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ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ  31 

ГРУДНЯ 2013 РОКУ  

Керівництво несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка достовірно 

подає фінансовий стан ТОВ «Центр Інтернет Платежів»  (надалі – Товариство) станом на                         

31 грудня 2013 року, а також результати його діяльності, рух грошових коштів та зміни в 

капіталі за рік, що закінчується цією датою, у відповідності до Міжнародних стандартів 

фінансової звітності (надалі – «МСФЗ») 

При підготовці фінансової звітності керівництво несе відповідальність за: 

 вибір відповідних принципів бухгалтерського обліку та послідовне застосування 

цих принципів; 

 прийняття суджень та оцінок, які є обґрунтованими та зваженими; 

 інформування про те, чи виконувались вимоги МСФЗ, а також розкриття і 

пояснення будь-яких істотних відступів від них у звітності;  

 підготовку звітності Компанії як організації, яка здатна продовжувати діяльність на 

безперервній основі, якщо не існують у найближчому майбутньому передумови, 

які б свідчили про протилежне. 

Керівництво також несе відповідальність за: 

 створення, впровадження та підтримання у Компанії ефективної та надійної 

системи внутрішнього контролю; 

 ведення достовірної облікової документації, яка б розкривала з обґрунтованою 

впевненістю у будь-який час фінансовий стан Компанії та котра б свідчила про те, 

що фінансова звітність відповідає вимогам МСФЗ; 

 ведення облікової документації у відповідності до законодавства та Положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку України; 

 застосування необхідних заходів щодо збереження активів Компанії; 

 виявлення і запобігання випадкам шахрайства та інших порушень. 

 

 

 

Від імені керівництва 

 

Директор 

ТОВ «Центр Інтернет Платежів»     

 

Черкашина Н.М. 
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АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)  

ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЦЕНТР ІНТЕРНЕТ ПЛАТЕЖІВ»  

ЗА ФІНАНСОВИЙ РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31.12.2013 Р. 
 

 

Адресат: учасники та керівництво товариства,  

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. 

 

Основні відомості про аудиторську компанію: 

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ДНІПРОВСЬКА АУДИТОРСЬКА ГРУПА». 

Аудиторська компанія здійснює діяльність в галузі аудиту на підставі Свідоцтва 

Аудиторської палати України про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 3636, 

виданого згідно рішення Аудиторської палати України № 153/3 від 29 вересня 2005 року. 

Відповідно до рішення Аудиторської палати України № 219/3 від 14 липня 2010 року термін 

чинності Свідоцтва продовжено до 14 липня 2015 року. 

Аудиторська компанія включена до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть 

проводити аудиторські перевірки фінансових установ, відповідно до розпорядження 

Нацкомфінпослуг від 28 січня 2014 року №236. Реєстраційний номер Свідоцтва 0095, строк дії з 

28 січня 2014 року по 14 липня 2015 року.  

Місцезнаходження: 49101, м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова, буд. 30/32, к. 46. 

Телефон: +38 056 788 30 87. 

 

Основні відомості про товариство: 

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР ІНТЕРНЕТ 

ПЛАТЕЖІВ». 

Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України: 34734957. 

Місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, ВУЛИЦЯ ЛИВАРНА, 

будинок 11, офіс 23. 

Дата державної реєстрації: 21.11.2006р. 

Ми провели аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю 

«ЦЕНТР ІНТЕРНЕТ ПЛАТЕЖІВ», що додається у складі: звіту про фінансовий стан (баланс) на 

31.12.2013р. та відповідних звітів про фінансові результати (сукупний дохід), рух грошових 

коштів (за прямим методом) та власний капітал за рік, який закінчився цією датою, а також 

стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.  

Фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням 

концептуальної основи, що ґрунтується на застосуванні вимог Міжнародних стандартів фінансової 

звітності (далі – МСФЗ). 
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Ми провели аудиторську перевірку відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці 

стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й 

виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містять 

суттєвих викривлень.  

 

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність: 

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення 

цієї фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, та за такий 

внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити 

складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або 

помилки.  

 

Відповідальність аудитора: 

Нашою відповідальністю є висловлювання думки щодо цієї фінансової звітності на основі 

результатів проведеного нами аудиту. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів 

щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, 

включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або 

помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що 

стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з 

метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення 

думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає 

також оцінку відповідності використаної облікових політик, прийнятність облікових оцінок, 

виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.  

Фінансова звітність є звітністю загального призначення, складена управлінським 

персоналом замовника відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності. Дана 

концептуальна основа фінансової звітності є прийнятною.  

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення  

нашої думки. 

 

Висловлення думки: 

На нашу думку, фінансова звітність надає достовірну та справедливу інформацію, в усіх 

суттєвих аспектах, про фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР 

ІНТЕРНЕТ ПЛАТЕЖІВ» станом на 31 грудня 2013 року, його фінансові результати, рух грошових 

коштів та рух власного капіталу за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до 

застосованої концептуальної основи фінансової звітності. 

 

Пояснювальний параграф щодо висновку аудитора: 

Звертаємо увагу на існування ризиків подальшого функціонування товариства. Такі ризики 

обумовлені зовнішніми чинниками. Ризики пов’язані: з загальною економічною ситуацією в світі 

та Україні; політичною ситуацією в державі Україна; можливим зміненням законодавства у 

сферах регулювання діяльності та оподаткування, інше. При цьому вважаємо, що управлінський 

персонал товариства відповідно використовує припущення про безперервність діяльності. Наша 

думка не модифікована щодо цього питання. 

Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути представлено 

відповідним органам Національної комісії що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг. 

 

Директор 

ТОВ «ДНІПРОВСЬКА АУДИТОРСЬКА ГРУПА» 

М.М. Скрябін 

сертифікат аудитора серії А № 005422 

49101, м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова, буд. 30/32, к. 46 

Дата висновку (звіту) аудитора: 24 квітня 2014р. 
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до 

міжнародних стандартів фінансової звітності 
 

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року 

(в тисячах гривень згiдно МСФЗ) 

1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ 

а) повна назва – Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр Інтернет Платежів" (далi 

Товариство); 

б) код за ЄДРПОУ - 34734957; 

в) мiсцезнаходження Товариства – 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, 

Жовтневий район, ВУЛИЦЯ ЛИВАРНА, будинок 11, офіс 23; 

г) дата державної реєстрацiї - 21.11.2006р.; 

ґ) Згідно з Довідкою АА № 693147 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій 

України, виданою 24.10.2012 р. Головним управлінням статистики України у Дніпропетровській 

області  основними  видами  діяльності за КВЕД  є:  

64.19 Інші види грошового посередництва; 

64.92 Інші види кредитування; 

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. 

66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах 

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного 

забезпечення. 

Дані види діяльності відповідають установчим документам. За звітний період Товариство 

проводило надання  фінансових послуг за договорами послуг з переказу коштів. 

д) чисельнiсть штатних працiвникiв на 31 грудня 2013 року – 2; кiлькiсть працiвникiв - 3;  

е) Товариство має наступні види ліцензій та свідоцтв на здiйснення дiяльностi: 

- ліцензія на здійснення переказу коштів небанківськими фінансовими установами, видана 

Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, серія АГ №579725, 

рішення про видачу ліцензії - № 2594-ФК від 22.08.2011р., строк дії: з 25.08.2011 р. по 25.08.2014 

р.;  

- Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, видане Державною комісією з регулювання 

ринків фінансових послуг України розпорядженням комісії від 31.07.2007р. № 7740, 

реєстраційний номер: 13102022, серія та номер свідоцтва: ФК № 156 від 31.07.2007 р., код 

фінансової установи – 13. 

2. ОСНОВИ ПОДАННЯ IНФОРМАЦIЇ 

2.1. Загальнi положення 

Фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу iсторичної собiвартостi з використанням 

принципу нарахування та представлена в валютi Гривня. Обрана облiкова полiтика за кожним 

МСФЗ, котрий допускає вибiр облiкової полiтики, розкривається у вiдповiдних роздiлах Примiток 

до фiнансової звiтностi. 

2.2. Твердження про вiдповiднiсть 

За виключенням неподання порiвняльної iнформацiї, дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена 

вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, якi включають Мiжнароднi стандарти 
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бухгалтерського облiку  та інтерпретації, видані Комiтетом з Мiжнародних стандартів фiнансової 

звiтностi. 

2.3. Використання оцiнок i припущень 

Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва оцiнок i припущень, якi впливають на 

вiдображення в звiтностi сум активiв i зобов'язань, та на розкриття iнформацiї про потенцiйнi 

активи i зобов'язання на дату складання звiту про фiнансовий стан. Фактичнi результати можуть 

вiдрiзнятися вiд поточних оцiнок. Цi оцiнки перiодично переглядаються, i у разi необхiдностi 

проведення коригувань, такi змiни вiдображаються у складi фiнансових результатiв за перiод, коли 

про них стає вiдомо. 

2.4. Функцiональна валюта i валюта представлення фiнансової звiтностi 

Компанiя веде свої бухгалтерськi записи в українськiй гривнi, як того вимагають Нацiональнi 

стандарти бухгалтерського облiку. Ґрунтуючись на економiчнiй сутi операцiй i обставинах 

дiяльностi, Компанiя визначила українську гривню як функцiональну валюту. Виходячи з цього, 

операцiї в iнших валютах, анiж гривня, розглядаються як операцiї в iноземних валютах. 

Валютою представлення фiнансової звiтностi також визначено гривню. 

2.5. Припущення про функцiонування Компанiї в найближчому майбутньому 

Фінансова звітність Компанії підготовлена на основі припущення, що вона функціонуватиме 

невизначено довго в майбутньому. Це припущення передбачає реалiзацiю активiв i виконання 

зобов'язань в ходi звичайної дiяльностi. Досвiд, iсторiя розвитку та напрацьована база постiйних 

корпоративних клiєнтiв дозволяє чекати притоку грошових коштiв. 

На дату затвердження звітності Компанія функціонує в нестабільному середовищі. Поліпшення 

економічної ситуації в Україні в значній мірі залежатиме від ефективності фіскальних і інших 

заходів, які здійснюватимуться урядом України. Невизначенiсть полiтичних, юридичних, 

податкових i нормативно-законодавчих умов функцiонування може вплинути на розмiр прибутку 

Компанiї. Ала на цю дату неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної 

ситуації на ліквідність і дохід Компанії, стабільність і структуру її операцій із споживачами 

послуг.  

Тому фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань вiдображених сум активiв, якi були б 

необхiднi, якби Компанiя була неспроможна продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому, i якби 

вона реалiзовувала свої активи не в ходi звичайної дiяльностi. Про такі коригування буде 

повідомлено, якщо вони стануть відомі і зможуть бути оцінені. 

2.6. Перше застосування МСФЗ 

Компанія обрала дату переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) 1 січня 

2012 року відповідно до положень МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання міжнародних стандартів 

фінансової звітності». 

Керуючись МСФЗ 1, першим звітним періодом Компанії  є рік, що закінчиться 31 грудня 2013 

року. З цієї дати фінансова звітність складатиметься відповідно до вимог МСФЗ, що були 

розроблені Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та роз’яснень 

Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності, а також відповідно роз’яснень Постійного 

комітету з тлумачень, що були затверджені комітетом з міжнародного бухгалтерського обліку та 

діяли на дату складання фінансової звітності. 

МСФЗ 1 вимагає від підприємств, що переходять на МСФЗ, скласти вхідний баланс згідно МСФЗ 

на дату переходу на МСФЗ. Вхідний баланс буде датований 01 січня 2012 року, що є початком 

першого порівняльного періоду, для включення у фінансову звітність.  

Нижче надані пояснення, як перехід з П(С)БО на МСФЗ вплинув на фінансовий стан Товариства, 

фінансові результати і грошові потоки, відображені у звітності. 

Вплив переходу на МФСЗ на статті Балансу наведено у таблиці. Дані представленні в 

тисячах грн. 
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 Стаття Балансу до 

коригування  

(31.12.2011) 

Вплив переходу на 

МСФЗ 

Стаття Балансу 

згідно МСФЗ 

після 

коригування 

(01.01.2012) 

Пояс-

нення 

Активи  

1. Необоротнi активи        

Нематерiальнi активи:        

залишкова вартiсть  27 -27 0 1 

первiсна вартiсть  30 -30 0 1 

накопичена амортизацiя  (3) 3 0 1 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть 4363 -863 3500 2 

Вiдстроченi податковi активи 0 14 14 3 

Усього необоротних активiв  4390 -876 3514  

2. Оборотнi активи        

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:        

за виданими авансами 10 0 10  

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть  655 363 1018 2 

Грошовi кошти та їх еквiваленти: 

   

 

в нацiональнiй валютi  119 0 119  

Усього оборотних активiв  784 +363 1147  

Баланс  5174 -513 4661  

Пасив  

1. Власний капiтал        

Статутний капiтал  5100 0 5100  

Нерозподiлений прибуток 42 -550 -508 5 

Усього власний капiтал  5142 -550 4592  

2. Забезпечення        

Забезпечення виплат персоналу 0 37 37 4 

Усього забезпечення 0 +37 37  

4. Поточнi зобов'язання        

Кредиторська заборгованiсть за товари, 

роботи, послуги  27 0 27  

Поточні зобов'язання з розрахунками:        

з бюджетом  5 0 5  

Усього поточних зобов'язань  32 0 32  

Баланс  5174 -513 4661  

 

Пояснення 1. Під час аналізу на відповідність критеріям МСБО 38 «Нематеріальні активи» було 

встановлено, що на 31.12.2011 року у складі нематеріальних активів Компанії обліковувалась 

Ліцензія на здійснення переказу коштів строком на три роки, яка не відповідає вимогам визнання 

активів згідно МСБО 38. Згідно МСФЗ ліцензії, обов’язкові для здійснення діяльності 

підприємства, списуються на витрати поточного періоду.Тому на залишкову вартість ліцензії на 

01.01.2012 року у сумі 27 тис. грн.. був скоригований залишок нерозподіленого прибутку.   

Пояснення 2. При трансформації балансу Компанії станом на 01 січня 2012 року за МСФЗ було 

проведено перекласифікацію статті «Довгострокова дебіторська заборгованість». У складі статті 

обліковувалась короткострокова поточна дебіторська заборгованість у розмірі 363 тис. грн., яку 

було перекласифіковано в статтю «Інша поточна дебіторська заборгованість». Частина 

довгострокової дебіторської заборгованості, що залишилась, являє собою безвідсоткову позику 
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пов’язаній особі. Розмір позики становить 4000 тис. грн. Строк погашення – перше півріччя 2013 

року. Згідно з МСБО 39 такі фінансові активи, як  позики та дебіторська заборгованість слід 

оцінювати за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка. 

Метод ефективного відсотка - це метод обчислення амортизованої собівартості фінансового 

активу або фінансового зобов'язання (або групи фінансових активів чи фінансових зобов'язань) та 

розподілу доходу чи витрат від відсотків на відповідний період. Ефективна ставка відсотка - це 

ставка, яка точно дисконтує попередньо оцінені майбутні платежі або надходження грошових 

коштів протягом очікуваного строку дії фінансового інструмента та, якщо доцільно, протягом 

коротшого періоду до чистої балансової вартості фінансового активу чи фінансового зобов'язання. 

Для розрахунку амортизованої собівартості позик Компанією в якості ефективної ставки відсотка 

були прийняті дані НБУ про середньозважені ставки за депозитами юридичних осіб в 

національній валюті за грудень 2011 року.  

Розрахунок дисконтованої вартості довгострокової дебіторської заборгованості за виданими 

позиками: 

  

Сума 

позики, 

тис. грн 

Ставка 

відсотку 

Коефіцієнт 

дисконтування 

Дисконтована 

сума позики, 

тис. грн 

Відкладений 

відсотковий 

дохід, тис. 

грн 

На 01.01.2012 року 

Позика згідно договору №3 від 

22.02.2010 2000 9,30% 0.8751 1750 250 

Позика згідно договору №7 від 

18.04.2011 2000 9,30% 0,8751 1750 250 

Усього: 4000 - - 3500 500 

 

Таким чином, збиток від дисконтування довгострокової дебіторської заборгованості на 01.01.2012 

року склав 500 тис. грн. 

Пояснення 3. Після трансформації вступного балансу станом на 01 січня 2012 року згідно з МСБО 

12 «Податки на прибуток» необхідно було зробити розрахунок відстрочених податкових активів 

та зобов'язань на вказану дату. Результатом розрахунку стало нарахування  відстрочених 

податкових  активів на суму 14 тис. грн., пов'язаних із тимчасовими різницями щодо витрат на 

створення резерву відпусток та віднесенням до витрат поточного періоду залишкової вартості 

ліцензії на здійснення переказу коштів, яка не відповідає критеріям визнання нематеріального 

активу.  

Пояснення 4. У відповідності до МСФЗ 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи» 

Компанія створила резерв на виплату невикористаних на 01.01.2012 року відпусток працівникам у 

розімірі 37 тис. грн. 

Пояснення 5. Після проведення трансформації вхідних залишків згідно МСФЗ на 01.01.2012 року 

стаття Балансу підприємства «Нерозподілений прибуток» зазнала наступних змін: 

-збиток від дисконтування довгострокової дебіторської заборгованості призвів до зменшення 

прибутку на початок року на 500 тис. грн.; 

-нарахування резерву під відпустки працівникам спричинило зменшення прибутку на 37 тис. грн.; 

-нарахування відстроченого податкового активу сприяло збільшенню прибутку на 14 тис. грн.; 

-віднесення до витрат поточного періоду залишкової вартості нематеріального активу призвело до 

зменшення прибутку на 27 тис. грн.. 

Загалом вищенаведені операції вплинули на зменшення вхідного залишку нерозподіленого 

прибутку на 550 тис. грн. 

Узгодження загального сукупного прибутку Товариства у звітності, складеної за П(С)БО з 

загальним сукупним прибутком Товариства за МСФЗ за рік, що закінчився 31 грудня 2012 

року: 
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в тисячах гривень 

Найменування показника 

 Стаття Звіту 

про фінансові 

результати до 

коригування 

Вплив 

переходу на 

МСФЗ 

Стаття Звіту 

про фінансові 

результати 

згідно МСФЗ 

після 

коригування 

Пояс-

нення 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 1794 0 1794  

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг)  1794 0 1794  

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  (773) 0 (773)  

Валовий прибуток 1021 0 1021  

Інші операційні доходи  0 +276 276 6 

Адміністративні витрати  (891) +49 (940) 7 

Фінансові результати від операційної діяльності: 

прибуток 130 +227 357  

Фінансові результати від звичайної діяльності до 

оподаткування: прибуток 130 +227 357  

Податок на прибуток від звичайної діяльності  (27) -8 (19) 8 

Фінансові результати від звичайної діяльності: 

прибуток 103 +235 338  

Чистий прибуток 103 +235 338  

 

Пояснення 6. Інші операційні доходи в сумі 276 тис. грн.. являють собою дохід від дисконтування 

довгострокової дебіторської заборгованості за 2012 рік. 

Пояснення 7.  Відповідно до МСФЗ 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи» та 

МСБО 19 «Виплати працівникам» Компанія донарахувала резерв на виплату невикористаних на 

31.12.2012 року відпусток працівникам у розмімірі 59 тис. грн.. Внаслідок вилучення зі складу 

нематеріальних активів ліцензії на здійснення переказу коштів, нарахована за 2012 рік 

амортизація за ПСБО у розмірі 10 тис. грн.. виключається зі складу адміністративних витрат. 

Загальна сума коригування у бік збільшення адміністративних витрат 49 тис. грн.       

Пояснення 8. При складанні фінансової звітності Компанії за МСФЗ за рік, що закінчився 31 

грудня 2012 року, було проведено розрахунок відстрочених податкових активів та зобов'язань на 

вказану дату. В результаті розрахунку  відстрочених податкових активів за МСФЗ станом на 31 

грудня 2012 року були збільшені відстрочені податкові активи на 8 тис. грн., що вплинуло на 

витрати з податку на прибуток за поточний період. 

Узгодження власного капіталу Компанії у звітності за попередніми П(С)БО з власним 

капіталом за МСФЗ для обох дат: дати переходу на МСФЗ - 01 січня 2012 року  та  дати кінця 

найпізнішого періоду, відображеного в найостаннішої річній фінансовій звітності Компанії за 

попередніми П(С)БО – 31 грудня 2011року:  
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в тисячах гривень 

  
Код 

рядка 

Статутний 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 
Разом 

Стаття Звіту про власний капітал за 2012 рік згідно ПСБО  

Залишок на початок року 010 5100 - 42 5142 

Скоригований залишок на початок року 050 5100 - 42 5142 

Чистий прибуток (збиток) за звітний 

період 
130 - - 103 103 

Розподіл прибутку: Відрахування до 

Резервного капіталу 
160 - 2 -2 - 

Разом змін в капіталі 290 - 2 101 103 

Залишок на кінець року 300 5100 2 143 5245 

Вплив переходу на МСФЗ 

Залишок на початок року 010 - - -550 -550 

Скоригований залишок на початок року 050 - - -550 -550 

Чистий прибуток (збиток) за звітний 

період 
130 - - +235 +235 

Розподіл прибутку: Відрахування до 

Резервного капіталу 
160 - - - - 

Разом змін в капіталі 290 - - +235 +235 

Залишок на кінець року 300 - - -315 -315 

Стаття Звіту про власний капітал за 2012 рік згідно МСФЗ після коригування 

Залишок на початок року 010 5100 - -508 4592 

Скоригований залишок на початок року 050 5100 - -508 4592 

Чистий прибуток (збиток) за звітний 

період 
130 - - 338 338 

Розподіл прибутку: Відрахування до 

Резервного капіталу 
160 - 2 -2 - 

Разом змін в капіталі 290 - 2 336 338 

Залишок на кінець року 300 5100 2 -172 4930 

 

Перехід від національних  П(С)БО до МСФЗ  не вплинув на звіт про рух грошових коштів. 
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Вплив переходу на МСФЗ на 01.01.2013 

Вплив переходу на МФСЗ на статті Балансу наведено у таблиці. Дані представленні в 

тисячах грн. 

  

 Стаття Балансу до 

коригування  

(31.12.2012) 

Вплив переходу на 

МСФЗ 

Стаття Балансу 

згідно МСФЗ 

після 

коригування 

(01.01.2013) 

Пояс-

нення 

Активи  

1. Необоротнi активи        

Нематерiальнi активи: 17 -17 0 1 

первiсна вартiсть  30 -30 0 1 

накопичена амортизацiя  (13) 13 0 1 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть 4000 -224 3776 2 

Вiдстроченi податковi активи 0 22 22 3 

Усього за розділом 1 4017 -219 3798  

2. Оборотнi активи        

Дебiторська заборгованість за продукцію, 

товари, роботи, послуги 13 0 13  

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть  349 0 349  

Грошовi кошти та їх еквiваленти 1044 

 

1044  

Рахунки в банках  1044 0 1044  

Усього за розділом 2  1406 0 1406  

Баланс  5423 -219 5204  

Пасив  

1. Власний капiтал        

Зареєстрований (пайовий) капiтал  5100 0 5100  

Резервний капітал 2 0 2  

Нерозподiлений прибуток (непокритий 

збиток) 143 -315 -172 5 

Усього за розділом 1  5245 -315 4930  

2. Довгострокові зобов’язання і 

забезпечення        

Довгострокові забезпечення  0 +96 96  

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 0 +96 96 4 

Усього за розділом 2 0 +96 96  

3. Поточнi зобов'язання і забезпечення         

Поточна кредиторська заборгованiсть за 

товари, роботи, послуги  171 0 171  

Поточна кредиторська заборгованiсть з 

розрахунками з бюджетом: 7 0 7  

у тому числі з податку на прибуток 7 0 7  

Усього за розділом 3  178 0 178  

Баланс  5423 -219 5204  

 

Пояснення 1. Під час аналізу на відповідність критеріям МСБО 38 «Нематеріальні активи» було 

встановлено, що на 31.12.2012 року у складі нематеріальних активів Компанії обліковувалась 

Ліцензія на здійснення переказу коштів строком на три роки, яка не відповідає вимогам визнання 

активів згідно МСБО 38. Згідно МСФЗ ліцензії, обов’язкові для здійснення діяльності 

підприємства, списуються на витрати поточного періоду. Тому на залишкову вартість ліцензії на 

01.01.2013 року у сумі 17 тис. грн.. був скоригований залишок нерозподіленого прибутку.   
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Пояснення 2. При трансформації балансу Компанії станом на 01 січня 2013 року за МСФЗ було 

встановлено, що у складі статті «Довгострокова дебіторська заборгованість» обліковується 

безвідсоткова позика пов’язаній особі. Розмір позики становить 4000 тис. грн. Строк погашення – 

перше півріччя 2013 року. Згідно з МСБО 39 такі фінансові активи, як  позики та дебіторська 

заборгованість слід оцінювати за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного 

відсотка. 

Метод ефективного відсотка - це метод обчислення амортизованої собівартості фінансового 

активу або фінансового зобов'язання (або групи фінансових активів чи фінансових зобов'язань) та 

розподілу доходу чи витрат від відсотків на відповідний період. Ефективна ставка відсотка - це 

ставка, яка точно дисконтує попередньо оцінені майбутні платежі або надходження грошових 

коштів протягом очікуваного строку дії фінансового інструмента та, якщо доцільно, протягом 

коротшого періоду до чистої балансової вартості фінансового активу чи фінансового зобов'язання. 

Для розрахунку амортизованої собівартості позик Компанією в якості ефективної ставки відсотка 

були прийняті дані НБУ про середньозважені ставки за депозитами юридичних осіб в 

національній валюті за грудень 2012 року.  

Розрахунок дисконтованої вартості довгострокової дебіторської заборгованості за виданими 

позиками: 

  

Сума 

позики, 

тис. грн 

Ставка 

відсотку 

Коефіцієнт 

дисконтування 

Дисконтована 

сума позики, 

тис. грн 

Відкладений 

відсотковий 

дохід, тис. 

грн 

На 31.12.2012 року 

Позика згідно договору №3 від 

22.02.2010 2000 12,20% 0,9441 1888 112 

Позика згідно договору №7 від 

18.04.2011 2000 12,20% 0,9441 1888 112 

Усього: 4000 - - 3776 224 

 

Таким чином, збиток від дисконтування довгострокової дебіторської заборгованості на 01.01.2013 

року склав 224 тис. грн. 

Пояснення 3. Після трансформації вступного балансу станом на 01 січня 2013 року згідно з МСБО 

12 «Податки на прибуток» необхідно було зробити розрахунок відстрочених податкових активів 

та зобов'язань на вказану дату. Результатом розрахунку стало нарахування  відстрочених 

податкових  активів на суму 22 тис. грн., пов'язаних із тимчасовими різницями щодо витрат на 

створення резерву відпусток та віднесенням до витрат поточного періоду залишкової вартості 

ліцензії на здійснення переказу коштів, яка не відповідає критеріям визнання нематеріального 

активу.  

Пояснення 4. У відповідності до МСФЗ 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи» 

Компанія створила резерв на виплату невикористаних на 01.01.2013 року відпусток працівникам у 

розімірі 96 тис. грн. 

Пояснення 5. Після проведення трансформації вхідних залишків згідно МСФЗ на 01.01.2013 року 

стаття Балансу підприємства «Нерозподілений прибуток» зазнала наступних змін: 

-збиток від дисконтування довгострокової дебіторської заборгованості призвів до зменшення 

прибутку на початок року на 224 тис. грн.; 

-нарахування резерву під відпустки працівникам спричинило зменшення прибутку на 96 тис. грн.; 

-нарахування відстроченого податкового активу сприяло збільшенню прибутку на 22 тис. грн.; 

-віднесення до витрат поточного періоду залишкової вартості нематеріального активу призвело до 

зменшення прибутку на 17 тис. грн.. 

Загалом вищенаведені операції вплинули на зменшення вхідного залишку нерозподіленого 

прибутку на 315 тис. грн. 
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3. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 

3.1. Фiнансовi активи: позики i дебiторська заборгованiсть 

Класифікація: 

Позики i дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи Компанiї з фiксованими 

платежами або платежами, якi підлягають визначенню, що не котируються на активному ринку. 

Визнання: 

Під час первісного визнання позики виданi враховуються за справедливою вартiстю виданих 

засобiв, яка визначається з використанням ринкових процентних ставок на подiбнi iнструменти, 

якщо вони iстотним чином вiдрiзняються вiд процентної ставки по виданiй позицi. Надалi позики 

оцiнюються за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка. 

Рiзниця мiж справедливою вартiстю виданих засобiв i сумою погашення позики вiдображається як 

вiдсотки до отримання протягом перiоду, на який видано позику. Амортизована вартiсть 

розраховується з урахуванням будь-яких витрат, пов'язаних зi здiйсненням операцiї, i будь-якого 

дисконту або премiї при погашеннi. 

Оцінка: 

Пiсля первинної оцiнки позики i дебiторська заборгованiсть враховуються за амортизованою 

вартiстю з використанням ефективної процентної ставки за виключенням резерву вiд знецiнення. 

Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням знижок або премiй, якi виникли при 

придбаннi, i включає комiсiйнi, якi є невiд'ємною частиною ефективної ставки вiдсотка, i витрати 

по здiйсненню операцiї. Доходи i витрати, якi виникають при припиненнi визнання активу у 

фiнансовiй звiтностi, при знецiненнi i нарахуваннi амортизацiї, визнаються в Звiтi про сукупний 

дохiд. 

Позики, термiн погашення яких бiльше дванадцяти мiсяцiв з дати складання фiнансової звiтностi, 

включаються до складу довгострокової заборгованостi. 

Зменшення корисності фiнансових активiв 

На кожну дату складання фiнансової звiтностi Компанiя перевіряє фінансові активи або групи 

фінансових активів з метою виявлення об’єктивних ознак зменшення їх корисності. Якщо такі 

ознаки існують, проводиться оцінка суми очікуваного відшкодування активу. Збиток від 

зменшення корисності визнається тоді, коли балансова вартість активу або його одиниці, що 

генерує грошові кошти, перевищує суму очікуваного відшкодування. 

По дебiторськiй заборгованостi створюється резерв пiд знецінення в тому випадку, якщо існує 

об'єктивне свiдоцтво (наприклад, достовiрнiсть неплатоспроможностi або інших важливих 

фiнансових утруднень дебiтора) того, що Компанія не отримає всі суми, які належать їй згідно 

умовам постачання. Балансова вартiсть дебіторської заборгованості зменшується за допомогою 

використання рахунку резерву. Знецiненi заборгованості припиняють визнаватися, якщо вони 

вважаються безнадійними.  

Резерв на дебiторську заборгованiсть нараховується шляхом аналiзу платоспроможностi окремих 

дебiторiв (у розмiрi 100%). 

3.2. Аванси видані 

Аванси видані відображаються у звітності за первісною вартістю за вирахуванням резерву під 

знецінення. Передоплата послуг включається до витрат періоду або у вартість активів у міру 

отримання цих послуг.  

3.3. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Грошовi кошти включають грошовi кошти на поточних рахунках Компанiї.  
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3.4. Дивiденди 

Рiшення про виплату дивiдендiв приймається на загальних зборах Компанiї. 

3.5. Витрати за позиками 

Витрати за позиками визнаються витратами того перiоду, в якому вони понесенi, окрiм витрат на 

квалiфiкованi активи.  

3.6. Забезпечення та умовнi зобов'язання 

Забезпечення, як зобов'язання з невизначеним часом або сумою визнаються Компанiєю коли є 

поточне зобов'язання, що виникло в результатi минулої подiї, для погашення якого, ймовiрно, буде 

потрiбно вибуття ресурсiв, що втiлюють в собi економiчнi вигоди, i можна здiйснити достовiрну 

оцiнку даного зобов'язання. 

Забезпечення визнається в тому випадку, якщо в результаті якоїсь події в минулому у Компанії 

виникло правове або конструктивне зобов’язання, величину якого можна надійно оцінити, і існує 

висока ймовірність того, що буде потрібен відтік економічних вигод  для врегулювання даного 

зобов’язання. Сума, визнана в якості резерву, являє собою найбільш точну оцінку виплат, 

необхідних для погашення зобов’язання на звітну дату, беручи до уваги ризики і невизначеність, 

пов’язані із зобов’язанням. 

У випадках, коли сума забезпечення оцiнюється з використанням потокiв грошових коштiв, якi, як 

очiкується, будуть необхiднi для погашення поточних зобов'язань, його балансова вартiсть є 

поточною вартiстю таких потокiв грошових коштiв. 

У випадках, коли можна очiкувати, що одна або всi економiчнi вигоди, необхiднi для вiдновлення 

суми забезпечення, будуть вiдшкодованi третьою стороною, дебiторська заборгованiсть 

визнається як актив, якщо iснує фактична впевненiсть в тому, що таке вiдшкодування буде 

отримано, i сума дебiторської заборгованостi може бути достовiрно оцiнена. 

3.7. Кредиторська заборгованiсть 

Кредиторська заборгованiсть вiдображається за собiвартiстю, яка є справедливою вартiстю 

компенсацiї, яка повинна бути передана в майбутньому за отриманi товари, роботи, послуги. 

Заборгованiсть, термiн погашення якої бiльше одного року вiд дати складання рiчної фiнансової 

звiтностi або операцiйного циклу, вiдноситься до складу довгострокової заборгованостi. 

Короткострокова кредиторська заборгованiсть включає:  торгову та iншу кредиторську 

заборгованiсть, виплати працiвникам i зобов'язання перед бюджетом, включаючи податок на 

прибуток. 

3.8. Виплати працiвникам 

Компанiя здiйснює на користь своїх працiвникiв вiдрахування до Державного пенсiйного фонду 

України. Здiйснення таких внескiв передбачає поточнi нарахування працедавцем таких внескiв, якi 

розраховуються як вiдсоток вiд загальної суми заробiтної плати.  

У звiтi про сукупний дохiд витрати по таких внесках вiдносяться до перiоду, в якому вiдповiдна 

сума заробiтної плати нараховується працiвниковi. 

3.9. Податок на прибуток 

Податок на прибуток – витрати з податку на прибуток являють собою суму, що складається з 

поточного податку на прибуток та вiдстроченого податку на прибуток. 

Поточний податок на прибуток – сума податку на прибуток визначена на основi оподатковуваного 

прибутку за поточний рiк. Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку, вiдображеного в 

звiтi про сукупний дохiд, оскiльки до його складу не включаються статтi доходiв та витрат, з 

котрих утримується податок або котрi вiдносяться на податковi витрати в iншi перiоди, а також вiн 

не враховує статтi, з котрих нiколи не утримується податок або котрi нiколи не вiдносяться на 

податковi витрати. Поточна заборгованiсть Компанiї з податку на прибуток розраховується з 

використанням податкових ставок, що фактично дiють на дату балансу.  
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Вiдстроченi податковi зобов’язання, як правило, визнаються для всiх оподатковуваних тимчасових 

рiзниць, а вiдстроченi податковi активи враховуються з урахуванням ступеню впевненостi в тому, 

що буде iснувати достатнiй оподатковуваний дохiд, що дозволить реалiзувати тимчасовi рiзницi, 

якi вiдносяться до податкових витрат. Подiбнi податковi активи та зобов’язання не визнаються, 

якщо тимчасовi рiзницi пов’язанi з гудвiлом або виникають внаслiдок первiсного визнання (окрiм 

випадкiв об’єднання пiдприємств) iнших активiв та зобов’язань в рамках операцiї, що не вплине нi 

на розмiр оподатковуваного, нi облiкового прибутку.  

Основним при визнаннi активу є те, що його балансова вартiсть буде вiдшкодована у виглядi 

економiчних вигiд, якi суб’єкт господарювання отримає в майбутнiх перiодах. Якщо балансова 

вартiсть активу перевищує його податкову базу, сума економiчних вигiд, що пiдлягає 

оподаткуванню, перевищить суму, яку дозволятиметься вираховувати з метою оподаткування. 

Така рiзниця є тимчасовою рiзницею, що пiдлягає оподаткуванню, а зобов’язання виплатити 

остаточнi податки на прибуток у майбутнiх перiодах є вiдстроченим податковим зобов’язанням.  

Вiдстроченi податковi активи, що виникли по тимчасовим рiзницям, якi вiдносяться до складу 

податкових витрат, визнаються лише в тому ступенi, в якому iснує ймовiрнiсть того, що виникне 

достатнiй оподатковуваний прибуток, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi 

рiзницi i що тимчасовi рiзницi будуть сторнованi в майбутньому. 

3.10. Визнання доходiв 

Доходи вiд реалiзацiї робiт, послуг визнаються, коли iснує впевненiсть в тому, що економiчнi 

вигоди, якi витiкають з проведеної операцiї, будуть отриманi Компанiєю, i об'єм доходу може бути 

достовiрно визначений. Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю отриманої винагороди, за 

вирахуванням повернень. 

Доходи, за винятком вiдповiдних податкiв, визнаються в перiодi, коли покупцевi були наданi 

послуги. 

Доходи вiд реалiзацiї активiв визнаються, коли переданi iстотнi ризики i винагороди, пов'язанi з 

таким активом. 

Вiдсотки визнаються на основi пропорцiйностi часу з реального доходу вiд активу. 

Пiд виручкою маються на увазi тiльки валовi надходження економiчних вигід, що отриманi та 

пiдлягають отриманню Компанiєю на її рахунок. При агентських вiдносинах валове збiльшення 

економiчних вигiд включає суми, що збираються вiд iменi принципала, якi не ведуть до 

збiльшення капiталу Компанiї. Суми, зiбранi вiд iменi принципала, не є виручкою. При цьому 

виручкою є сума комiсiйних винагород. 

3.11. Витрати 

Собiвартiсть реалiзованих послуг вiдображається одночасно з визнанням вiдповiдного доходу. 

Iншi витрати визнаються за методом нарахування i враховуються в перiодi їх визнання. 

3.12. Операцiї з пов'язаними особами 

Визнання Компанiєю пов'язаної особи здiйснюється на звiтну дату. 

Компанiя приймає полiтику спiвпрацi iз пов'язаними особами без спецiального цiноутворення. 

Операцiї з пов'язаними особами проводяться виключно за принципом «справедливої вартостi» на 

пiдставi договорiв з урахуванням iнтересiв обох сторiн. 

3.13. Подiї пiсля дати балансу 

Подiї, якi вiдбулися пiсля дати балансу i до дати затвердження фiнансових звiтiв до випуску i, якi 

надають додаткову iнформацiю щодо фiнансової звiтностi Компанiї, вiдображаються у фiнансовiй 

звiтностi. Подiї, якi вiдбулися пiсля дати балансу i, якi не впливають на фiнансову звiтнiсть 

Компанiї на цю дату, розкриваються в примiтках до фiнансової звiтностi, якщо такi подiї iстотнi. 
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4. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ 

Дебiторська заборгованiсть Компанiї станом на 01 січня 2013 року та на 31 грудня 2013 року 

складалася з: 

  на 01.01.2013, тис. грн на 31.12.2013, тис. грн 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть 3776 0 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги  13 7 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть  349 6274 

 

Вiдсотки на торгiвельну дебiторську заборгованiсть не нараховуються.   

Сумнівних боргів підприємство не має, тому резерв не нараховувся.   

Довгострокова дебіторська заборгованість являє собою безвідсоткову позику пов’язаній особі. 

Розмір позики становить 4000 тис. грн.. Позика була повністю погашена у першому півріччі 2013 

року. 

5. ВИПУЩЕНИЙ КАПIТАЛ 

Станом на 01 січня 2013 року та на 31 грудня 2013 року випущений та зареєстрований статутний 

капiтал подiлений мiж двома учасниками. Частки розподіляються наступним чином: 

  Частка у вiдсотках 

Учасники: на 01.01.2013 на 31.12.2013 

Фізична особа 50,00% 50,00% 

Фізична особа 50,00% 50,00% 

Учасники мають право отримувати дивiденди, якi оголошено, i мають право розподiлу чистого 

прибутку на Загальних зборах засновникiв. Протягом звiтних перiодiв, якi закiнчилися 31 грудня 

2013 року та 31 грудня 2012 року, Компанiя не оголошувала дивiдендiв.  

6. РЕЗЕРВНИЙ КАПIТАЛ 

Згідно концептуальній основі фінансової звітності: «Інколи статут або інший закон вимагає 

створення резервів у вигляді додаткового заходу захисту суб’єкта господарювання та його 

кредиторів від впливу збитків. Можуть створюватися й інші резерви, якщо національний закон з 

оподаткування передбачає звільнення від податкових зобов’язань або зменшення їх при 

переведенні коштів у такі резерви. Існування та розмір цих правових, статутних та податкових 

резервів є інформацією, яка може бути доречною для потреб користувачів при прийнятті ними 

рішень. Переведення коштів у такі резерви є скоріше асигнуванням нерозподіленого прибутку, ніж 

витратами.» 

Статутом Компанії передбачено щорічне спрямування частини прибутку на формування 

резервного капіталу. Згiдно протоколу  зборів засновників товариства з обмеженою 

відповідальністю «ЦЕНТР ІНТЕРНЕТ ПЛАТЕЖІВ»  № 22 вiд 12 березня 2013 року прийнято 

рiшення: 

- Збільшити резервний капітал на 5 тис. грн. по операціях за 2012-й рік відповідно до розміру 

отриманого прибутку за 2012-й рік. 

 

7. КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ 

Кредиторська заборгованiсть Компанiї на 01 січня 2013 року та на 31 грудня 2013 року складалась 

виключно з поточної кредиторської заборгованості за отримані послуги (171 тис. грн. та 315 тис. 

грн. відповідно) та поточної заборгованості за розрахунками з бюджетом, яка включала в себе 

заборгованість зі сплати поточного податку на прибуток (7 тис. грн. та 38 тис. грн. відповідно). 

8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Забезпеченя Компанiї на 01 січня 2013 року та на 31 грудня 2013 року складалися з формування 

резервів під відпустку працівникам підприємства.  

 

 



26 

 

Нарахування резерву під відпустки на 01/01/13 р. 
Кількість днів невикористаних відпусток  на 01.01.2013 330 

Середньоденна заробітна плата, розрахована станом на 01.01.2013 року, грн 212,52 

Ставка нарахування на фонд заробітної плати (єдиний соціальний внесок) 36,80% 

Резерв від відпустки разом з нарахуванням на фонд заробітної плати, тис. грн 96 

  Нарахування резерву під відпустки на 31/12/13 р. 

 Кількість днів невикористаних відпусток  на 31.12.2013 372 

Середньоденна заробітна плата, розрахована станом на 31.12.2013 року, грн 184,31 

Ставка нарахування на фонд заробітної плати (єдиний соціальний внесок) 36,80% 

Резерв від відпустки разом з нарахуванням на фонд заробітної плати, тис. грн 94 

 

9. ЧИСТА ВИРУЧКА 

Чиста виручка вiд продажу Компанiї включає в себе виключно виручку від надання послуг з 

переказу коштів, за 2013 рік вона становить 2504 тис. грн. 

 

10. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ 

Собівартість реалізованих послуг включає в себе плату банкам-посередникам та платіжним 

системам за переказ коштів  та склала відповідно за 2013 рік 1160 тис.  грн.. 

 

11. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ 

Інші операційні доходи включають в себе дохід від сторнування створеного резерву на виплату 

відпусток внаслідок його перерахунку на 31.12.2013 року. 

12. IНШI ДОХОДИ 

Інші доходи включають в себе відкладений відсотковий дохід за дебіторською заборгованістю. За 

2013 рік згідно розрахунків наведених вище даний дохід становить 224 тис. грн.. 

 

13. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ 

Адмiнiстративнi витрати Компанiї протягом звiтного перiоду, який закiнчився 31 грудня 2013 року 

склали, тис. грн.: 

Аудиторські послуги  та послуги з ведення 

бухгалтерського обліку 45 

Відрахування на соціальні заходи 24 

Витрати на оплату праці 64 

Консультаційні, інформаційні та інші послуги 995 

Послуги банку 5 

Разом  1133 

 

14. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 

Компонентами витрат з податку на прибуток для Компанiї протягом звiтного перiоду, який 

закiнчився 31 грудня 2013 року  були: 

 

Поточний податок на прибуток                                      38 тис. грн 

Відстрочені податкові активи на 01.01.2013 р.            22 тис. грн. 

Відстрочені податкові активи на 31.12.2013 р.            21 тис. грн. 

Витрати з податку на прибуток за 2013 рік                 39 тис.грн 

 

Для розрахунку використовувались ставки податку на 2013 рік у розмірі 19%. 

 

 



27 

 

15. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЩОДО ПОВ’ЯЗАНИХ СТОРIН 

Операцiї з управлiнським персоналом Компанiї 

Протягом 2013 року управлінському персоналу нараховується і виплачується заробітна плата 

відповідно до встановленої системи оплати праці. Компенсації та інші виплати керівництву 

підприємства, іншому управлінському персоналу не здійснювались. 

Протягом 2013 року Компанія не здійснювала операції з пов'язаними сторонами. 

Залишок заборгованості по операціях з пов’язаними особами минулих років складав станом на 

01.01.2013 р. 3776 тис. грн., заборгованість була повністю погашена протягом 2013 року.  

 

16. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ 

Відповідно до засад, визначених МСБО 10 щодо подій після звітного періоду, події що 

потребують коригування активів та зобов'язань підприємства відсутні. 

 

17. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ 

Фінансовій діяльності притаманний ризик, яким управляють за допомогою постійного процесу 

виявлення, оцінки та контролю ризиків, з урахуванням лімітів ризику та інших засобів контролю. 

Процес управління ризиками є вирішальним для постійної прибутковості Компанії. Компанія 

наражається на фінансові ризики (ризик ліквідності та ринковий ризик) та нефінансові ризики 

(юридичний, операційний та інші ризики). Головною метою управління фінансовими ризиками є 

визначення лімітів ризику та подальше забезпечення дотримання встановлених лімітів.  

Управління операційним ризиком має забезпечувати належне функціонування внутрішньої 

політики та процедур Компанії в цілях мінімізації даних ризиків. 

Ринковий (ціновий) ризик - це ймовірність невідповідності характеристик економічного стану 

об'єкта значенням, очікуваним особами, що приймають рішення під дією ринкових факторів. 

Ринкові ризики пов'язані з невизначеністю коливань ринкової кон'юнктури - ціновими та 

курсовими ризиками, процентним ризиком, ліквідністю і т.п. - і чутливістю до цих коливань 

несучих ризики об'єктів (наприклад, активів). При визначенні лімітів за основу береться 

максимально допустимий одноразовий розмір втрат, який не спричинить за собою порушення 

нормального функціонування діяльності Компанії. Розмір можливих втрат по конкретному активу, 

схильному до впливу ринкового ризику, може бути визначений як на підставі «історичного» 

аналізу, так і шляхом експертних оцінок.  

Ризик ліквідності полягає в тому, що Компанія не зможе оплатити всі зобов’язання при настанні 

терміну їх погашення. Компанія здійснює ретельне управління і контроль ліквідностю. Компанія 

використовує процедури детального бюджетування і прогнозування руху грошових коштів, щоб 

упевнетися в наявності ресурсів, необхідних для своєчасної оплати своїх зобов’язань. 

Операційний ризик: Компанія визначає операційний ризик як ризик збитку внаслідок помилок, 

порушень, шкоди, що спричинені недосконалими або невдалими внутрішніми процесами, 

системами або зовнішніми подіями. Компанією здійснюється постійний моніторинг операційних 

подій на місцевому ринку та забезпечує вчасне реагування на них. Важливим елементом системи 

управління операційним ризиком Компанії є заходи з обмеження (контролю) операційних ризиків. 

Юридичні ризики: в процесі звичайної діяльності Компанія не залучена в судові розгляди і до неї 

не висуваються інші претензії. 

 

Механізми та інструменти обмеження ризиків включають, головним чином, превентивні заходи в 

рамках системи внутрішнього контролю Компанії. 

 

Директор  

ТОВ «Центр Інтернет Платежів»                                                        Черкашина Н.М. 


