально великi змiни пiсля дати балансу в цiнах на активи або в курсах обмiну iноземних
валют нi
Прийняття законодавчих актiв, якi впливають на дiяльнiсть Товариства (змiна ставки НБУ)
так
Прийняття значних зобов'язань або непередбачених зобов'язань, наприклад, унаслiдок
надання значних гарантiй нi
Початок крупного судового процеу, що виник виключно внаслiдок подiй, якi вiдбулися
пiсля дати балансу нi
Дивiденди за звiтний перiод оголошенi Установою пiсля дати балансу нi
Укладення контрактiв щодо значних капiтальних i фiнансових iнвестицiй
нi
Оголошення банкротом дебiтора Товариства, заборгованiсть якого ранiше була визнана
сумнiвною. нi
Переоцiнка активiв пiсля звiтної дати, яка свiдчить про стiйке зниження їхньої вартостi,
визначеної на дату балансу - нi
Продаж запасiв, який свiдчить про необгрунтованiсть оцiнки чистої вартостi їх реалiзацiї на
дату балансу - нi
Виявлення помилок або порушень законодавства, що призвели до перекручення даних
фiнансової звiтностi
Змiна складу Учасникiв Компанiї, перерозподiл часток - нi
Директор
Головний бухгалтер

Сiвак А.В.
Сазонова Н.М.

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за
результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором
(аудиторською фірмою)
1

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)

2

Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності

3

Ідентифікаційний код юридичної особи
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора

4
5
6
7
8
9
10
11

Номер реєстрації аудиторської фірми
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності
Дата і номер рішення про проходження
перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг (за наявності)
Звітний період, за який проведено аудит
фінансової звітності
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 із застереженням; 03 - негативна; 04 відмова від висловлення думки)
Пояснювальний параграф (за наявності)
Номер та дата договору на проведення
аудиту
Дата початку та дата закінчення аудиту

12
13

Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
14 Текст аудиторського звіту
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фiнансової звiтностi
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ",
станом на 31.12.2020 р. за 2020 р.
Адресат
"НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
"Учасникам та Керiвництву ТОВАРИСТВА
"СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ"

З

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО
АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "ДI
ДЖI КЕЙ ЮКРЕЙН"
4 - суб'єкти аудиторської
діяльності, які мають право
проводити обов'язковий аудит
фінансової звітності підприємств,
що становлять суспільний інтерес
21326993
Україна, 04070, мiсто Київ,
вул.Братська, будинок 5, квартира
11
0238
номер: 347/8, дата: 29.06.2017
з 01.01.2020 по 31.12.2020
01 - немодифікована

номер: 22/04-71-Д, дата:
22.04.2021
дата початку: 24.04.2021, дата
закінчення: 30.04.2021
30.04.2021
70 000,00

ОБМЕЖЕНОЮ

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

РОЗДIЛ I "ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI"
ДУМКА
Думка аудитора
Ми провели аудит рiчної фiнансової звiтностi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ", код за ЄДРПОУ 35310044, адреса
Товариства: Україна, 01024, мiсто Київ, вул.Велика Василькiвська, будинок 39 ЛIТ. А, що
складається з:
"
Балансу (Звiт про фiнансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2020 року;
"
Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) (Форма № 2) за 2020 рiк;
"
Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом), (Форма № 3) за 2020 рiк;
"
Звiту про власний капiтал (Форма № 4) за 2020 рiк;
"
Примiток до фiнансової звiтностi, що включають стислий виклад значущих
облiкових полiтик за 2020 рiк.
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих
аспектах фiнансовий стан ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СУЧАСНИЙ
ФАКТОРИНГ" на 31 грудня 2020 року, та фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що
закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi (надалi - МСФЗ) та вiдповiдає вимогам чинного законодавства України.
Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть
аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню
до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ" згiдно з
Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для
бухгалтерiв (далi - Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в Українi до
нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно
до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми провели аудит вiдповiдно до обраної Товариством
концептуальною основою - Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки.
Суттєва невизначенiсть, що стосується безперервностi дiяльностi
Не змiнюючи нашої думки щодо фiнансової звiтностi, звертаємо Вашу увагу на те, що
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть в умовах фiнансово-економiчної кризи. В результатi
нестабiльної ситуацiї в Українi дiяльнiсть Товариства супроводжується ризиками.
Вплив економiчної кризи та полiтичної нестабiльностi, якi тривають в Українi, а також
їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вiрогiднiстю i вони
можуть негативно вплинути на економiку України та операцiйну дiяльнiсть Товариства.
Свiтова пандемiя короновiрусної хвороби (COVID - 19) та запровадження Кабiнетом
Мiнiстрiв України карантинних та обмежувальних заходiв, спрямованих на протидiю її
подальшого поширення в Українi зумовили виникнення додаткових ризикiв дiяльностi
суб'єктiв господарювання.
Управлiнський персонал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СУЧАСНИЙ
ФАКТОРИНГ" iдентифiкувало суттєвi невизначеностi, якi могла б поставити пiд значний
сумнiв здатнiсть Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть, тому
використовувало припущення про безперервнiсть функцiонування Товариства, як основи
для облiку пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi,
враховуючи зростаючу

невизначенiсть пов'язану iз змiною економiчної ситуацiї та песимiстичними прогнозами
розвитку свiтової та нацiональної економiки.
Зазначена iнформацiя Товариством розкрита належним чином у фiнансовiй звiтностi
складеної станом на 31 грудня 2020 року та за 2020 рiк у вiдповiдностi до концептуальної
основи - Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) та МСА 570
"Безперервнiсть дiяльностi" (переглянутий).
Передбачити масштаби впливу ризикiв на майбутнє дiяльностi Товариства на даний
момент з достатньою достовiрнiстю неможливо. Тому фiнансова звiтнiсть не мiстить
коригувань, якi могли би бути результатом таких ризикiв. Вони будуть вiдображенi у
фiнансовiй звiтностi, як тiльки будуть iдентифiкованi i зможуть бути оцiненi.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими
повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал ТОВ "СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ", в особi вiдповiдальних посадових
осiб, несе вiдповiдальнiсть, зазначену у параграфi 6 б) МСА 210 "Узгодження умов завдань
з аудиту":
- за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi за 2020 рiк, вiдповiдно до Закону
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року
№ 996-XIV з наступними змiнами та доповненнями;
- за складання фiнансової звiтностi до застосованої концептуальної основи фiнансової
звiтностi Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi - МСФЗ);
- за внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того,
щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень
унаслiдок шахрайства або помилки;
- за наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту,
та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається до Нацiонального
банку України разом з фiнансовою звiтнiстю;
- за невiдповiдне використання управлiнським персоналом припущення про
безперервнiсть дiяльностi Товариства на основi проведеного фiнансового аналiзу
дiяльностi Товариства у вiдповiдностi з вимогами МСА № 200 "Загальнi цiлi незалежного
аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту".
Вiдповiдальна особа несе вiдповiдальнiсть також за:
- початковi залишки на рахунках бухгалтерського облiку;
- правочинiсть (легiтимнiсть, законнiсть) здiйснюваних господарських операцiй та
господарських фактiв;
- доказовiсть, повноту та юридичну силу первинних облiкових документiв;
- методологiю та органiзацiю бухгалтерського облiку;
- управлiнськi рiшення, договiрне забезпечення та iншу адмiнiстративну документацiю.
Для проведення аудиторської перевiрки за 2020 р., вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
аудиту МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА
705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi
параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", були наданi
наступнi документи:
1.
Баланс (Звiт про фiнансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2020 року;
2.
Звiтпро фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) (Форма № 2) за 2020 рiк;
3.
Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом), (Форма № 3) за 2020 рiк;
4.
Звiт про власний капiтал (Форма № 4) за 2020 рiк;
5.
Примiтки до фiнансової звiтностi, що включають стислий виклад значущих
облiкових полiтик за 2020 рiк;
6.
Звiт про управлiння;

7.
Статутнi, реєстрацiйнi документи;
8.
Протоколи, накази;
9.
Первиннi та зведенi документи бухгалтерського облiку.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва Товариства розрахункiв та
припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй
звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах
протягом звiтного перiоду.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання
фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку
управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання
фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або
помилки. При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе
вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на
безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються
безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть
дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський
персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших
реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть
вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування компанiї.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi
результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до вимог
Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та
супутнiх послуг (далi - МСА), зокрема, до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту
щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора",
МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного
аудитора", МСА 720
"Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах,
що мiстить перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть, МСА 240 "Вiдповiдальнiсть
аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi".
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також
зобов'язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання
обгрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й
розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах, а також оцiнку застосованих принципiв
бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським
персоналом ТОВ "СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ", а також оцiнку загального подання
фiнансових звiтiв. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку
ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки.
Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик,
прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального
подання фiнансової звiтностi.
Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що
стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової
звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з
метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта
господарювання.
Перевiрка проводилась вiдповiдно до статтi 10 Закону України "Про аудит фiнансової
звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 року № 2258-VIII з наступними
змiнами та доповненнями, Розпорядженням Нацкомфiнпослуг №362 вiд 25 лютого 2020
року "Про затвердження Методичних рекомендацiй щодо iнформацiї, яка стосується

аудиту фiнансової звiтностi за 2020 рiк суб'єктiв господарювання, нагляд за якими
здiйснює Нацкомфiнпослуг", Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду,
iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв
аудиту та надання впевненостi (РМСАНВ), затверджених в якостi нацiональних
стандартiв аудиту рiшенням АПУ вiд 26.01.2017 року №338/8
(надалi - МСА), з
урахуванням iнших нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть Товариства.
Аудиторська перевiрка включає оцiнку застосованих МСФЗ та суттєвих попереднiх
оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом ТОВ "СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ", також
оцiнку загального подання фiнансових звiтiв в цiлому. Перевiркою не розглядалося
питання правильностi сплати податкiв, зборiв, обов'язкових платежiв.
Отриманi аудиторськi докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та вiдповiдну
основу для висловлення аудиторської думки.
Нашими цiлями є по-перше, але не виключно, отримання обгрунтованої впевненостi, що
фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або
помилки та по-друге - випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обгрунтована
впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений
вiдповiдно до МСА завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення
можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо
окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони можуть впливати на
економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
o iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у
вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення
суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок
помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски,
неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
o отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення
думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
o оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
o доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на
основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва
невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть
продовжити безперервну дiяльнiсть суб'єкта перевiрки. Якщо ми доходимо висновку
щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi
аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi
розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки
грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора.
o оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з
розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що
покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. Ми
повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про
запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати,
включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд
час аудиту. Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями,

твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та
повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись
такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо
вiдповiдних застережних заходiв. З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких
надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали
найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є
ключовими питаннями аудиту.
РОЗДIЛ II "КЛЮЧОВI ПИТАННЯ АУДИТУ"
Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були значущими
пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядалися
в контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та при формуваннi думки щодо
неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Вiдповiдно до
роз'яснень Регулятора та Аудиторської палати України,
було зазначено, що
аудиторський висновок повинен вiдповiдати Мiжнародним стандартам аудиту, то в
даному аудиторському висновку переважають положення Мiжнародних стандартiв
контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, виданих
Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi (РМСАНВ),
затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АПУ вiд 26.01.2017 року
№338/8 (надалi - МСА), та враховано всi вимоги та iнформацiю, що необхiдно додатково
навести згiдно рiшень та розпоряджень регулятора ринку- Нацiонального банку України.
Отже, дотримуючись Розпорядження Аудиторської палати України та погоджень з
Нацiональним Банком України, а також дiючого законодавства України, в даному
аудиторському висновку, до його структури та змiсту переважають вимоги Мiжнародних
стандартiв аудиту, а саме: МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо
фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора", МСА
706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного
аудитора". Проте, аудитором враховано всi вимоги та iнформацiю, що необхiдно
додатково навести у аудиторському висновку згiдно Рiшеннь Нацiонального банку
України. Отже, за структурою та змiстом аудиторський висновок в повнiй мiрi вiдповiдає
МСА 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi
параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора" та вiдображає
змiстовно всi вимоги розкриття та ствердження, що передбаченi Рiшеннями
Нацiонального банку України.
Питання безперервностi дiяльностi, якi не є настiльки значущими, що повиннi були
включенi у роздiл "Суттєва невизначенiсть, що стосується безперервностi дiяльностi"
Нами було розглянуто питання, чи iснують подiї або умови, якi можуть поставити пiд
значний сумнiв здатнiсть суб'єкта господарювання безперервно продовжувати
дiяльнiсть, оцiненi оцiнки управлiнського персоналу щодо здатностi суб'єкта
господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть згiдно до вимог МСА 570
"Безперервнiсть" та визначено, що не iснує суттєвої невизначеностi, що стосується
подiй або умов, якi окремо або в сукупностi можуть поставити пiд значний сумнiв
здатнiсть суб'єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть.
Товариство має намiр продовжувати дiяльнiсть як небанкiвська фiнансова установа в
наданнi iнших фiнансових послуг.
Фiнансова ситуацiя Товариства станом на 31 грудня 2020 року свiдчить про стабiльнiсть
i платоспроможнiсть Товариства.
Аналiзуючи показники фiнансової звiтностi, можна зробити висновок, що Товариство

фiнансово-стiйке, має лiквiдний баланс, вiрогiдностi банкрутства немає.
За результатами оцiнки зiбраних аудиторських доказiв, не виявлено подiй або умов, якi
можуть поставити пiд сумнiв припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства
протягом 12 мiсяцiв. Управлiнський персонал Товариства
iдентифiкував суттєвi
невизначеностi, якi могла б поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства
безперервно продовжувати дiяльнiсть, тому використовувало припущення про
безперервнiсть функцiонування Товариства, як основи для облiку пiд час пiдготовки
фiнансової звiтностi,
враховуючи зростаючу невизначенiсть пов'язану iз змiною
економiчної ситуацiї та песимiстичними прогнозами розвитку свiтової та нацiональної
економiки.
Зазначена iнформацiя Товариством розкрита належним чином у фiнансовiй звiтностi
складеної станом на 31 грудня 2020 року та за 2020 рiк у вiдповiдностi до концептуальної
основи - Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) та МСА 570
"Безперервнiсть дiяльностi" (переглянутий).
Передбачити масштаби впливу ризикiв на майбутнє дiяльностi Товариства на даний
момент з достатньою достовiрнiстю неможливо. Тому фiнансова звiтнiсть не мiстить
коригувань, якi могли би бути результатом таких ризикiв. Вони будуть вiдображенi у
фiнансовiй звiтностi, як тiльки будуть iдентифiкованi i зможуть бути оцiненi.
Оцiнка активiв за справедливою вартостю
Справедлива вартiсть за МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi" - це сума, на яку можна
обмiняти актив пiд час здiйснення угоди на загальних умовах мiж добре обiзнаними,
незалежними сторонами, якi дiють на добровiльнiй основi. Справедлива вартiсть являє
собою поточну цiну попиту для фiнансових активiв, що котируються на активному ринку.
У вiдношеннi активiв i зобов'язань iз взаємно компенсуючим ринковим ризиком
Компанiя може використовувати середнi ринковi цiни для визначення справедливої
вартостi позицiй зi взаємно компенсуючими ризиками та застосовувати до чистої
вiдкритої позицiї вiдповiдну цiну попиту або цiну пропозицiї. Фiнансовий iнструмент
вважається котированим на активному ринку, якщо котирування є вiльно та регулярно
доступними на фондовiй бiржi чи в iншiй органiзацiї, i цi цiни вiдображають дiйснi i
регулярнi ринковi операцiї, що здiйснюються на загальних пiдставах.
Для визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв , за якими вiдсутня
iнформацiя про ринковi цiни iз зовнiшнiх джерел, використовуються Товариством такi
методи оцiнки, як модель дисконтування грошових потокiв, модель, заснована на даних
останнiх угод, здiйснених мiж непов'язаними сторонами, або аналiз фiнансової iнформацiї
про об'єкти iнвестування.
Оцiнка вартостi активiв Товариства здiйснена у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ за
справедливою вартiстю.
Пiдготовка фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд керiвництва формування
суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування облiкових полiтик, а також
на суми активiв, зобов'язань, доходiв та витрат, вiдображених у фiнансовiй звiтностi.
Оцiнки та пов'язанi з ними припущення грунтуються на iсторичному досвiдi та iнших
факторах, якi вважаються обгрунтованими за даних обставин, результати яких формують
основу суджень стосовно балансової вартостi активiв та зобов'язань, яка не є очевидною
з iнших джерел. Хоча цi оцiнки грунтуються на найкращому розумiннi керiвництвом
поточних подiй та операцiй, фактичнi результати можуть суттєво вiдрiзнятися вiд цих
оцiнок.
Пiд час пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi керiвництвом було зроблено наступнi
судження, оцiнки та припущення:
1) Товариство продовжуватиме свою дiяльнiсть на пiдставi принципу безперервностi.

2) Жодний компонент бiзнесу та/або група активiв чи окремi активи не передбаченi на
продаж та не класифiкованi як групи вибуття. Вся дiяльнiсть розглядається як дiяльнiсть,
що продовжується, iнформацiя з припиненої дiяльностi не наводиться.
3) Строки корисного використання довгострокових фiнансових активiв є предметом
судження, що грунтується на досвiдi використання подiбних активiв; цiлком зношенi
активи продовжують використовуватися та не можуть бути списаними з балансу, так як
Товариство їх фактично використовує, пiдтримує робочий стан.
4) Резерви щорiчних вiдпусток мiстять оцiночнi значення вiдповiдно до методологiї,
визначеної облiковою полiтикою.
5) Оцiнка приблизної справедливої вартостi по фiнансових активах та зобов'язаннях, що
облiковуються не за справедливою вартiстю, але розкриття справедливої вартостi яких
вимагається, мiстить припущення щодо їхньої справедливої вартостi.
6) Облiк фiнансових активiв в частинi зменшення корисностi мiстить ряд припущень та
оцiнок (наявнiсть чи вiдсутнiсть ознак знецiнення, майбутнi грошовi потоки тощо).
7) Вiдстрочений податковий актив визнається в тiй мiрi, в якiй iснує ймовiрнiсть
наявностi оподатковуваного прибутку, проти якого можуть бути використанi тимчасовi
рiзницi i податковi збитки. Час утилiзацiї/погашення вiдстрочених податкових активiв та
зобов'язань теж є припущенням, на пiдставi якого застосовуються вiдповiднi майбутнi
ставки податку.
8) Товариством оцiнено, що для тих активiв/зобов'язань, що вiдображенi в балансi як
довгостроковi
(крiм
вiдстрочених
податкiв),
на
вiдмiну
вiд
поточних,
вiдшкодування/погашення вiдбудеться бiльш нiж через дванадцять мiсяцiв (або
операцiйного циклу) з дати балансу.
9) Товариством оцiнено, що всi договори оренди, по яких воно виступає стороною, не
мiстять ознак фiнансової оренди та повиннi класифiкуватися як операцiйна оренда.
10) Аналiз чутливостi та iншi аналiзи щодо управлiння ризиками мiстять припущення
стосовно варiювання чинникiв та їхнього впливу на активи, зобов'язання, сукупних дохiд
та капiтал.
Таблиця
Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю
Методики оцiнювання
Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний)
Вихiднi данi
Грошовi кошти та їх еквiваленти Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх
еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй
вартостi
Ринковий Офiцiйнi курси НБУ
Депозити (крiм депозитiв до запитання)
Первiсна оцiнка депозиту здiйснюється за
його справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює його номiнальнiй вартостi.
Подальша оцiнка депозитiв у нацiональнiй валютi здiйснюється за справедливою
вартiстю очiкуваних грошових потокiв Дохiдний (дисконтування грошових потокiв)
Ставки за депозитами, ефективнi ставки за депозитними договорами
Борговi цiннi папери
Первiсна оцiнка боргових цiнних паперiв як фiнансових активiв
здiйснюється за справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої
був отриманий актив. Подальша оцiнка боргових цiнних паперiв здiйснюється за
справедливою вартiстю. Ринковий, дохiдний
Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв
торгiв на дату оцiнки, котирування аналогiчних боргових цiнних паперiв, дисконтова нi
потоки грошових коштiв
Iнструменти капiталу
Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за їх
справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий
актив. Подальша оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за справедливою вартiстю на
дату оцiнки. Ринковий, витратний
Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на

дату оцiнки, за вiдсутностi визначеного бiржового курсу на дату оцiнки,
використовується остання балансова вартiсть, цiни закриття бiржового торгового дня
Iнвестицiйна нерухомiсть Первiсна оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за
собiвартiстю. Подальша оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за справедливою
вартiстю на дату оцiнки Ринковий, дохiдний, витратний Цiни на ринку нерухомостi,
данi оцiнки професiйних оцiнювачiв
Дебiторська заборгованiсть
Первiсна
та
подальша
оцiнка
дебiторської
заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi
погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки.
Дохiдний
Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вхiднi грошовi
потоки
Поточнi зобов'язання
Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов'язань
здiйснюється за вартiстю погашення Витратний Контрактнi
умови,
ймовiрнiсть
погашення, очiкуванi вихiднi грошовi потоки
Аудитор вважає, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до оцiнки
фiнансових iнструментiв, де ринковi котирування не доступнi, є ключовим джерелом
невизначеностi оцiнок, тому що: (а) вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн
з плином часу, оскiльки оцiнки базуються на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових
ставок, волатильностi, змiн валютних курсiв, показникiв кредитоспроможностi
контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, а також специфiчних особливостей
операцiй; та (б) вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан,
а також на доходи (витрати) може бути значним.
Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати
значний вплив на передбачувану справедливу вартiсть.
У результатi аналiзу оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов'язань Товариства не
виявлено тi, що вiдносяться до закритих вхiдних даних (3-го рiвня), що вплинуло на
прибуток Товариства за звiтний перiод 2020 року.
Рiвень iєрархiї справедливої вартостi, до якого належать оцiнки справедливої вартостi
наведено нижче:
Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiсть 1 рiвень
(тi, що мають котирування, та спостережуванi)
2 рiвень
(тi, що не мають котирувань, але спостережуванi) 3 рiвень
(тi, що не мають котирування i не є спостережуваними) Усього
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
Дата оцiнки 31.12.19
31.12.20
31.12.19
31.12.20
31.12.19
31.12.20
31.12.19
31.12.20
Дебiторська заборгованiсть
1 636 1 792 1 636 1 792
Грошовi кошти та їх еквiваленти 882 2 548 882 2 548
Кредиторська заборгованiсть 95 92945 68395 92945 683
Iншi розкриття, справедливої вартостi фiнансових iнструментiв в порiвняннi з їх
балансовою вартiстю, щодо МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi" наведено нижче:
Балансова вартiсть Справедлива вартiсть
01.01.2020 року
31.12.2020 року
01.01.2020 року
1
2
3
4
5
Дебiторська заборгованiсть
1 636 1 792 1 636 1 792
Грошовi кошти та їх еквiваленти 882 2 548 882 2 548

31.12.2020 року

Кредиторська заборгованiсть

95 92945 68395 92945 683

Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати
значний вплив на передбачувану справедливу вартiсть.
Аудитор вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої вартостi є
достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка суттєва
iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для
користувачiв фiнансової звiтностi.
Знецiнення активiв
Товариство застосовує методи оцiнки вартостi, якi вiдповiдають обставинам та для яких
є достатньо даних, щоб оцiнити справедливу вартiсть, максимiзуючи використання
доречних вiдкритих вхiдних даних та мiнiмiзуючи використання закритих вхiдних даних.
Оцiнки в основному включають:
- Знецiнення основних засобiв вiдповiдно до МСФЗ 36 "Знецiнення активiв" - Товариство
переглядає балансову вартiсть необоротних матерiальних активiв ( в основному
основних засобiв) для визначення ознак знецiнення
- Термiн корисного використання основних засобiв - Товариство визначає строки
корисного використання не рiдше нiж 1 раз на рiк, на кiнець кожного фiнансового року та
якщо очiкуються вiдхилення вiд попереднiх оцiнок, змiни враховуються як змiни в
облiкових оцiнках згiдно з МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та
помилки"
- Резерв пiд сумнiвну заборгованiсть - Товариство визначає створює чи не створює
резерв пiд сумнiвнi борги для покриття можливих збиткiв.
Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та
зобов'язань, тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий
стан на кiнець кожного звiтного перiоду.
Наявнiсть та оцiнка активiв, якi знаходяться на тимчасово окупованих територiях
України
Товариство не має в наявностi активiв, якi знаходяться на тимчасово окупованих
територiях України.
Визнання доходу, отриманого вiд iнвестування активiв
Доходи вiд фiнансових iнвестицiй можуть бути отриманi: у виглядi вiдсоткiв, доходiв вiд
володiння корпоративними правами (дивiдендiв), вiд майнових прав у виглядi роялтi, за
рахунок зростання вартостi iнвестицiй (експертна оцiнка або ринкова вартiсть
перевищує собiвартiсть) та шляхом участi у капiталi.
Доходи вiд фiнансових iнвестицiй в бiльшостi випадкiв визнаються до моменту їх
отримання у виглядi грошових коштiв або iнших активiв. За винятком випадкiв,
передбачених МСФЗ, застосування методу нарахування всiх видiв доходiв вiд фiнансових
iнвестицiй є обов'язковим. При цьому МСБО 18 "Визнання доходу", вимагає нарахування
всiх таких доходiв у визначених перiодах щонайменше на дату балансу.
Дохiд вiд здiйснених фiнансових iнвестицiй (якщо вiн може бути достовiрно оцiнений та
iснує ймовiрнiсть надходження економiчних вигод, пов'язаних з утриманням iнвестицiї)
визнається та розподiляється мiж звiтними перiодами в такому порядку:
вiдсотки - у тому звiтному перiодi, до якого вони належать, виходячи з бази
нарахування, ставки вiдсотка i строку утримання вiдповiдних фiнансових iнвестицiй;
дохiд вiд участi у капiталi - визначається на дату балансу на пiдставi фiнансових
звiтiв дочiрнiх, спiльних та асоцiйованих пiдприємств;

дивiденди - у перiодi прийняття рiшення про їх виплату в сумi об'явлення за
вирахуванням податку на дивiденди;
дисконт - протягом перiоду з моменту придбання фiнансових iнвестицiй до
моменту їх погашення, за методом ефективної ставки вiдсотка;
роялтi - за принципом нарахування згiдно з економiчним змiстом вiдповiдної
угоди;
доходи вiд зростання вартостi - у тому перiодi, коли здiйснено переоцiнку або
реалiзацiю фiнансової iнвестицiї.
Дохiд вiд фiнансових iнвестицiй за методом участi в капiталi вiдображається на рахунку
72 "Дохiд вiд участi в капiталi", доходи у виглядi дивiдендiв, вiдсоткiв, амортизацiї
дисконту по iнвестицiях - на рахунку 73 "Iншi фiнансовi доходи", доходи вiд реалiзацiї
фiнансових iнвестицiй - на рахунку 74 "Iншi доходи".
Аудитор пiдтверджує, що Товариство вiрно здiйснює визнання доходу, отриманого вiд
iнвестування вiдповiдно до обраної концептуальної основи.
Опис характерних операцiй з пов'язаними особами, в тому числi в межах однiєї
промислово-фiнансової групи чи iншого об'єднання
Сторони зазвичай вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться пiд спiльним
контролем або якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу або може мати
значний вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових чи операцiйних рiшень. При
аналiзi кожного випадку вiдносин, що можуть являти собою вiдносини мiж пов'язаними
сторонами, увага придiляється сутi цих вiдносин, а не лише їх юридичнiй формi.
В данiй фiнансовiй звiтностi зв'язаними вважають сторони, одна з яких має можливiсть
контролювати iншу або здiйснювати суттєвий вплив на прийняття фiнансових та
операцiйних рiшень iншою стороною, як це визначено в МСБО 24 "Розкриття iнформацiї
щодо зв'язаних сторiн". Рiшення про те якi сторони являються зв'язаними приймають не
тiльки на основi їх юридичної форми, але i виходячи з характеру стосункiв зв'язаними
сторiн.
Згiдно з МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про пов'язанi особи", провiдним управлiнським
персоналом вважаються особи, якi безпосередньо або опосередковано мають
повноваження та є вiдповiдальними за планування, управлiння та контроль дiяльностi
суб'єкта господарювання, зокрема будь-який директор (виконавчий або iнший) цього
суб'єкта господарювання.
Протягом 2020 року ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СУЧАСНИЙ
ФАКТОРИНГ" вiдсутнi операцiї з пов'язаними особами.
Наявнiсть судових позовiв та регуляторних вимог, що суттєво впливають на дiяльнiсть
У ходi звичайної дiяльностi Товариство залучається до рiзних судових процесiв.
На думку аудитора, зобов'язання, якщо такi виникатимуть в результатi цих процесiв, не
матимуть значного негативного впливу на фiнансовий стан чи результати майбутнiх
операцiй.
Станом на 31.12.2020 р. Товариство вiд власного iменi i за власний рахунок не являється
учасником судових процесiв, проти Товариства не висувалися претензiї та вiдсутнi будьякi судовi позови.
Здiйснення iстотних операцiй з активами
Вiдповiдно до чинного законодавства для аналiзу операцiй передбачених
рекомендацiями Нацкомфiнпослуг iстотною операцiєю з активами вважається операцiя,
обсяг якої бiльше нiж на 10% вiд загальної величини активiв. Аудитором встановлено, що

Товариство в перiод з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року здiйснювало операцiй обсяг
кожної з яких бiльше нiж на 10% вiд загальної величини активiв. Товариство здiйсювало
продаж копроративних прав з ТОВ "СОФТЕХНОСЕРВИС":
"
Договiр купiвлi-продажу частки № 30091400-Р вiд 30 жовтня 2020 року на суму - 23
854 300,00 грн (Двадцять три мiльйони вiсiмсот п'ятдесят чотири тисячi триста гривень
00 копiйок);
"
Договiр купiвлi-продажу частки № 14111400-S вiд 14 грудня 2020 року на суму - 30
438 918,00 грн (Тридцять мiльйонiв чотириста тридцять вiсiм тисяч дев'ятсот
вiсiмнадцять гривень 00 копiйок).
Дебiторська заборгованiсть за не фiнансовими операцiями
Аудит даних дебiторської заборгованої Товариства станом на 31 грудня 2020 року
свiдчить, що облiк дебiторської заборгованостi, ведеться згiдно чинного законодавства
України. Облiк дебiторської заборгованостi вiвся згiдно з обраною концептуальною
основою. Проведена Товариством iнвентаризацiя була проведена вiрно згiдно з чинним
законодавством "Положення про iнвентаризацiю активiв та зобов'язань" вiд 02.09.2014
року № 879 з наступними змiнами та доповненнями. Таким чином аудитор пiдтверджує,
що станом на 31 грудня 2020 року дебiторська заборгованiсть за нефiнансовими
операцiями вiдсутня. Зауважень до облiку не виявлено.
Залучення коштiв на умовах субординованого боргу
У перiод з 01 сiчня 2020 року по 31 грудня 2020 року Товариство не здiйснювало
залучення коштiв на умовах субординованого боргу.
Наявнiсть прострочених зобов'язань
Формування, ведення облiку, достатностi та адекватностi сформованих резервiв
визначенi облiковою полiтикою Товариства та МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти:
подання", МСБО 9 "Фiнансовi iнструменти", МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття
iнформацiї").
Питання облiкових оцiнок при визначеннi суми резервiв (резервiв на знецiнення
дебiторської заборгованостi (резерву пiд можливi кредитнi збитки) i застосування
управлiнським персоналом при цьому оцiночних суджень та припущень, якi впливають
на величину активiв, вiдображених у звiтностi, для Товариства, що здiйснює надання
фiнансових послуг здiйснюється на пiдставi Наказу про облiкову полiтику № 03/20 вiд 02
сiчня 2020 року та розкрито в Примiтках до фiнансової звiтностi. При складаннi
фiнансової звiтностi за МСФЗ
Товариство дотримувалося основних принципiв
складання фiнансової звiтностi: методу нарахування, безперервностi дiяльностi,
зрозумiлостi, доречностi, достовiрностi, зiставностi, можливостi перевiрки, якi були
розкритi й обгрунтованi у Примiтках до фiнансової звiтностi за звiтний перiод.
Керiвництво використовує оцiнки i припущення, якi впливають на вiдображення в
звiтностi сум активiв i зобов'язань i на розкриття iнформацiї про потенцiйнi активи i
зобов'язання на дату складання бухгалтерського балансу. При визнаннi дебiторської
заборгованостi Товариство нараховує резерв пiд кредитний ризик, що складає 0,005% вiд
будь-якої дебiторської заборгованостi, що визнається на Балансi Товариства.
РОЗДIЛ III "ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА ЩОДО IНШОЇ IНФОРМАЦIЇ"
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими
повноваженнями за рiчнi звiтнi данi

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне подання
рiчних звiтних даних та iншої iнформацiї, яка мiститься окремо вiд фiнансових звiтiв.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та
використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного
представлення таких звiтних даних та розшифровок статей iнформацiї, що наведена, якi
не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та
застосування облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Також управлiнський персонал вiдповiдає за складання рiчних звiтних даних за рiк, з
урахуванням вимог до розкриття iнформацiї, встановлених законодавством України.
Вiдповiдальнiсть за правильнiсть пiдготовки вказаної iнформацiї та вступне сальдо по
балансу несуть посадовi особи Товариства.
При складанi рiчних звiтних даних та iншої iнформацiї, яка мiститься окремо вiд
фiнансових звiтi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi
Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це
застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм
випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи припинити
дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за
процесом фiнансового звiтування Товариства та рiчнi звiтнi данi та iншої iнформацiї, яка
мiститься окремо вiд фiнансових звiтiв.
Iнформацiя щодо рiчних звiтних даних, яка мiститься окремо вiд фiнансових звiтiв, що
пройшли аудит
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю - рiчнi
звiтнi данi, якi подаються до Нацiонального банку України, що здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг згiдно "Порядку надання звiтностi
фiнансовими компанiями, фiнансовими установами - юридичними особами публiчного
права, довiрчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами
господарювання, якi за своїм правовим статусом не є фiнансовими установами, але мають
визначену законами та нормативно-правовими актами Держфiнпослуг або
Нацкомфiнпослуг можливiсть надавати послуги з фiнансового лiзингу", затвердженого
розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг 26.09.2017 року №3840 зi змiнами.
Аудиторами перевiрено iншу суттєву iнформацiю, що розкривалася Товариством у рiчних
звiтних даних, та подається до Нацiонального банку України, що здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, а також iншi звiти та iнформацiю, зокрема,
протоколи засiдання Загальних зборiв учасникiв Товариства, у вiдповiдностi до вимог
МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї".
Думка аудитора щодо фiнансової звiтностi не поширюється на рiчнi звiтнi данi та,
вiдповiдно, ми не висловлюємо аудиторську думку чи робимо висновок з будь-яким
рiвнем впевненостi щодо iншої iнформацiї, а саме рiчних звiтних даних Товариства.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися
з iншою iнформацiєю (iнформацiєю щодо рiчних звiтних даних) та при цьому розглянути,
чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або
нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою,
що мiстить суттєве викривлення.
На основi проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що не iснує суттєвого

викривлення iнформацiї щодо рiчних звiтних даних та аудитор не виявив фактiв суттєвої
невiдповiдностi та викривлень, якi необхiдно включити до звiту.
РОЗДIЛ IV "ЗВIТ ВIДПОВIДНО З IНШИМИ ЗАКОНОДАВЧИМИ ТА НОРМАТИВНИМИ
ВИМОГАМИ"
Основнi вiдомостi про Товариство
Повна назва Товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СУЧАСНИЙ
ФАКТОРИНГ"
Скорочена назва Товариства
ТОВ "СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ"
Органiзацiйно-правова форма Товариства
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Ознака особи
Юридична
Форма власностi Приватна
Код за ЄДРПОУ
35310044
Мiсцезнаходження: Україна, 01024, мiсто Київ, вул.Велика Василькiвська, будинок 39 ЛIТ.
А
Дата державної реєстрацiї Дата запису: 26.07.2007 року
Лiцензiї
Лiцензiя видана на пiдставi Розпорядження Нацiональної комiсiї, що
здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг № 1038 вiд 06 червня
2019 року на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв), а саме на:
o № 1038 вiд 06 червня 2019 року надання гарантiй та поручительств.
Лiцензiя видана на пiдставi Розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг № 1037 вiд 06 червня 2019 року на
провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм професiйної
дiяльностi на ринку цiнних паперiв), а саме на:
o № 1037 вiд 06 червня 2019 року надання послуг з фiнансового лiзингу.
Лiцензiя видана на пiдставi Розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг № 3024 вiд 04 липня 2017 року на
провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм професiйної
дiяльностi на ринку цiнних паперiв), а саме на:
o № 3024 вiд 04 липня 2017 року надання послуг з факторингу;
o № 3024 вiд 04 липня 2017 року надання коштiв у позику, в тому числi i на умовах
фiнансового кредиту.
Номер запису в ЄДР 1 070 102 0000 029198
Основнi види дiяльностi КВЕД: Код КВЕД 64.91 Фiнансовий лiзинг (основний);
Код КВЕД 64.19 Iншi види грошового посередництва;
Код КВЕД 64.99 Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного
забезпечення), н.в.i.у.;
Код КВЕД 66.19 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм страхування
та пенсiйного забезпечення
Учасники/Засновник Товариства
СОСIС ОЛЕКСАНДР ЙОСИПОВИЧ,
Мiсцезнаходження: Україна, 01033, мiсто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 59,
квартира 1136,
Розмiр внеску до статутного фонду (грн.): 2 536 712,43 грн
ХОМЕНКО IВАН СЕРГIЙОВИЧ,
Мiсцезнаходження: Україна, 02100, мiсто Київ, ВУЛИЦЯ КРАКIВСЬКА, будинок 11,
квартира 37,
Розмiр внеску до статутного фонду (грн.): 304 405,50 грн
ДЖОРАЄВ РОВШЕН РЕМАЗАНОВИЧ,

Мiсцезнаходження: Україна, 03037, мiсто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОПАРТИЗАНСЬКА,
будинок 14-В, квартира 11,
Розмiр внеску до статутного фонду (грн.): 1 750 000,01 грн
IНШI ОРГАНIЗАЦIЙНО-ПРАВОВI ФОРМИ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
НЕДЕВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД
"КРIПТО-ФОНД",
Код ЄДРПОУ:43401015,
Мiсцезнаходження: Україна, 04050, мiсто Київ, СIЧОВИХ СТРIЛЬЦIВ, будинок 60,
Розмiр внеску до статутного фонду (грн.): 22 111 117,84 грн
Керiвник
головний бухгалтер
кiлькiсть працiвникiв
Керiвник - Сiвак Андрiй Володимирович (Наказ № 20/19-к вiд
03 квiтня 2019 року)
Головний бухгалтер - Сазонова Наталя Миколаївна
Середня кiлькiсть працiвникiв - 45 осiб
Дата останнiх змiн до Статуту Статут
ТОВАРИСТВА
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ" Затверджений Протоколом №73
Загальних Зборiв Учасникiв вiд 03 квiтня 2019 року
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ"
(надалi - Товариство) є юридичною особою, що створене вiдповiдно до чинного
законодавства України без обмеження строку дiяльностi, має самостiйний баланс, круглу
печатку та штампи iз своїм найменуванням, фiрмовi бланки, знаки для товарiв та послуг,
та iншi засоби вiзуальної iдентифiкацiї Товариства, має право вiдкривати поточнi,
валютнi, депозитнi та iншi рахунки в банкiвських установах. Товариство є фiнансовою
установою вiдповiдно до законодавства України.
ТОВ "СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ" не має вiдокремлених пiдроздiлiв.
Данi Товариства про наявнiсть рахунка у банку наведенi нижче
Таблиця
№ п/п
Назва банку № рахунку Валюта
Примiтки
1
2
3
4
5
1
ПАТ "КБ "ПРАВЕКС-БАНК" № 29025799920583
грн. поточний
2
ПАТ "КБ "УКРГАЗБАНК" № 2600229281980 грн. поточний
3
ПАТ "КБ "ГЛОБУС" № 2620400205583 грн. поточний
Види фiнансових послуг, якi має право надавати ТОВ "СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ" вiдповiдно
до законодавства України:
1)
надання гарантiй та поручительств № 1038 вiд 06 червня 2019 року;
2)
надання послуг з фiнансового лiзингу № 1037 вiд 06 червня 2019 року;
3)
надання послуг з факторингу № 3024 вiд 04 липня 2017 року;
4)
надання коштiв у позику, в тому числi i на умовах фiнансового кредиту № 3024 вiд
04 липня 2017 року.
Статутний капiтал, розкриття iнформацiї щодо його формування, розкриття джерел
походження складових частин власного капiталу
Аудитором зiбрано необхiдну кiлькiсть аудиторських доказiв для пiдтвердження
достовiрностi розмiру та складу статутного капiталу в фiнансовiй звiтностi ТОВ
"СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ" у всiх суттєвих аспектах.

При зiбранi доказiв застосовувалися такi аудиторськi процедури, як перевiрка та
пiдрахунок (обчислення). Аудитором було проведено перевiрку вiдповiдностi залишкiв у
синтетичних та аналiтичних регiстрах облiку статутного капiталу шляхом зiставлення
даних Головної книги, журналiв-ордерiв та iнших вiдомостей капiталу Товариства.
Облiк та використання коштiв Товариства ведеться у вiдповiдностi з дiючим
законодавством.
Згiдно
Протоколу № 73 Загальних Зборiв Учасникiв ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ" вiд 03 квiтня 2019 року було прийнято
рiшення про затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї та внесення змiн до
Єдиного державного реєстру.
Вiдповiдно до нової редакцiї Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ" Затвердженого Протоколом Загальних зборiв Учасникiв
Протоколом № 73 вiд 03 квiтня 2019 року для забезпечення дiяльностi Товариства було
сформовано статутний капiтал у розмiрi 26 702 235,78 грн (Двадцять шiсть мiльйонiв
сiмсот двi тисячi двiстi тридцять п'ять гривень 78 копiйок) за рахунок вкладiв учасникiв,
який розподiляється наступним чином:
№ з/п Учасник
Частка у статутному капiталi (%)
Розмiр вкладу у грошовому
еквiвалентi, грн.
1
СОСIС ОЛЕКСАНДР ЙОСИПОВИЧ,
Мiсцезнаходження: Україна, 01033, мiсто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 59,
квартира 1136
9,50 2 536 712,43 (Два мiльйони п'ятсот тридцять шiсть тисяч сiмсот
дванадцять гривень 43 копiйки)
2
ХОМЕНКО IВАН СЕРГIЙОВИЧ,
Мiсцезнаходження: Україна, 02100, мiсто Київ, ВУЛИЦЯ КРАКIВСЬКА, будинок 11,
квартира 37 1,14 304 405,50 (Триста чотири тисячi чотириста п'ять гривень 50 копiйок)
3
ДЖОРАЄВ РОВШЕН РЕМАЗАНОВИЧ,
Мiсцезнаходження: Україна, 03037, мiсто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОПАРТИЗАНСЬКА,
будинок 14-В, квартира 11
6,55 1 750 000,01 (Один мiльйон сiмсот п'ятдесят тисяч
гривень 01 копiйка)
4
IНШI ОРГАНIЗАЦIЙНО-ПРАВОВI ФОРМИ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
НЕДЕВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД
"КРIПТО-ФОНД",
Код ЄДРПОУ:43401015,
Мiсцезнаходження: Україна, 04050, мiсто Київ, СIЧОВИХ СТРIЛЬЦIВ, будинок 60
82,81 22 111 117,84 (Двадцять два мiльйони сто одинадцять тисяч сто сiмнадцять
гривень 84 копiйки)
РАЗОМ
100,0026 702 235,78
Формування статутного капiталу засновниками проведено шляхом перерахування
грошових коштiв на поточний рахунок ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ":
"
згiдно Платiжного документа № 32 вiд 26 липня 2007 року було перераховано
кошти на суму - 250 000,00 грн (Двiстi п'ятдесят тисяч гривень 00 копiйок) на рахунок в
ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК";
"
згiдно Платiжного документа № 32 вiд 26 липня 2008 року було перераховано
кошти на суму - 250 000,00 грн (Двiстi п'ятдесят тисяч гривень 00 копiйок) на рахунок в
ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК";
"
згiдно Платiжного документа № 1 вiд 16 листопада 2010 року було перераховано
кошти на суму - 250 000,00 грн (Двiстi п'ятдесят тисяч гривень 00 копiйок) на рахунок в

ПАТ КБ "ЄВРОБАНК";
"
згiдно Платiжного документа № 1 вiд 16 листопада 2010 року було перераховано
кошти на суму - 250 000,00 грн (Двiстi п'ятдесят тисяч гривень 00 копiйок) на рахунок в
ПАТ КБ "ЄВРОБАНК";
"
згiдно Платiжного документа № 8 вiд 18 листопада 2010 року було перераховано
кошти на суму - 2 250 000,00 грн (Два мiльйони двiстi п'ятдесят тисяч гривень 00 копiйок)
на рахунок в ПАТ КБ "ЄВРОБАНК";
"
згiдно Платiжного документа № 9 вiд 18 листопада 2010 року було перераховано
кошти на суму - 2 250 000,00 грн (Два мiльйони двiстi п'ятдесят тисяч гривень 00 копiйок)
на рахунок в ПАТ КБ "ЄВРОБАНК";
"
згiдно Платiжного документа № 1 вiд 04 липня 2012 року було перераховано кошти
на суму - 375 000,00 грн (Триста сiмдесят п'ять тисяч гривень 00 копiйок) на рахунок в
ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК";
"
згiдно Платiжного документа № 46 вiд 20 липня 2012 року було перераховано
кошти на суму - 375 000,00 грн (Триста сiмдесят п'ять тисяч гривень 00 копiйок) на
рахунок в ПАТ КБ "ЄВРОБАНК";
"
згiдно Платiжного документа № 32 вiд 10 серпня 2012 року було перераховано
кошти на суму - 500 000,00 грн (П'ятсот тисяч гривень 00 копiйок) на рахунок в ПАТ КБ
"ЄВРОБАНК";
"
згiдно Платiжного документа № 35 вiд 21 вересня 2012 року було перераховано
кошти на суму - 250 000,00 грн (Двiстi п'ятдесят тисяч гривень 00 копiйок) на рахунок в
ПАТ КБ "ЄВРОБАНК";
"
згiдно Платiжного документа № 22 вiд 25 грудня 2015 року було перераховано
кошти на суму - 5 500 000,00 грн (П'ять мiльйонiв п'ятсот тисяч гривень 00 копiйок) на
рахунок в ПАТ КБ "ГЛОБУС";
"
згiдно Платiжного документа № 23 вiд 25 грудня 2015 року було перераховано
кошти на суму - 3 692 235,78 грн (Три мiльйони шiстсот дев'яносто двi тисячi двiстi
тридцять п'ять гривень 78 копiйок) на рахунок в ПАТ КБ "ГЛОБУС";
"
згiдно Платiжного документа № 96 вiд 30 грудня 2015 року було перераховано
кошти на суму - 5 000 000,00 грн (П'ять мiльйонiв гривень 00 копiйок) на рахунок в ПАТ
КБ "ГЛОБУС";
"
згiдно Платiжного документа № 98 вiд 30 грудня 2015 року було перераховано
кошти на суму - 5 000 000,00 грн (П'ять мiльйонiв гривень 00 копiйок) на рахунок в ПАТ
КБ "ГЛОБУС";
"
згiдно Платiжного документа № 32 вiд 30 грудня 2015 року було перераховано
кошти на суму - 510 000,00 грн (П'ятсот десять тисяч гривень 00 копiйок) на рахунок в
ПАТ КБ "ГЛОБУС".
Протягом 2020 року була чинна редакцiя Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ" Затвердженого Протоколом № 73
Загальних зборiв Учасникiв вiд 03 квiтня 2019 року вiдповiдно до якого розмiр
Статутного капiталу визначено у розмiрi 26 702 235,78 грн (Двадцять шiсть мiльйонiв
сiмсот двi тисячi двiстi тридцять п'ять гривень 78 копiйок) за рахунок вкладiв учасникiв,
який розподiляється наступним чином:
№ з/п Учасник
Частка у статутному капiталi (%)
Розмiр вкладу у грошовому
еквiвалентi, грн.
1
СОСIС ОЛЕКСАНДР ЙОСИПОВИЧ,
Мiсцезнаходження: Україна, 01033, мiсто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 59,
квартира 1136
9,50 2 536 712,43 (Два мiльйони п'ятсот тридцять шiсть тисяч сiмсот
дванадцять гривень 43 копiйки)

2
ХОМЕНКО IВАН СЕРГIЙОВИЧ,
Мiсцезнаходження: Україна, 02100, мiсто Київ, ВУЛИЦЯ КРАКIВСЬКА, будинок 11,
квартира 37 1,14 304 405,50 (Триста чотири тисячi чотириста п'ять гривень 50 копiйок)
3
ДЖОРАЄВ РОВШЕН РЕМАЗАНОВИЧ,
Мiсцезнаходження: Україна, 03037, мiсто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОПАРТИЗАНСЬКА,
будинок 14-В, квартира 11
6,55 1 750 000,01 (Один мiльйон сiмсот п'ятдесят тисяч
гривень 01 копiйка)
4
IНШI ОРГАНIЗАЦIЙНО-ПРАВОВI ФОРМИ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
НЕДЕВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД
"КРIПТО-ФОНД",
Код ЄДРПОУ:43401015,
Мiсцезнаходження: Україна, 04050, мiсто Київ, СIЧОВИХ СТРIЛЬЦIВ, будинок 60
82,81 22 111 117,84 (Двадцять два мiльйони сто одинадцять тисяч сто сiмнадцять
гривень 84 копiйки)
РАЗОМ
100,0026 702 235,78
Формування та сплату статутного капiталу вiдображено в бухгалтерському облiку та
звiтностi у вiдповiдностi з дiючим законодавством.
Статутний капiтал Товариства станом на 31 грудня 2020 року сформовано та сплачено
повнiстю в обсязi.
Станом на 31.12.2020 року величина зареєстрованого(пайового) капiталу згiдно з даними
фiнансової звiтностi(якi аудитор пiдтверджує) наступна:
"
Зареєстрований статутний капiтал - 26 702 тис грн;
"
Сплачений статутний капiтал - 26 702 тис грн;
"
Неоплачений капiтал - вiдсутнiй.
Внесенi для формування статутного капiталу кошти були використанi на здiйснення
професiйної дiяльностi Товариства.
Станом на 01.01.2020 року непокритий збиток становив - 10 495 тис грн, станом на
31.12.2020 року непокритий збиток становить - 8 909 тис грн.
Станом на 31.12.2020 року структура фактично здiйснених внескiв до статутного фонду
(капiталу) ТОВ "СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ" представлена нижче у таблицi:
Таблиця
№ з/п Найменування внескiв до статутного капiталу
Вартiсний вимiрник, тис грн
Частка нерезидентiв у внесках, %
1
Грошовi внески, у тому числi
26 7022
Дивiденди, спрямованi на збiльшення статутного фонду 3
Майно, у тому числi
4
Нерухомiсть 5
Цiннi папери 6
Цiннi папери, що випускаються державою
7
РАЗОМ
26 702Формування та сплату статутного капiталу вiдображено в бухгалтерському облiку та
звiтностi у вiдповiдностi з дiючим законодавством.
За наданими документами, статутний капiтал станом на 31.12.2020 року вiдображений в
рядку 1400 "Зареєстрований (пайовий) капiтал" Балансу (Звiт про фiнансовий стан)
Товариства на 31 грудня 2020 року у розмiрi - 26 702 тис грн.
Статутний капiтал
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ "СУЧАСНИЙ
ФАКТОРИНГ" станом на 31.12.2020 року сформовано та сплачено повному обсязi.
В звiтному перiодi кошти до статутного капiталу не вносилися i вiдповiдно напрямки їх

використання в звiтному перiодi вiдсутнi.
Грошовi кошти, якi були внесенi в статутний капiтал Товариства в попереднiх звiтних
перiодах, були використанi на формування технологiчно-iнформацiйного потенцiалу
Товариства, придбання та створення професiйного обладнання та iнформацiйних систем,
створення потужної iнфраструктури Товариства.
Фондiв та резервiв, не передбачених чинним законодавством України, Товариство у
звiтному перiодi не створювало та не використовувало.
Капiтал у дооцiнках
В Товариствi капiтал у дооцiнках станом на 31 грудня 2020 року не облiковувався i не
вiдображається в рядку 1405 Балансу (Звiту про фiнансовий стан).
Додатковий капiтал
В Товариствi додатковий капiтал станом на 31 грудня 2020 року не облiковувався i не
вiдображається в рядку 1410 Балансу (Звiту про фiнансовий стан).
Емiсiйний дохiд
В Товариствi емiсiйний дохiд станом на 31 грудня 2020 року не облiковувався i не
вiдображається в рядку 1411 Балансу (Звiту про фiнансовий стан).
Резервний капiтал
В Товариствi резервний капiтал станом на 31 грудня 2020 року облiковувався в рядку
1415 Балансу (Звiту про фiнансовий стан) та становить - 155 тис грн.

Неоплачений та вилучений капiтал
В Товариствi вилучений капiтал та неоплачений капiтал станом на 31 грудня 2020 року
не облiковувався i не вiдображається в рядку 1425, 1430 Балансу (Звiту про фiнансовий
стан).
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)
Станом на 31 грудня 2020 року Товариство має непокритий збиток, що становить - 8 909
тис грн, який вiдображений в рядку 1420 Балансу (Звiту про фiнансовий стан).
Аудитор висловлює думку, що розкриття iнформацiї щодо облiку власного капiталу
вiдповiдає нормативам, встановленим стандартами бухгалтерського облiку в Українi,
власний капiтал Товариства належним чином класифiкований, у вiдповiдностi до вимог
чинного законодавства, достовiрно оцiнений та вiдображений у фiнансовiй звiтностi за
2020 рiк вiрно.
На думку Аудитора, статтi балансу справедливо й достовiрно вiдображають iнформацiю
щодо власного капiталу ТОВ "СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ" станом на 31 грудня 2020 року,
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та звiтностi.
Вартiсть чистих активiв
На пiдставi даних балансу ТОВ "СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ" станом на 31.12.2020 року
вiдповiдно до вимог провадження фiнансової дiяльностi, аудитором розраховано вартiсть
чистих активiв на предмет порiвняння їх суми iз заявленим статутними документами
розмiром статутного капiталу.

Розрахунок вартостi чистих активiв ТОВ "СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ" станом на 31.12.2020
року
Таблиця
№п/п Змiст Рядок балансу
Сума (тис грн.)
1
2
3
4
1
Склад активiв, якi приймаються до розрахунку
1.1
Необоротнi активи
Нематерiальнi активи 1000 88
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї
1005 453
Основнi засоби (залишкова вартiсть) 1010 122
Iнвестицiйна нерухомiсть 1015 Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: якi облiковуються за методом участi в капiталi
iнших пiдприємств 1030 Довгострокова дебiторська заборгованiсть 1040 Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати 1060 Iншi необоротнi активи 1090 Всього
663
1.2
Оборотнi активи
Запаси
1100 56
Дебiторська заборгованiсть
1125,1130,1135, 1140,1145, 1155 86 696
Поточнi фiнансовi iнвестицiї
1160 4 208
Грошовi кошти
1165,1166,1167
2 548
Витрати майбутнiх перiодiв
1170 Резервах збиткiв або резервах належних виплат
1182 Резервах незароблених премiй (частка перестраховика)
1183 Iншi оборотнi активи
1190 Всього
93 508
Разом активи
94 171
2
Зобов'язання, що приймаються до розрахунку
2.1
Довгостроковi зобов'язання i забезпечення
Iншi довгостроковi зобов'язання
1515 17 726
Довгостроковi забезпечення витрат персоналу
1520 Стразовi резерви 1530 Резерв збиткiв або резерв належних виплат 1532 Резерв незароблених премiй
1533 Всього
17 726
3
Поточнi зобов'язання i забезпечення
3.1
Короткостроковi кредити банкiв1600 5 000
Векселi виданi
1605 Поточнi кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями
1610 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1615 6 456
Поточнi зобов'язання за розрахунками:
- з бюджетом
1620 216
- зi страхування
1625 - з оплати працi
1630 -

-за одержаними авансами
1635 664
- iз внутрiшнiх розрахункiв
1645 Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 1650 Поточнi забезпечення
1660 478
Iншi поточнi зобов'язання
1690 45 683
Всього
58 497
Разом зобов'язання
76 223
Визначаємо вартiсть чистих активiв за формулою:
(1.1+1.2)- (2.1+3.1) = (94 171) - (76 223) = 17 948 тис грн.
При порiвняннi вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу встановлено, що
вартiсть чистих активiв менша розмiру статутного капiталу ТОВ "СУЧАСНИЙ
ФАКТОРИНГ" на 8 754 тис грн (17 948 - 26 702).
За 2020 рiк Товариством отримано доходiв у сумi - 169 767 тис грн, якi складаються з:
Чистого доходу вiд реалiзацiї фiнансових послуг - 47 943 тис грн, iншого операцiйного
доходу - 46 690 тис грн, iнших фiнансовi доходiв - 18 112 тис грн, iнших доходiв - 57 022
тис грн.
Витрати Товариства за 2020 рiк складають - 168 061 тис грн.
Основними складовими витрат є адмiнiстративнi витрати - 9 270 тис грн, фiнансових
витрат - 22 754 тис грн, iнших операцiйних витрат - 71 444 тис грн, витрат на збут - 9 827
тис грн, витрат з податку на прибуток - 375 тис грн, iнших витрат - 54 391 тис грн.
За результатами фiнансово-господарської дiяльностi 2020 року Товариство має прибуток
у сумi 1 706 тис грн.
Критерiї i нормативи достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi,
прибутковостi Товариства
Для проведення аналiзу фiнансових показникiв Товариства використано фiнансову
звiтнiсть у складi: Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2020 року та
Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2020 рiк.
Економiчна оцiнка фiнансового стану Товариства на 01.01.2020 року та 31.12.2020 року
проводилася
на
пiдставi
розрахункiв
наступних
показникiв
достатностi,
платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй:
Показники фiнансового стану Товариства
Показники
Норма Станом на 01.01.2020р.
Станом на 31.12.2020р.
1. Показники платоспроможностi
1.Коефiцiєнт платоспроможностi
Кп
>1
0,86 1,60
2.Коефiцiєнт поточної лiквiдностi
КЛ-1 1,5-2,5 0,86 1,60
3.Коефiцiєнт загальної лiквiдностi
КЛ-2 0,7-0,8 0,01 0,12
4.Коефiцiєнт абсолютної (термiнової) лiквiдностi КЛ-3 0,2-0,3 0,86 1,60
5.Коефiцiєнт миттєвої лiквiдностi
КЛ-4 >0,2 0,86 1,58
2. Показники фiнансової незалежностi
1.Коефiцiєнт маневреностi власних коштiв
КМ
>0,1 5,77 5,21
2.Забезпеченiсть власним капiталом >0
0,17 0,19
3.Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом
ПП
не>1 6,72
4.Коефiцiєнт фiнансової стабiльностi ПФ
>1
0,12 0,24
5.Коефiцiєнт фiнансової незалежностi КН
>0,5 0,11 0,19
3. Iншi показники фiнансового стану
1.Коефiцiєнт реальної вартостi основних i обiгових засобiв КIР
0
2.Коефiцiєнт покриття iнвестицiй
КАПI 0,85-0,9
0,74 8,48

3,26

0

3.Коефiцiєнт iнвестування
Кiн
3,58 0,23
4.Коефiцiєнт реальної вартостi основних засобiв у майнi К.рос
0
0
5.Коефiцiєнт покриття балансу
К п.б. Не<1 2.0
2.0
6.Коефiцiєнт фiнансового левериджу К.ф.л. Не<1 1,63 0,99
7.Показник заборгованостi кредиторам
0,04 0,05
Коефiцiєнт платоспроможностi вимiрює фiнансовий ризик, тобто ймовiрнiсть
банкрутства. Високий коефiцiєнт платоспроможностi вiдображає мiнiмальний
фiнансовий ризик i хорошi можливостi для залучення додаткових коштiв з боку. Якщо
пiдприємство не в змозi виконати зовнiшнi зобов'язання за рахунок усiх активiв, воно
може бути визнане неплатоспроможним.
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яка частина боргiв Товариства може бути
сплачена негайно.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi характеризує достатнiсть обiгових коштiв без
урахування матерiальних запасiв та затрат для погашення боргiв.
Коефiцiєнт платоспроможностi, показує питому вагу власного капiталу в загальнiй
вартостi засобiв, що використовуються Товариством не менше нiж 5 млн грн для
заявникiв, якi планують надавати два та бiльше видiв фiнансових послуг.
Наявнiсть власних коштiв позитивно характеризує фiнансовий стан Товариства. Вони є
коштами, якi Товариство може використовувати на покриття негативних фiнансових
наслiдкiв реалiзацiї ризикiв, що виникають при провадженнi нею професiйної дiяльностi.
Коефiцiєнт маневреностi власних коштiв, що показує яка частина капiталу
використовується для фiнансування поточної дiяльностi, тобто вкладена в оборотнi
засоби, а яка - капiталiзована.
Коефiцiєнт реальної вартостi основних i обiгових засобiв характеризує рiвень
виробничого потенцiалу пiдприємства, забезпеченiсть операцiйної дiяльностi засобами
виробництва, i вiдображає наявнiсть та питому вагу витрат у виробничому потенцiалi.
Коефiцiєнт покриття балансу характеризує наскiльки лiквiднi кошти покривають
короткостроковi зобов'язання.
Показники заборгованостi кредиторам та обiговостi дебiторської заборгованостi свiдчать
про уповiльнення розрахункiв, що скорiш за все пов'язано iз погiршенням економiчної
ситуацiї в країнi (проведення операцiй тiльки пiсля надходження попередньої оплати).
Показник покриття зобов'язань власним капiталом показує спiввiдношення залучених i
власних коштiв Товариства.
Показник фiнансової стiйкостi характеризує вiдношення власних та прирiвняних до них
коштiв до сукупних активiв Товариства.
Iншi показники фiнансового стану характеризують дiяльнiсть Товариства як достатньо
ефективну в частинi покриття iнвестицiй, використання власних коштiв (прибутковiсть
кожної гривнi власних коштiв), а також з точки зору окупностi прибутком вкладених
коштiв у майно.
Подiї пiсля звiтного перiоду
На нашу думку, твердження управлiнського персоналу про те, що суттєвi подiї пiсля дати
балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, на дату аудиторського звiту
(звiту незалежного аудитора) вiдсутнi - наведено достовiрно.
Подiєю пiсля звiтної дати визнається факт господарської дiяльностi, який надав
iнформацiю про ситуацiї на дату фiнансових звiтiв, що можуть потребувати коригувань
або про ситуацiї, що виникли пiсля дати складання фiнансової звiтностi, якi можуть
потребувати розкриття або може вплинути на фiнансовий стан, рух грошових коштiв або

результати дiяльностi органiзацiї i який мав мiсце в перiод мiж звiтною датою i датою
пiдписання бухгалтерської звiтностi за звiтний рiк (згiдно МСА 560 "Подiї пiсля звiтного
перiоду", МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду", МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в
облiкових оцiнках та помилки").
З метою формування професiйного судження та висловлення думки щодо дотримання
Товариством положень законодавчих та нормативних актiв, аудитор здiйснив вiдповiднi
аудиторськi процедури та отримав достатнi докази з наступних питань, зокрема:
Статутом ТОВ "СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ" предметом дiяльностi визначено вичерпний
перелiк видiв фiнансових послуг для фiнансової компанiї, якi буде надавати заявник з
урахуванням вимог законодавства,
як це i передбачено обов'язковими вимогами
Положення про державний реєстр фiнансових установ та встановлення вимог до
облiкової та реєструючої системи фiнансових компанiй, затверджених Розпорядженням
Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 28.08.2003 № 41
(у редакцiї розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у
сферi ринкiв фiнансових послуг 28.11.2013 № 4368) а саме:
Правила надання коштiв у позику, в тому числi i на умовах фiнансового кредиту
Затвердженi Наказом №06/21-П вiд 23 лютого 2021 року;
Правила надання послуг з факторингу Затвердженi Наказом №05/21-П вiд 15 лютого
2021 року;
Правила надання гарантiй i поручительств Затвердженi Наказом №05/21-П вiд 15
лютого 2021 року;
Правила надання послуг фiнансового лiзингу Затвердженi Наказом №05/21-П вiд 15
лютого 2021 року;
Iнформацiя щодо сформованих резервiв
Формування, ведення облiку, достатностi та адекватностi сформованих резервiв
визначенi облiковою полiтикою Товариства та дотриманням законодавства (МСФЗ 10
"Дебiторська заборгованiсть", МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання", МСФЗ 7
"Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї").
У ТОВ "СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ" проводиться формування i розрахунок резервiв у
вiдповiдностi до документу "Лiцензiйнi умови провадження господарської дiяльностi з
надання фiнансових послуг (крiм професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв)", що
затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 грудня 2016 р. № 913 з
наступними змiнами та доповненнями.
Надання фiнансових послуг на пiдставi договору та внутрiшнiх правил
На виконання вимог Положення №41, ТОВ "СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ" наявнi внутрiшнi
правила (Положення), що регламентують надання фiнансовою установою фiнансових та
супутнiх послуг, що затвердженi внутрiшнiми положеннями по ТОВ "СУЧАСНИЙ
ФАКТОРИНГ".
Товариство дотримується затверджених внутрiшнiх правил надання вiдповiдних
фiнансових послуг, якi вiдповiдають встановленим до таких правил вимогам статтi 7
Закону "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" та
статей 10, 15, 18, 19 Закону "Про захист прав споживачiв", та укладає договори з надання
фiнансових послуг виключно вiдповiдно до таких правил з обов'язковим посиланням на

внутрiшнi правила надання фiнансових послуг. Договiр вiдповiдає вимогам статтi 6
Закону" Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг", та
положення внутрiшнiх правил надання фiнансових послуг фiнансовою компанiєю.
Залучення фiнансових активiв вiд фiзичних осiб iз зобов'язанням щодо наступного їх
повернення
ТОВ "СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ" дотримується вимог щодо заборони залучення фiнансових
активiв вiд фiзичних осiб iз зобов'язаннями щодо наступного їх повергнення,
установлених у вiдповiдностi до документу "Лiцензiйнi умови провадження
господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм професiйної дiяльностi на
ринку цiнних паперiв)", що затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7
грудня 2016 р. № 913 з наступними змiнами та доповненнями
Сумiщення провадження видiв господарської дiяльностi
ТОВ "СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ" дотримується обмежень щодо сумiщення провадження
видiв господарської дiяльностi, установлених п.37 Лiцензiйних умов №913, роздiлом 2
Положення №1515.
Розмiщення iнформацiї
Iнформацiя клiєнту (споживачу) вiдповiдно до статтi 12 Закону "Про фiнансовi послуги та
державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" та її актуальнiсть розмiщена на
власному веб-сайтi - (http://fc-finaco.in.ua/).
Iнформацiя щодо структури iнвестицiйного портфелю
Станом на 31.12.2020 року Товариство має поточнi фiнансовi iнвестицiї на загальну суму
- 4 208 тис грн, якi представленi наступним чином:
Об'єкт iнвестування
Код ЄДРПОУ Доля в капiталi, %/
В обсязi емiсiї, % Сума, тис. грн.
Вид цiнних паперiв тощо (борговi, пайовi)
Форма внеску (грошова, iнше)
ТОВ "Софтехносервiс"
34569148
1,597 4 208 318,82
Частка в уставном капiталi
грошова
Разом
4 208 318,82
Прийняття рiшень у разi конфлiкту iнтересiв
У разi конфлiкту iнтересiв ТОВ "СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ" дотримується вимог статтi 10
Закону "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" щодо
прийняття рiшень.
Вiдповiднiсть примiщень для доступностi
В примiщеннях, у яких здiйснюється обслуговування клiєнтiв (споживачiв), є доступнiсть
для осiб з iнвалiднiстю та iнших маломобiльних груп населення вiдповiдно до державних
будiвельних норм, правил i стандартiв, що документально пiдтверджуються фахiвцем з
питань технiчного обстеження будiвель та споруд, яким має квалiфiкацiйний сертифiкат.
Iнформацiя про умови доступностi примiщення для осiб з iнвалiднiстю та iнших

маломобiльних груп населення розмiщена у доступному для вiзуального сприйняття
клiєнтом (споживачем).
Наявнiсть технiчних умов для надання фiнансових послуг
Щодо наявностi у фiнансової компанiї технiчних умов (у тому числi примiщень),
необхiдних для надання фiнансових послуг своїм клiєнтам, та забезпечення належного та
своєчасного облiку фiнансово-господарських операцiй вiдповiдно до законодавства
України (у тому числi вiдповiдне програмне забезпечення, комп'ютерна технiка,
комунiкацiйнi засоби тощо), слiд зазначити про те, що Товариством укладено договiр
оренди нежитлового примiщення (примiщення є нежитловими примiщеннями з
обмеженим доступом, обладнанi засобами пожежної та охоронної сигналiзацiї), а також
наявне спецiальне технiчне обладнання, технiка та комп'ютерної технiки разом з
програмним забезпеченням, що не суперечить чинному законодавству України.
Наявнiсть окремого нежитлового примiщення призначеного для надання фiнансових та
супутнiх послуг
ТОВ "СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ" має в наявностi нежитлове примiщеня вiдповiдно до
Договору оренди нежитлового примiщення (на правах користування), призначених для
надання фiнансових та супутнiх послуг (з урахуванням вимог щодо заборони
розташування примiщення Товариства в малих архiтектурних формах, тимчасових або
некапiтальних спорудах), i спецiальних мiсць зберiгання заставленого майна.
Дотримання Товариством вимог щодо готiвкових розрахункiв та зберiгання грошових
коштiв i документiв
Зберiгання грошових коштiв i документiв передбачено сейфом для зберiгання грошових
коштiв та охоронною сигналiзацiєю, Товариство дотримується законодавства щодо
готiвкових розрахункiв, установлених Постановою НБУ №148.
Iнформацiя про облiковi та реєструючи системи
Облiкова та реєструючи система Товариства ведеться в електронному виглядi шляхом
використання вiдповiдного програмного забезпечення, що забезпечує облiк споживачiв
послуг фiнансової компанiї та здiйснює реєстрацiю їх операцiй. Облiково-реєструюча
система в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам Нацiональної комiсiї з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України, та iншими нормативно правовим актам України.
Товариством враховано вимоги стосовно вiдповiдностi керiвника i головного бухгалтера
Професiйним вимогам до керiвникiв та головних бухгалтерiв фiнансових установ,
затверджене розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг
України вiд 13.07.2004 №1590, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 02.08.2004
за № 955/9554 (за виключенням чергових пiдвищень квалiфiкацiї).
Бухгалтерський облiк дiяльностi Товариства ведеться в програмi "1С:Пiдприємство 8.3",
яка удосконалена до специфiки сфери дiяльностi Товариства.
Оцiнка справедливої вартостi активiв та зобов'язань Товариства
Оцiнка вартостi активiв Товариства здiйснена у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ за
справедливою вартiстю.
Пiдготовка фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд керiвництва формування
суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування облiкових полiтик, а також
на суми активiв, зобов'язань, доходiв та витрат, вiдображених у фiнансовiй звiтностi.
Оцiнки та пов'язанi з ними припущення грунтуються на iсторичному досвiдi та iнших
факторах, якi вважаються обгрунтованими за даних обставин, результати яких формують

основу суджень стосовно балансової вартостi активiв та зобов'язань, яка не є очевидною
з iнших джерел. Хоча цi оцiнки грунтуються на найкращому розумiннi керiвництвом
поточних подiй та операцiй, фактичнi результати можуть суттєво вiдрiзнятися вiд цих
оцiнок.
Товариство застосовує методи оцiнки вартостi, якi вiдповiдають обставинам та для яких
є достатньо даних, щоб оцiнити справедливу вартiсть, максимiзуючи використання
доречних вiдкритих вхiдних даних та мiнiмiзуючи використання закритих вхiдних даних.
Оцiнки в основному включають:
- Знецiнення основних засобiв вiдповiдно до МСФЗ 36 "Знецiнення активiв" - Товариство
переглядає балансову вартiсть необоротних матерiальних активiв (в основному основних
засобiв) для визначення ознак знецiнення
- Термiн корисного використання основних засобiв - Товариство визначає строки
корисного використання не рiдше нiж 1 раз на рiк, на кiнець кожного фiнансового року та
якщо очiкуються вiдхилення вiд попереднiх оцiнок, змiни враховуються як змiни в
облiкових оцiнках згiдно з МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та
помилки"
- Резерв пiд сумнiвну заборгованiсть - Товариство визначає створює чи не створює резерв
пiд сумнiвнi борги для покриття можливих збиткiв
Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та
зобов'язань, тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий
стан на кiнець кожного звiтного перiоду. Пiд час пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi
керiвництвом було зроблено наступнi судження, оцiнки та припущення:
1) Товариство продовжуватиме свою дiяльнiсть на пiдставi принципу безперервностi.
2) Жодний компонент бiзнесу та/або група активiв чи окремi активи не передбаченi на
продаж та не класифiкованi як групи вибуття. Вся дiяльнiсть розглядається як дiяльнiсть,
що продовжується, iнформацiя з припиненої дiяльностi не наводиться.
3) Строки корисного використання довгострокових фiнансових активiв є предметом
судження, що грунтується на досвiдi використання подiбних активiв; цiлком зношенi
активи продовжують використовуватися та не можуть бути списаними з балансу, так як
Товариство їх фактично використовує, пiдтримує робочий стан.
4) Резерви щорiчних вiдпусток мiстять оцiночнi значення вiдповiдно до методологiї,
визначеної облiковою полiтикою.
5) Оцiнка приблизної справедливої вартостi по фiнансових активах та зобов'язаннях, що
облiковуються не за справедливою вартiстю, але розкриття справедливої вартостi яких
вимагається, мiстить припущення щодо їхньої справедливої вартостi.
6) Облiк фiнансових активiв в частинi зменшення корисностi мiстить ряд припущень та
оцiнок (наявнiсть чи вiдсутнiсть ознак знецiнення, майбутнi грошовi потоки тощо).
7) Вiдстрочений податковий актив визнається в тiй мiрi, в якiй iснує ймовiрнiсть
наявностi оподатковуваного прибутку, проти якого можуть бути використанi тимчасовi
рiзницi i податковi збитки. Час утилiзацiї/погашення вiдстрочених податкових активiв та
зобов'язань теж є припущенням, на пiдставi якого застосовуються вiдповiднi майбутнi
ставки податку.
8) Товариством оцiнено, що для тих активiв/зобов'язань, що вiдображенi в балансi як
довгостроковi
(крiм
вiдстрочених
податкiв),
на
вiдмiну
вiд
поточних,
вiдшкодування/погашення вiдбудеться бiльш нiж через дванадцять мiсяцiв (або
операцiйного циклу) з дати балансу.
9) Товариством оцiнено, що всi договори оренди, по яких воно виступає стороною, не
мiстять ознак фiнансової оренди та повиннi класифiкуватися як операцiйна оренда.
10) Аналiз чутливостi та iншi аналiзи щодо управлiння ризиками мiстять припущення
стосовно варiювання чинникiв та їхнього впливу на активи, зобов'язання, сукупних дохiд

та капiтал.
Аудитор вважає, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до оцiнки
фiнансових iнструментiв, де ринковi котирування не доступнi, є ключовим джерелом
невизначеностi оцiнок, тому що: (а) вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн
з плином часу, оскiльки оцiнки базуються на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових
ставок, волатильностi, змiн валютних курсiв, показникiв кредитоспроможностi
контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, а також специфiчних особливостей
операцiй; та (б) вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан,
а також на доходи (витрати) може бути значним.
Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати
значний вплив на передбачувану справедливу вартiсть.
Аудитор вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої вартостi є
достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка суттєва
iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для
користувачiв фiнансової звiтностi.
На думку аудитора, в ТОВ "СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ" загалом дотримуються вимог
законодавчих та нормативних актiв.
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XVI. Твердження щодо річної інформації
Рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський
облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання
iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а звiт
керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i
здiйснення господарської дiяльностi разом з описом основних ризикiв та невизначеностей,
з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. Посилаючись на основнi
фактори дiяльностi Товариства, iнформацiя подається з пiдтвердженням рiчного балансу i
звiтностi Емiтента аудитором.

