ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ЦЕНТР ІНТЕРНЕТ ПЛАТЕЖІВ»
Фінансова звітність
за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року
з аудиторським висновком

м. Дніпро
1

ЗМІСТ
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА .................................................................................. 3
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА (БАЛАНС) СТАНОМ НА 31
ГРУДНЯ 2017 РОКУ ................................................................................................................... 9
ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ) ЗА РІК, ЩО
ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ .................................................................................. 11
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ) ЗА РІК, ЩО
ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ ................................................................................. 12
ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ (ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ) ЗА
РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ ................................................................. 13
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ, СКЛАДЕНОЇ ВІДПОВІДНО ДО
МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВТІНОСТІ ............................................ 14

2

Приватне підприємство Аудиторська фірма
«Професіонал»
Свідоцтво АПУ про внесення в Реєстр аудиторських фірм № 2359 від
26.01.2001р. № 98, продовжено дію до 24 вересня 2020 року рішенням АПУ
від 24 вересня 2015р. № 315/3
Код ЗКПО 30992563, 49070 м. Дніпро, вул. Леніна 1-А, корпус 2,кв.30
п/р 26008155141 в АБ «Укргазбанк», МФО 320478

тел (0562) 35-01-51 моб (095)7162768, (067)6334871
Сайт :audit-prof.com.ua
e-mail: info@audit-prof.com.ua

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг України.
Власникам та керівництву
ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЦЕНТР ІНТЕРНЕТ ПЛАТЕЖІВ»

Звіт з аудиту фінансової звітності
ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЦЕНТР ІНТЕРНЕТ ПЛАТЕЖІВ»
станом на 31.12.2017р.
Думка
Ми провели аудит фінансової звітності ТОВ «ЦЕНТР ІНТЕРНЕТ ПЛАТЕЖІВ»
(Ідентифікаційний код 34734957, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.
Ливарна, будинок 11, офіс 23), що додається, яка складається з балансу (звіт про фінансовий стан)
станом на 31.12.2017 р. та відповідних звітів: звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід),
звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) та звіту про власний капітал за 2017 рік, а також зі
стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та приміток.
На нашу думку фінансова звітність, що додається відображає достовірно, в усіх суттєвих
аспектах фінансовий стан ТОВ «ЦЕНТР ІНТЕРНЕТ ПЛАТЕЖІВ» на 31 грудня 2017 р. та його
фінансові результати і рух грошових потоків за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
Основа для думки
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу
відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит
фінансової звітності» нашого звіту.
Ми є незалежними по відношенню до ТОВ «ЦЕНТР ІНТЕРНЕТ ПЛАТЕЖІВ» згідно з етичними
вимогами, застосовними в Кодексі етики професійних бухгалтерів, виданих Радою з Національних
стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ), до нашого аудиту фінансової звітності, а також
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виконали інші обов’язки з етики відповідно до Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами
аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, що на наше професійне судження, були значущими під час
нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого
аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо
окремої думки щодо цих питань.
Чому ми рахуємо, що це є важливими Що було зроблено протягом аудиту та
ключовими питаннями під час нашого результати аудиторських процедур
аудиту
1.Питання безперервності діяльності, які не є
настільки значущими, включені у розділ
«Суттєва невизначеність, що стосується
безперервності діяльності»;

2.Облік та оцінка іншої поточної дебіторської
заборгованості

Ми провели аудиторські процедури по
визнанню безперервної діяльності товариства.
Аудитор вважає доречним отримані особливі
письмові запевнення,
для підтвердження
аудиторських доказів, отриманих стосовно
планів управлінського персоналу щодо
майбутніх заходів у зв’язку з оцінкою
безперервності діяльності та здійсненності цих
планів, та вони розкриті в примітках до
фінансової звітності в п.3п.,11
Управління кредитним ризиком, пов'язаним з
переказом коштів в інтернеті проводиться
згідно політиками, процедурами і системою
контролю, встановленими Товариством.
Здійснюється регулярний моніторинг
непогашеної дебіторської заборгованості, яка
залишається станом на останнє число місяця
по розрахункам з особами в інтернеті.
Ми провели аналіз застосовуваних
керівництвом Товариства облікової політики ,
припущень і професійних суджень,
включаючи критичну оцінку інформації,
використовуваної управлінським персоналом
для оцінки іншої поточної дебіторської
заборгованості. Та це описано в примітках до
фінансової звітності в п.4.2,6.1

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал ТОВ «ЦЕНТР ІНТЕРНЕТ ПЛАТЕЖІВ» несе відповідальність за складання і
достовірне подання фінансової звітності відповідно до Положень(стандартів) бухгалтерського обліку в
Україні та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною
для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок
шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності
Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано,
питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність
діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або
планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом
фінансового звітування компанії
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Відповідальність аудитора
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу
думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит,
проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення
можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в
сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що
приймаються на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний
скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:
• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства
чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також
отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для
нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для
викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні
пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки
аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності
системи внутрішнього контролю ;
• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і
відповідного розкриття інформації, зроблених управлінським персоналом;
• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про
безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських
доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під
значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку
щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до
відповідного розкриття інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є
неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах,
отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію
припинити свою діяльність на безперервній основі;
• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями
інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її
складання, так, щоб досягти достовірного відображення.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг
і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів
внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали
відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які
могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це
застосовано, щодо відповідних застережних заходів.
Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
Нами наводиться опис питань та висновки, яких дійшов аудитор щодо іншої додаткової інформації, як
того вимагають р.IY Методичних рекомендацій щодо аудиторських звітів , що подаються до
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за
результатами звітних даних фінансових установ, затверджених рішенням НЦКФП від 01.02.2018р.№ 142
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ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР ІНТЕРНЕТ ПЛАТЕЖІВ».
Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України: 34734957.
Місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Ливарна, будинок 11, офіс 23.
Дата державної реєстрації: 21.11.2006р.
Основні види діяльності: 64.19-Інші види грошового посередництва. Інші види кредитування. Надання
інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. Посередництво за
договорами по цінних паперах або товарах. Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім
страхування та пенсійного забезпечення.
Товариство має наступні види ліцензій та свідоцтва на здійснення діяльності:
- ліцензія на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, видана Національним банком
України, №20 від 17.10.2014 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.
Керівник - Черкашина Наталія Миколаївна
Кількість працівників-5
1.1.Надання фінансовою установою клієнту (споживачу) інформації відповідно до статті 12 Закону
про фінпослуги, а також розміщення інформації, визначену частиною першою статті 12
зазначеного закону, на власному веб- сайті (веб-сторінці) та забезпечення її актуальність.
Підприємство має ліцензію на переказ коштів, виданою Національним Банком України, що є основним
видом діяльності підприємства, інших ліцензій (в тому числі ліцензій Нацкомфінпсолуг) підприємство
не отримувало.
Сайт з інформацією відповідно до статті 12 Закону про фінпослуги: http://money.ua/.
Вся інформація по послугам та внутрішніх правил установи , річна фінансова звітність за останні три
роки є на сайті.
Облік та реєстрація операцій з переказу коштів здійснюється на облаку на сайті в інтренеті в за
допомогою кришнаїтів власної розробки, яке відповідають вимогам до обліково-реєструючих систем з
переказу коштів.
Підприємство здійснює лише діяльність з переказу коштів через інтернет, тому відокремлених відділень,
орендованих приміщень, готівкових коштів підприємство не має.
Послуг з кредитування та залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов'язанням щодо
наступного їх повернення не здійснювались.
1.2.Розкриття інформації (опис) у повному обсязі щодо змісту статей балансу, питома вага яких
становить 5 і більше відсотків відповідного розділу балансу.
Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість Товариства станом на 01 січня 2017 року та на 31 грудня 2017 року
складалася з:
тис. грн

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
Разом

на 01.01.2017

на 31.12.2017

0
11330
11330

0
13049
13049
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Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 01 січня 2017 року та на 31 грудня 2017 року
складалась з заборгованості клієнтів за прийнятими платежами на їх користь. (11200 тис. грн. та 13049
тис. грн. відповідно.
Відсотки на торгівельну дебіторську заборгованість не нараховуються.
Сумнівних боргів підприємство не має, тому резерв не нараховувався.
На думку аудитора, інформація щодо визнання, класифікації та оцінки за видами активів станом на
31.12.2017р. у всіх суттєвих аспектах, розкрита відповідно до застосованих Міжнародних стандартів
фінансової звітності.
Статутний капітал
Станом на 31.12.2017 року статутний капітал становив 5 100 тис. грн. і складався з внеску засновника
виключно грошовими коштами у розмірі 100%. Статутний капітал сплачений засновниками у повному
обсязі. Частки розподіляються наступним чином:
Учасники:
ЧЕРКАШИН ВЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ
ГРОШОВА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА

Частка у відсотках
Сума в тис.грн.
на 31.12.2017
2250,0
50,00%
2250,0
50,00%

Статутний капітал сформовано внесками виключно у грошовій формі.
Учасники мають право отримувати дивіденди, які оголошено, i мають право розподілу чистого прибутку
на Загальних зборах засновників. Протягом звітного періоду, який закінчився 31 грудня 2017 року,
Товариство не оголошувала дивідендів.
Нерозподілений прибуток
На початок звітного періоду накопичений прибуток Товариства складав 778 тис. грн. На кінець звітного
періоду накопичений прибуток Товариства складає 921 тис. грн.
Резервний капітал
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 Товариства передбачено щорічне спрямування частини прибутку на формування резервного
капіталу. Згiдно протоколу зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР
ІНТЕРНЕТ ПЛАТЕЖІВ» прийнято рішення:
- Збільшити резервний капітал на 9 тис. грн. по операціях за 2016-й рік відповідно до розміру
отриманого прибутку за 2016-й рік.
Кредиторська заборгованість
Кредиторська заборгованість Товариства на 01 січня 2017 року та на 31 грудня 2017 року складалась
виключно з поточної кредиторської заборгованості за отримані послуги (60 тис. грн. та 141 тис. грн.
відповідно), поточної заборгованості за розрахунками з бюджетом, яка включала в себе заборгованість зі
сплати поточного податку на прибуток (40 тис. грн. та 35 тис. грн. відповідно).
Інші поточні зобов’язання станом на 01 січня 2017 року та на 31 грудня 2017 року складались з
заборгованості перед клієнтами за прийнятими платежами на їх користь. (7128 тис. грн. та 7319 тис.
грн. відповідно).
За результатами звітного 2017 року Товариство отримало чистий прибуток в сумі 152,0 тис. грн.
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На думку аудитора, інформація про зобов’язання станом на 31.12.2017р. у всіх суттєвих аспектах,
розкрита відповідно до застосованих Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Основні дані про аудитора (аудиторську фірму)
Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Професіонал»
Свідоцтво про включення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності за № 2359, видано Рішенням
Аудиторської палати України від 26.01.2001р. № 98, продовжено дію до 24 вересня 2020 року
рішенням АПУ від 24 вересня 2015р. № 315/3
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості видане згідно Рішення Аудиторської палати
України від 04.07.2013р. № 273/4.
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
фінансових установ внесено в реєстр Національної коміссії що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг за № 0172,свідоцтво номер бланку 000124 від 28.02.2017р., строк дії
Свідоцтва: з 28.02.2017р. по 24.09.2020р.
Сертифікат аудитора серії А № 004216 виданий Капустіної В.Ю. від 25.04.2000 року Аудиторською
палатою України, дію сертифікату продовжено Рішенням АПУ України № 290/2 від 27.02.2014р.
терміном до 25.04.2019р.
Дата та номер запису в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 25.05.2000р. № 1 224 120
0000 002447.
Ідентифікаційний код юридичної особи – 30992563.
Місцезнаходження юридичної особи: м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), б.1-А, корп. 2, кв.30
Телефон: 0676334871.
Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:
- дата та номер договору на проведення аудиту: 20 лютого 2018р. № 20-02/18-Ф
-дата початку та дата закінчення проведення аудиту : 24 лютого -07 березня 2018р.

Партнер завдання з аудиту,
результатом якого є цей звіт
незалежного аудитора
Капустіна Віра Юріївна,
сертифікат аудитора серія А №004216,
виданий рішенням Аудиторської палати України 25.04.2000р.,
дійсний до 25.04.2019р.
Адреса аудитора:
Від імені Аудиторської фірми
ПП АФ «Професіонал»: м. Дніпро,
вул. Воскресенска (Леніна), будинок1-А, корпус 2, кв.30

07.03.2018р.
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КОДИ
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство _Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр Інтернет Платежів"
за ЄДРПОУ
Територія _ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, Соборний р-н____________________________
за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання _Товариство з обмеженою відповідальністю
за КОПФГ
Вид економічної діяльності _інші види грошового посередництва____________________
за КВЕД
Середня кількість працівників1 __5____________________________________________________________
Адреса, телефон __вулиця Ливарна, буд. 11, оф. 23, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49000_7962997
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

2018

01

01

34734957
1210136900
240
64.19

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2017 р.
Форма № 1
АКТИВ
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
Баланс

Код за ДКУД

Код
рядка

На
01.01.2017

На
31.12.2017

2

3
-

4
-

-

-

-

-

-

-

1035
1040
1045
1090
1095

5
5

-

1100
1110
1125

-

-

11330
1852
1852
1
13183
13188

13049
571
571
13620
13620

1801001
Примітки
5

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1020
1030

1130
1135
1136
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1190
1195
1200
1300

4.9, 6.11

4.2, 6.1

4.2, 6.1
4.1, 6.2
4.1, 6.2
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ПАСИВ

Код
рядка

На
01.01.2017

На
31.12.2017

Примітки

1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом I

2

3

4

5

1400
1405
1410
1415
1420
1425
1430
1495

5100
32
778
(
)
(
)
5910

5100
41
921
(
)
(
)
6062

6.3

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання

1500

Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Цільове фінансування
Усього за розділом II

1510
1515
1520
1525
1595

-

-

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

1600

-

-

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1660
1665
1690
1695

60
40
40
50
7128
7278

141
35
35
63
7319
7558

13188

13620

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Баланс

6.4
6.3

4.3, 6.5
4.3, 6.5
4.3, 6.5

4.5, 6.6
4.3, 6.5

1700
1900

Керівник

_______________

Черкашина Наталія Миколаївна

Головний бухгалтер

_______________

Директор ПП „Аудиторська фірма „АМК-Сервіс”
Шульман М.К. дог. №3-БО від 18.02.2013
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Дата (рік, місяць, число)
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр Інтернет
за ЄДРПОУ
Платежів"__________________________________________

КОДИ
2018
01 01
34734957

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2017 р.
Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Валовий:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Інші операційні витрати
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Інші витрати
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

Код рядка

За 2017 р.

За 2016 р.

Примітки

2
2000
2050

3
2235
33

4
2559
87

5
4.10, 6.7
4.11, 6.8

(

2090
2095
2120
2130
2180

(
(

2202
40
2038
12

2190
2195
2270

(
(

2290
2295
2300
2350
2355

)

(

)

(

)

) (
) (

2472
5
2253
3

192
-

) (
)(

221
-

)
)

(
(

192
40

)(
)(

221
40

)
)

(

152
-

)(

181
-

)

(

)
4.10, 6.9
) 4.8, 4.11, 6.10
)
4.11, 6.9

4.9, 6.11

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття
1
Інший сукупний дохід до оподаткування
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

Код рядка

За 2017 р.

За 2016 р.

Примітки

2
2450
2460
2465

3
152

4
181

5

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті

Код рядка

За 2017 р.

За 2016 р.

Примітки

1

2
2505
2510
2520
2550

3
215
48
1820
2083

4
144
32
2167
2343

5

Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Інші операційні витрати
Разом

Керівник
Головний бухгалтер

_______________
_______________

Черкашина Наталія Миколаївна
Директор ПП „Аудиторська фірма „АМК-Сервіс”
Шульман М.К. дог. №3-БО від 18.02.2013
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Дата (рік, місяць, число)
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр Інтернет
за ЄДРПОУ
Платежів"__________________________________________

КОДИ
2018
01 01
34734957

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 р.
Форма № 3
Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
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 інших податків і
зборів
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності

Код за ДКУД

1801004

Код
2

За 2017 р.
3

За 2016 р.
4

Примітки
5

3000
3095

119
208189

109
235648

6.12

3100
3105
3110
3115
3116

(1693)
(167)
(45)
(76)
(40)

(2113)
(108)
(28)
(59)
(38)

3118
3190
3195

(36)
(207608)
-1281

(21)
(231794)
1655

3295

-

-

3395
3400
3405
3415

-1281
1852
571

1655
197
1852

6.13

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Залишок коштів на кінець року

Керівник

_______________

Черкашина Наталія Миколаївна

Головний бухгалтер

_______________

Директор ПП „Аудиторська фірма „АМК-Сервіс”
Шульман М.К. дог. №3-БО від 18.02.2013
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Дата (рік, місяць, число)
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр Інтернет
за ЄДРПОУ
Платежів"__________________________________________

КОДИ
2018
01 01
34734957

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2017 р.

Стаття

1
Залишок на
01.01.2016 р.
Коригування
Скоригований
залишок на
01.01.2016 р.
Чистий прибуток
за 2016р.
Інший сукупний
дохід за 2016 р.
Розподіл
прибутку:
Відрахування до
резервного
капіталу
Разом змін у
капіталі
Залишок на
31.12.2016 р.
Коригування
Скоригований
залишок на
01.01.2017 р.
Чистий прибуток
за 2017 р.
Інший сукупний
дохід за 2017р.
Розподіл
прибутку:
Відрахування до
резервного
капіталу
Разом змін у
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Керівник

_______________

Черкашина Наталія Миколаївна

Головний бухгалтер

_______________

Директор ПП „Аудиторська фірма „АМК-Сервіс”
Шульман М.К. дог. №3-БО від 18.02.2013
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЦЕНТР ІНТЕРНЕТ ПЛАТЕЖІВ»
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року
(в тисячах гривень згiдно МСФЗ)
1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ТА СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ
Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр Інтернет Платежів" (далi Товариство) зареєстроване в
установленому законодавством порядку, створене та діє на підставі чинного законодавства України,
зокрема: Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та Закону України «Про
господарські товариства», Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг», статуту.
Ідентифікаційний код

34734957

Повне найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр Інтернет
Платежів"

Скорочена назва

ТОВ "ЦЕНТР ІНТЕРНЕТ ПЛАТЕЖІВ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Місцезнаходження

49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Ливарна,
будинок 11, офіс 23;

Телефон, факс

(056) 796-29-97

Орган управління, у віданні якого немає
перебуває Товариство, або назва
його материнської (холдингової)
компанії
Дата державної реєстрації

Дата державної реєстрації: 21.11.2006р
Дата запису: 21.11.2006
Номер запису: 1 224 102 0000 031675

Назва посади, прізвище та ініціали Директор – Черкашина Н.М.
керівника
Кількість працівників

5

Дата затвердження звітності та 23 лютого 2018 року, директор Товариства
орган управління Товариства, що її
затвердив
Дата звітності та звітний період

31 грудня 2017 року, звітний період охоплює період з 1
січня 2017 по 31 грудня 2017 року.
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Валюта звітності та одиниця її гривня, тисяча гривень
виміру
Основні види діяльності

Інші види грошового посередництва. Інші види
кредитування. Надання інших фінансових послуг (крім
страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
Посередництво за договорами по цінних паперах або
товарах. 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.

Наявність ліцензій та свідоцтва на - ліцензія на переказ коштів у національній валюті без
здійснення діяльності:
відкриття рахунків, видана Національним банком України,
№20 від 17.10.2014 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.

Виконавчий орган – директор; дочірніх та асоційованих компаній, відокремлених підрозділів (філій та
представництв), що складають окрему фінансову звітність, немає.
2. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ЗА СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Керівництво несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, за вибір відповідних принципів
бухгалтерського обліку та послідовне застосування цих принципів, за прийняття обґрунтованих та
зважених суджень та оцінок, за виконання вимог МСФЗ, а також розкриття і пояснення будь-яких
істотних відхилень від них у звітності, за підготовку звітності Товариства 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 Товаристві
ефективної та надійної системи внутрішнього контролю, ведення достовірної облікової документації у
відповідності до законодавства та стандартів України, яка б розкривала з обґрунтованою впевненістю у
будь-який час фінансовий стан Товариства та свідчила про те, що фінансова звітність відповідає
вимогам МСФЗ. Керівництво застосовує необхідних заходів щодо збереження активів Товариства,
виявлення і запобігання випадкам шахрайства та інших порушень, проводить первинний фінансовий
моніторинг.
Протягом 2017 року змін не було змін у складі власників, управлінського персоналу, працівників,
відповідальних за бухгалтерській облік та фінансову звітність.
3. ОСНОВА ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Заява про відповідність
Фінансову звітність ТОВ "ЦЕНТР ІНТЕРНЕТ ПЛАТЕЖІВ" за 2017 календарний рік складено відповідно
до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та чинного законодавства України.
Для складання фінансової звітності за МСФЗ застосовуються МСФЗ, чинні для фінансової звітності за
періоди, що починаються з 01.01.2017р., офіційний переклад яких оприлюднений на веб-сайті
Міністерства фінансів України в порядку, визначеному законодавством України, МСФЗ, що набувають
чинності у наступних періодах, для яких передбачена можливість добровільного дострокового
застосування, не застосовуються до дати їх введення в дію.
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Річна фінансова звітність Товариства складається з наступних компонентів:
Звіт про фінансовий стан на кінець року; Звіт про сукупні доходи за період; Звіт про зміни у власному
капіталі за період; Звіт про рух грошових коштів за період; Примітки до фінансової звітності,
включаючи опис суттєвих облікових політик.
Під час формування статей фінансової звітності за МСФЗ показники відображено у типових формах,
затверджених національними положеннями бухгалтерського обліку.
Події після звітної дати проаналізовані по дату затвердження включно.
Основа складання фінансової звітності
Річну фінансову звітність Товариства складено на основі даних бухгалтерського обліку згідно з
вимогами МСФЗ, на основі історичної собівартості стосовно одного суб’єкта господарювання.
Функціональна валюта та валюта подання
Функціональна валюта та валюта подання звітності – національна валюта України гривня. Показники
фінансової звітності наведені у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.
Операцiї в iнших валютах, а нiж гривня, розглядаються як операції в iноземних валютах.
Припущення щодо функціонування Товариства в найближчому майбутньому
Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності,
відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної діяльності.
Тому фінансова звітність не містить будь-яких коригувань відображених сум активів, які були б
необхідні, якби Товариство було неспроможним продовжувати свою діяльність в майбутньому, i якби
воно реалізовувало свої активи не в ході звичайної діяльності. Про такі коригування буде повідомлено,
якщо вони стануть відомі і зможуть бути оцінені.
Товариство не має намірів ліквідуватися або припинити діяльність. При цьому слід зазначити, що
Товариство функціонує в нестабільному середовищі. Україна продовжує заходитися у стані політичних
та економічних змін. Гривня протягом звітного року девальвувала щодо основних світових валют.
Стабілізація економічної ситуації залежить від зусиль Уряду, при цьому подальший розвиток
економічної та політичної ситуації неможливо передбачити. Внаслідок цього неможливо достовірно
оцінити ефект впливу поточної економічної ситуації на фінансовий стан Товариства. В результаті
виникає невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції, можливість відшкодування вартості
активів Товариства та здатність Товариства обслуговувати і своєчасно погашати свої зобов’язання.
Товариство є небанківською фінансовою установою, тому має високу ступінь залежності від
законодавчих та економічних обмежень.
Іншої невизначеності, крім наведених вище, щодо подій чи умов, які можуть спричинити значний
сумнів щодо здатності Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі немає.
Застосування нових стандартів та інтерпретацій
При підготовці фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, Товариство застосувало
всі нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, доречні до його операцій та є обов’язковими для
застосування при складанні звітності, починаючи з 1 січня 2017р. Застосування доповнень та змін до
стандартів та інтерпретацій, не призвело до будь-якого впливу на облікову політику, фінансовий стан чи
результати діяльності Товариства.
Основа формування облікових політик, зміни в облікових політиках
Облікова політика Товариства розроблена та затверджена директором Товариства, враховуючи вимоги
МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ.
Положення облікової політики, наведені далі, застосовувались Товариством послідовно в звітних
періодах, наведених в цій фінансовій звітності для подібних операцій, інших подій або умов, якщо
МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики
можуть бути доречними. Облікова політика звітного періоду відповідає обліковій політиці, що
застосовувалася в попередньому звітному році. Фінансова звітність була підготовлена на основі
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облікових політик та облікових оцінок, чинних станом на 31 грудня 2017 року. Застосування нових
стандартів та інтерпретацій не є зміною облікової політики.
Перелік стандартів, які вперше застосовувалися в даному періоді та їх вплив на фінансову звітність
У наведеній нижче таблиці міститься перелік нових стандартів чи змін до них та тлумачень стандартів,
доречних для діяльності Товариства, які набули чинності для фінансових звітів за рік, що починається 1
січня 2017. Застосування цих стандартів не має суттєвого впливу на фінансовий стан чи показники
діяльності Товариства.
Нові чи змінені стандарти та тлумачення
МСБО 7

"Звіт про рух грошових коштів". Поправка, що вимагає розкриття інформації про
зміни у зобов'язаннях, що виникають внаслідок фінансової діяльності.

МСБО 12

"Податки на прибуток". Поправка з метою умов визнання відстроченого податкового
активу, пов'язаного з нереалізованими збитками, наприклад, щодо боргових
інструментів, оцінених за справедливою вартістю.

Перелік нових та змінених стандартів, ще не обов’язкових для застосування
У таблиці далі наведено перелік нових чи переглянутих стандартів та тлумачень, доречних для
діяльності Товариства, які ще не набрали чинності та не застосовувалися Товариством:
Назва стандарту/тлумачення

Дата набрання чинності

Нові стандарти
МСФЗ 9

"Фінансові інструменти"

1 Січня 2018

МСФЗ 15

"Дохід від договорів з клієнтами"

1 Січня 2018

МСФЗ 16

"Оренда"

1 Січня 2019

Зміни до стандартів
МСФЗ 7

"Фінансові інструменти: розкриття інформації" (Додаткові Одночасно із МСФЗ 9
розкриття та послідовні зміни, що випливають з МСФЗ 9)

Керівництво Товариства вважає, що впровадження цих стандартів не матиме суттєвого впливу на його
загальні активи, зобов’язання або чистий прибуток.
4. СУТТЄВІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Положення облікової політики, описані нижче, застосовувалися послідовно в усіх звітних
періодах, наведених в цій фінансовій звітності. Ця фінансова звітність включає всі господарські
операції, які стосуються Товариства.
4.1. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти включають грошовi кошти на поточних рахунках Товариства у банках.
4.2. Фiнансовi активи: позики видані та дебiторська заборгованiсть
Класифікація:
Позики видані та дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi інструменти Товариства з
фіксованими або визначеними платежами, які 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
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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:
Після первісного визнання позики видані та дебіторська заборгованість оцінюються за амортизованою
вартістю з використанням ефективної ставки відсотка, за вирахуванням збитків від знецінення.
Амортизація на основі використання ефективної ставки відсотка включається до складу фінансових
доходів у звіті про прибутки і збитки. Витрати, обумовлені знеціненням, визнаються в звіті про
прибутки та збитки в складі фінансових витрат.
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 Товариство 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
ускладнень дебiтора) того, що Товариство 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%).
4.3. Фінансові зобов’язання
Товариство визнає фінансове зобов’язання у звіті про фінансовий стан лише у випадку, якщо вона стає
стороною договору щодо цього фінансового інструмента. При первісному визнанні фінансові
зобов’язання оцінюються за справедливою вартістю, яка, як правило, дорівнює ціні угоди, тобто,
справедливій вартості виплаченої або отриманої винагороди.
При первісному визнанні фінансові активи поділяються на такі категорії:
•

фінансові зобов'язання за справедливою вартістю з відображенням її змін у прибутку або збитку;

•

інші фінансові зобов'язання

Фінансові зобов'язання, які оцінюються за справедливою вартістю з відображенням змін у прибутку або
збитку, - це фінансові зобов'язання, призначені для торгівлі, за винятком тих випадків, коли такі
зобов'язання пов'язані з постачанням некотируваних пайових інструментів.
При первісному визнанні Товариство має право віднести до цієї категорії будь-яке фінансове
зобов'язання, за винятком пайових інструментів, які не мають котирування на активному ринку і
справедлива вартість яких не може бути достовірно оцінена. В подальшому це зобов'язання не може
бути включено в іншу категорію.
Фінансові зобов'язання, не віднесені до фінансових зобов'язань, що відображаються за справедливою
вартістю з відображенням її змін у прибутку або збитку, відносяться до інших фінансових зобов'язань.
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До інших фінансових зобов'язань відносяться, зокрема, торговельна та інша кредиторська
заборгованість і заборгованість по кредитах і позиках.
Після первісного визнання фінансові зобов'язання, які оцінюються за справедливою вартістю з
відображенням змін у прибутку або збитку, оцінюються за справедливою вартістю, зміни в якій
відображаються за рахунками прибутків і збитків у звіті про прибутки і збитки. Інші фінансові
зобов'язання оцінюються за амортизованою вартістю.
Товариство припиняє визнання фінансового зобов'язання (або частини фінансового зобов'язання) лише
якщо воно погашено, тобто, коли передбачене договором зобов'язання виконано, анульовано або строк
його дії закінчився. Різниця між балансовою вартістю фінансового зобов'язання (або частини
фінансового зобов'язання), погашеного або переданого іншій стороні, і сумою погашення, включаючи
будь-які передані негрошові активи або прийняті зобов'язання, відноситься на рахунок прибутків і
збитків. Раніше визнані компоненти іншого сукупного доходу, що відносяться до даного фінансовим
зобов'язанням, також включаються у фінансовий результат і відображаються в доходах і витратах
поточного періоду.
Заборгованiсть, термiн погашення якої бiльше одного року вiд дати складання рiчної фінансової
звітності 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.
4.4. Дивiденди
Рiшення про виплату дивiдендiв приймається на загальних зборах Товариства.
4.5. Забезпечення та умовнi зобов'язання
Забезпечення, як зобов'язання з невизначеним часом або сумою визнаються Товариством 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 Товариства
виникла 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.
Товариство створює наступні резерви та забезпечення:
―

Резерв для оплати відпусток.

4.6. Знецінення довгострокових активів
На кожну звітну дату Товариство виконує перевірку наявності або відсутності ознак знецінення активів
або одиниці, яка генерує грошові потоки, та, у випадку ідентифікації таких ознак, визначає суму
очікуваного відшкодування відповідних активів або одиниці.
При виявленні існування ознак, що вказують на можливе зменшення вартості активу, Товариство
розглядає внутрішні і зовнішні джерела інформації. Як мінімум, розглядається наступний набір
показників:
Зовнішні джерела інформації:
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• є видимі ознаки того, що вартість активу зменшилася протягом періоду значно більше, ніж можна було
очікувати, внаслідок плину часу або звичайного використання;
• протягом періоду відбулися зміни зі значним негативним впливом на Товариство або вони відбудуться
найближчим часом у технологічному, ринковому, економічному або правовому оточенні, в якому діє
Товариство, чи на ринку, для якого призначений актив;
• ринкові ставки відсотка або інші ринкові ставки доходу від інвестицій збільшилися протягом періоду, і
це збільшення, ймовірно, вплине на ставку дисконту, застосовану при обчисленні вартості активу при
використанні, і суттєво зменшить суму очікуваного відшкодування активу;
• балансова вартість чистих активів Товариства перевищує її ринкову капіталізацію.
Внутрішні джерела інформації:
• є свідчення застаріння або фізичного пошкодження активу;
• протягом періоду відбулися суттєві зміни, які негативно вплинуть на Товариство, або очікується, що
вони відбудуться у найближчому майбутньому та змінять інтенсивність або спосіб нинішнього чи
запланованого використання активу;
• інформація про дивіденди, отримані від дочірніх компаній, асоційованих та сумісних підприємств;
• внутрішні звіти вказують, що поточні або майбутні результати використання активу є гірше
прогнозованих, а саме:
• грошові потоки для придбання активу або подальших потреб у грошових коштах для його
експлуатації чи технічного обслуговування – значно більші, ніж спочатку передбачалось у бюджеті;
• фактичні чисті грошові потоки або операційного прибутку чи збитку від активу – значно менші, ніж
передбачено в бюджеті;
• значне зменшення закладених у бюджет чистих майбутніх грошових потоків чи операційного прибутку
або значного збільшення визначеного в бюджеті збитку від активу,
• операційні збитки або чисте вибуття грошових коштів для активу, коли суми поточного періоду
розглядаються разом з сумами, передбаченими у бюджеті на майбутнє.
Сума очікуваного відшкодування активу або одиниці, яка генерує грошові кошти, являє собою
найбільшу з двох величин:
• вартість використання активу (одиниці, яка генерує грошові кошти) або
• справедливу вартість активу (одиниці, яка генерує грошові кошти) за вирахуванням витрат на його
продаж.
Якщо актив не генерує потоки грошових коштів, які значною мірою не залежать від грошових потоків,
що генеруються іншими активами, то сума його очікуваного відшкодування визначається у складі
одиниці, яка генерує грошові потоки.
Спочатку Товариство визначає вартість у використанні одиниці, яка генерує грошові потоки. Якщо
балансова вартість одиниці, яка генерує грошові потоки, перевищує її вартість у використанні, то
Товариство визначає справедливу вартість одиниці для визначення суми очікуваного відшкодування. У
такому випадку, якщо справедлива вартість одиниці менше її балансової вартості, визнається зменшення
корисності активів.
Вартість у використанні визначається шляхом дисконтування розрахункової величини майбутніх
грошових потоків, які як очікується, будуть отримані від використання активу або одиниці, яка генерує
грошові потоки (включаючи кошти, які можуть бути отримані від реалізації активу). Величини
майбутніх грошових потоків одиниці, яка генерує грошові потоки, визначаються на основі прогнозу,
затвердженого керівником підрозділу, до якого відноситься одиниця, що розглядається.
4.7. Знецінення фінансових активів
На кожну звітну дату Товариство аналізує, чи існують об’єктивні свідчення знецінення фінансових
активів по всіх видах фінансових активів, крім фінансових активів, які оцінюються за справедливою
вартістю з відображенням змін у прибутку або збитку. Фінансовий актив або група фінансових активів
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вважаються знеціненими, якщо існують об’єктивні свідчення знецінення внаслідок однієї або кількох
подій, які відбулися після первісного визнання активу (настання «випадку понесення збитку»), які мали
вплив на очікувані майбутні грошові потоки від фінансового активу або групи фінансових активів та цей
вплив може бути достовірно оцінений. Свідчення знецінення можуть включати (але не обмежуються)
наступне: ознаки фінансових труднощів у боржника або групи боржників, внаслідок чого вони не
можуть обслуговувати свою заборгованість або своєчасно здійснювати виплату відсотків або основної
суми заборгованості, а також імовірність того, що ними буде проведено процедуру банкрутства або
фінансової реорганізації. Крім того, до таких свідчень відносяться спостережні дані, які вказують на
наявність зменшення очікуваних майбутніх грошових потоків від фінансового інструмента, зокрема,
зміна обсягів простроченої заборгованості або економічних умов, які перебувають у певному
взаємозв’язку з відмовою від виконання зобов’язань по сплаті боргів.
4.8. Витрати на персонал
Зобов'язання з пенсійного забезпечення та інших виплат
Товариство бере участь у державній пенсійній програмі, згідно з якою роботодавець повинен
здійснювати внески, розраховані як відсоткова частка від загальної суми заробітної плати. Ці витрати у
звіті про сукупний дохід відображаються у періоді, в якому нараховується заробітна плата.
Короткострокові та інші довгострокові виплати працівникам
Товариство визнає зобов'язання за винагородами, що належать працівникам у частині заробітної плати,
відпустки, оплати тимчасової втрати працездатності в тому періоді, коли надана відповідна послуга, в
сумі винагороди, яку Товариство планує виплатити, без урахування ефекту дисконтування.
Зобов'язання, визнані стосовно короткострокових виплат працівникам, оцінюються в сумі винагороди,
яку Товариство планує виплатити за надані послуги, без урахування ефекту дисконтування.
Зобов'язання, визнані в частині іншого довгострокової винагороди працівникам, визнаються за
поточною вартістю очікуваних майбутніх платежів за послуги, надані працівникам станом на звітну
дату.
4.9. Податок на прибуток
У фінансовій звітності, що додається, відображені відстрочені активи та зобов’язання з податку на
прибуток, розраховані відповідно до МСБО 12 «Податки на прибуток».
Відстрочений податок розраховується за методом зобов’язань шляхом визначення тимчасових різниць
між податковою базою активів та зобов’язань та їх балансовою вартістю для мети фінансової звітності..
Відстрочене податкове зобов’язання визнається для всіх тимчасових різниць, що підлягають
оподаткуванню, крім тих, які виникають внаслідок:
• первісного визнання гудвілу;
• первісного визнання активів та зобов’язань внаслідок угоди, яка не є об’єднанням компаній та не
впливає ні на бухгалтерський, ні на оподатковуваний прибуток
• інвестицій в дочірні підприємства, коли Товариство може контролювати строки реалізації цих
тимчасових різниць та існує імовірність того, що ці тимчасові різниці не будуть реалізовані у
найближчому майбутньому.
Збиток, отриманий у попередніх звітних періодах, та використаний для зменшення суми податку на
прибуток за поточний період, визнається як відстрочений податковий актив.
Відстрочений податковий актив визнається тільки тією мірою, якою існує ймовірність отримання
оподатковуваного прибутку, проти якого можуть бути зараховані відповідні тимчасові різниці, крім
випадків первісного визнання активу або зобов'язання в операції, яка: не є об'єднанням компаній та на
момент здійснення операції не впливає ні на бухгалтерський, ні на оподатковуваний прибуток
(податковий збиток).
Відстрочені податкові активи та зобов’язання оцінюються за ставками оподаткування, які
передбачається використовувати в період реалізації активу чи погашення зобов’язання, на основі ставок
оподаткування та податкового законодавства, що діють або превалюють до кінця звітного періоду.
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Оцінка відстрочених податкових активів та зобов’язань відображає податкові наслідки, які можуть
виникнути у зв’язку з тим, яким чином Товариство має намір відшкодувати або погасити балансову
вартість своїх активів та зобов’язань на звітну дату.
Балансова сума відстроченого податкового активу аналізується на кожну звітну дату. Товариство
зменшує балансову величину відстроченого податкового активу якщо більше не існує імовірність того,
що буде отриманий достатній оподатковуваний прибуток, що дозволяє реалізувати вигоду від частини
або всієї суми цього відстроченого податкового активу. Відстрочені податкові активи і зобов'язання
класифікуються як необоротні відстрочені податкові активи і довгострокові відстрочені податкові
зобов'язання, відповідно.
Відстрочені податкові активи і зобов'язання не дисконтуються.
4.10. Визнання доходiв
Дохід від надання послуг визнається, коли існує впевненість в тому, що економічні вигоди, які
витікають з проведеної операції, будуть отримані Товариством, i об'єм доходу може бути достовірно
визначений. Виручка оцінюється за справедливою вартістю отриманої винагороди, за вирахуванням
повернень.
Доходи, за винятком вiдповiдних податків, визнаються в перiодi, коли покупцеві були надані послуги.
Доходи від реалізації активів визнаються, коли передані iстотнi ризики i винагороди, пов’язані 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 Товариством на його рахунок. При агентських вiдносинах валове збiльшення
економiчних вигiд включає суми, що збираються вiд iменi принципала, якi не ведуть до збiльшення
капiталу Товариства. Суми, зiбранi вiд iменi принципала, не є виручкою. При цьому виручкою є сума
комiсiйних винагород.
4.11. Витрати
Собiвартiсть реалiзованих послуг вiдображається одночасно з визнанням вiдповiдного доходу.
Iншi витрати визнаються за методом нарахування i враховуються в перiодi їх визнання.
4.12. Операцiї з пов'язаними особами
Визнання Товариством пов'язаної особи здiйснюється на звiтну дату.
Товариство 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.
4.13. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості
Відповідно МСФЗ (IAS) 13 Товариство використовує наступну ієрархію для визначення джерел
справедливої вартості активів і зобов’язань та розкриття інформації про неї в розрізі видів оцінки:
• Рівень 1: ціни на активних ринках по ідентичним активам та зобов'язанням (без будь-яких коригувань);
• Рівень 2: інші методи, усі вихідні дані які значно впливають на справедливу вартість, спостерігаються
на ринку, або безпосередньо, або опосередковано, і
• Рівень 3: методи, в яких використовуються вихідні дані, що роблять істотний вплив на справедливу
вартість, які не ґрунтуються на спостережувані ринкової інформації (неспостережені вихідні дані).
При розрахунку справедливої вартості фінансових інструментів Товариство використовує низьку оцінку
методів та робить припущення, що базуються на ринкових умовах на кожну дату балансу. Для
визначення справедливої вартості довгострокових боргових інструментів використовуються ринкові
котирування для подібних інструментів або дисконтована вартість очікуваних грошових потоків. Для
всіх інших інструментів використовується дисконтована вартість очікуваних грошових потоків.
Товариство немає фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю.
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Для фінансових активів та зобов’язань строком до одного року Товариство вважає, що їх справедлива
вартість приблизно дорівнює фактичній вартості за вирахуванням коригування на кредитний ризик.
Протягом 2017 та 2016 років переходів між Рівнем 1, Рівнем 2 і Рівнем 3 ієрархії джерел справедливої
вартості не здійснювалися.
4.14. 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 Товариства, вiдображаються у фiнансовiй
звiтностi. Подiї, якi вiдбулися пiсля дати балансу i, якi не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства
на цю дату, розкриваються в примiтках до фiнансової звiтностi, якщо такi подiї iстотнi.
Подій, що відбулися після дати балансу та могли вплинути на фінансовий результат звітного періоду, не
було.
5. КЛЮЧОВІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ОЦІНКИ І ПРОФЕСІЙНІ СУДЖЕННЯ В ЗАСТОСУВАННІ
ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Підготовка фінансової звітності у відповідності з МСФЗ вимагає від керівництва визначення оцінок та
припущень, що впливають на застосування облікових політик, суми активів та зобов’язань, розкриття
умовних активів та зобов’язань станом на звітну дату, а також суми доходів та витрат за звітний період,
які не є очевидними. Визначення таких оцінок включає суб’єктивні фактори та залежить від минулого
досвіду, поточних та очікуваних економічних умов та іншої доступної інформації. Незважаючи на це
фактичні результати можуть відрізнятись від визначених оцінок.
Під час підготовки цієї фінансової звітності керівництвом було зроблено наступні судження, оцінки та
припущення:
Товариство продовжуватиме свою діяльність у найближчому майбутньому;
Жодний компонент бізнесу та/або група активів чи окремі активи не передбачені на продаж та не
класифіковані як групи вибуття. Вся діяльність розглядається як діяльність, що продовжується,
інформація з припиненої діяльності не наводиться;
Резерви щорічних відпусток містять оціночні значення відповідно до методології, визначеної обліковою
політикою;
Керівництво вважає, що застосування і розкриття щодо застосування справедливої вартості є достатнім і
не вважає, що за межами фінансової звітності залишилася будь-яка суттєва інформація щодо
застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів фінансової звітності;
Тимчасові різниці, які призводять до виникнення відстрочених податкових активів або зобов’язань, у
Товариства відсутні.
Операцій, подій та умов до яких відсутні конкретні МСФЗ не було. У разі, якщо немає МСФЗ, який
конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, керівництво застосовує судження під час
розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація була доречною для потреб
користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною.
Оцінки та пов’язані з ними припущення регулярно переглядаються. Зміни в оцінках відображаються у
поточному періоді, якщо зміна впливає лише на цей період, або у поточному та майбутніх періодах,
якщо їх зміна впливає на поточний та на майбутні періоди.
6. ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
БАЛАНС (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН)
6.1. Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість Товариства станом на 01 січня 2017 року та на 31 грудня 2017 року
складалася з:
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тис. грн
на 01.01.2017

на 31.12.2017

0
11330
11330

0
13049
13049

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
Разом

Інша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 01 січня 2017 року та на 31 грудня 2017 року
складалась з заборгованості клієнтів за прийнятими платіжами на їх користь. (11200 тис. грн. та 13049
тис. грн. відповідно), а також з заборгованості за договором позики 130 тис. грн на 01.01.2017 р.
Відсотки на торгівельну дебіторську заборгованість не нараховуються.
Сумнівних боргів підприємство не має, тому резерв не нараховувався.
6.2. Грошові кошти та еквіваленти
Грошові кошти Товариства станом на 01 січня 2017 року та на 31 грудня 2017 року складалися
виключно з грошових коштах на рахунках в банках, готівкових коштів Товариство не має:
тис. грн
Грошові кошти на поточних рахунках а банках - гривня

на 01.01.2017
1852

на 31.12.2017
571

Грошових коштів, щодо яких існують обмеження для використання, немає.
6.3. Випущений капітал
Станом на 01 січня 2017 року та на 31 грудня 2017 року випущений та зареєстрований статутний капітал
поділений мiж двома учасниками. Частки розподіляються наступним чином:
Учасники:
Фізична особа
Фізична особа

Частка у відсотках
на 01.01.2017
на 31.12.2017
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%

Статутний капітал сформовано внесками виключно у грошовій формі.
Учасники мають право отримувати дивіденди, які оголошено, i мають право розподілу чистого прибутку
на Загальних зборах засновників. Протягом звітного періоду, який закінчився 31 грудня 2017 року,
Товариство не оголошувала дивідендів.
На початок звітного періоду накопичений прибуток Товариства складав 778 тис. грн. На кінець звітного
періоду накопичений прибуток Товариства складає 921 тис. грн.
6.4. Резервний капітал
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 Товариства передбачено щорічне спрямування частини прибутку на формування резервного
капіталу. Згiдно протоколу зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР
ІНТЕРНЕТ ПЛАТЕЖІВ» прийнято рішення:
- Збільшити резервний капітал на 9 тис. грн. по операціях за 2016-й рік відповідно до розміру
отриманого прибутку за 2016-й рік.
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6.5. Кредиторська заборгованість
Кредиторська заборгованість Товариства на 01 січня 2017 року та на 31 грудня 2017 року складалась
виключно з поточної кредиторської заборгованості за отримані послуги (60 тис. грн. та 141 тис. грн.
відповідно), поточної заборгованості за розрахунками з бюджетом, яка включала в себе заборгованість зі
сплати поточного податку на прибуток (40 тис. грн. та 35 тис. грн. відповідно).
Інші поточні зобов’язання станом на 01 січня 2017 року та на 31 грудня 2017 року складались з
заборгованості перед клієнтами за прийнятими платежами на їх користь. (7128 тис. грн. та 7319 тис.
грн. відповідно).
6.6. Забезпечення
Поточні забезпечення складаються із забезпечення виплат персоналу, які включають зобов’язання з
оплати відпусток працівникам, які Товариство буде сплачувати у майбутньому при наданні відпусток,
або у вигляді компенсації у разі звільнення працівників, по яким залишились невикористані відпустки.
Протягом 2017 року було використано 10 тис. грн резерву, нарахований резерв відпусток за 2017 рік
склав 23 тис. грн. Станом на початок та на кінець звітного року забезпечення виплат персоналу
Товариством відповідно становлять 50 тис. грн. та 63 тис. грн. відповідно.
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД)
6.7. Чистий дохід
Чистий дохід Товариства вiд реалізації включає в себе виключно виручку від надання послуг з переказу
коштів, за 2017 рік вона становила 2235 тис. грн., за 2016 рік – 2559 тис. грн.
6.8. Собівартість реалізації
Собівартість реалізованих послуг включає в себе плату банкам-посередникам та платіжним системам за
переказ коштів та склала відповідно: за 2017 р. - 33 тис. грн., за 2016 р. – 87 тис. грн.
6.9 Інші доходи та витрати
Інші операційні доходи Товариства за 2017 рік склали 40 тис. грн., за 2016 рік – 5 тис. грн. та включають
в себе доходи від списання безнадійної кредиторської заборгованості з закінченим терміном позовної
давності.
Інші витрати Товариства за 2017 рік склали 12 тис. грн., за 2016 рік – 3 тис. грн, та включають в себе
витрати зі списання безнадійної дебіторської заборгованості.
6.10. Адміністративні витрати
Адміністративні витрати Товариства протягом звітного періоду, який закінчився 31 грудня 2017 року
склали, тис. грн.:
Аудиторські послуги та послуги з ведення бухгалтерського обліку
Відрахування на соціальні заходи
Витрати на оплату праці
Консультаційні, інформаційні та інші послуги
Послуги банку
Разом

2017
94
48
215
1656
25
2038

2016
86
32
144
1978
13
2253

6.11. Податок на прибуток
Компонентами витрат з податку на прибуток Товариства протягом звітного періоду, який закінчився 31
грудня 2017 року були:
тис. грн.
Поточний податок на прибуток
Відстрочені податкові активи на 31.12.16 та 31.12.17 рр.
відповідно
Витрати з податку на прибуток

2017
35

2016
40

-

5

40

40
25

Ставки оподаткування, які застосовувалися до Товариства протягом звітного періоду – 18%.
Невизнаних відстрочених податкових активів у 2017 - 2016 рр. Товариство не мало.
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВІХ КОШТІВ
Товариство складає Звіт про рух грошових коштів відповідно до МСФЗ 7 прямим методом, згідно з яким
розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат
грошових коштів.
Не грошові операції інвестиційної та фінансової діяльності не проводились.
Залишку грошових коштів, недоступних до використання не має.
6.12 До складу рядка 3095 «Інші надходження» увійшли:
тис. грн.
Надходження платежів, які підлягають перерахуванню клієнтам в
межах діяльності з переказу грошових коштів
Повернуті помилково перераховані платежі
Повернення поворотної фінансової безвідсоткової допомоги
Разом:

2017

2016

208044

235217

15
130
208189

1
430
235648

6.13 До складу рядка 3190 «Інші витрачання» увійшли:
тис. грн.
Перерахування платежів клієнтам в межах діяльності з переказу
грошових коштів
Помилково перераховані платежі
Перерахування поворотної фінансової безвідсоткової допомоги
Витрачання на оплату штрафів за порушення законодавства
Разом:

2017

2016

207588

231219

15
5
207608

15
560
231794

7. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЩОДО ПОВ’ЯЗАНИХ СТОРIН
З метою фінансової звітності пов’язаними особами вважаються особи, одна з яких має можливість
контролювати або здійснювати суттєвий вплив на операційні та фінансові рішення іншої сторони.
В 2016 - 2017 рр. Товариство не здійснювала операції з пов'язаними сторонами. Дебіторської та
кредиторської заборгованості з пов’язаними сторонами на кінець року не має.
З урахуванням фактичної структури власності пов’язаними сторонами Товариства є учасники, кінцеві
бенефіціарні власники, та управлінський персонал, інформацію про яких наведено далі.
Найменування, ім’я

Характер відносин

Грошова С.В., Кінцевий бенефіціарний
власник
Черкашин В.Ю., Кінцевий бенефіціарний
власник, заступник директора з фінансових
питань
Черкашина Н.М., директор

Відносини контролю
Відносини контролю, Провідний
управлінський персонал

Частка у
зареєстрованому
капіталі, %
50
50

Відносини контролю, Провідний
управлінський персонал

Винагорода провідному управлінському персоналу
Для мети цієї фінансової звітності до провідного управлінського персоналу віднесено: директор,
заступник директора з фінансових питань, заступник директора з комерційних питань. Компенсації
старшому керівному персоналу – виключно заробітна плата. Інших компенсацій і виплат не
передбачено. Протягом 2016 – 2017 рр. управлінському персоналу нараховувалась і виплачувалась
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заробітна плата відповідно до встановленої системи оплати праці. Поточні виплати провідному
управлінському персоналу, включаючи заробітну плату з урахуванням податку на доходи фізичних осіб,
військового збору, склали 100 тис. грн. та 94 тис. грн. у 2017 та 2016 роках відповідно.
Поточної заборгованості за розрахунками з оплати праці старшому керівному персоналу на кінець
звітного періоду немає.
8. ФАКТИЧНІ ТА ПОТЕНЦІЙНІ ФІНАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Товариство не має обумовлених нормативно-законодавчими актами або укладеними договорами
зобов’язань, обумовлених настанням майбутніх подій, які потребують визнання у фінансовій звітності
умовних зобов’язань або створення забезпечень.
Судові позови
Судових позовів не подавалось. Резерви у фінансовій звітності не створювалися.
Податкова система
Внаслідок того, що законодавство України постійно неодноразово змінюється та його норми не завжди
чітко і однозначно сформульовані, непослідовно застосовуються та по різному розтлумачуються є
імовірність недотримання якісь законів та нормативних актів, що може привести до штрафів та втрат.
Податки та нарахування, що сплачуються Товариством, включають податок на прибуток, нарахування
на фонд заробітної плати, а також інші податки і збори. На теперішній час Товариство вважає, що воно
відобразило всі операції у відповідності до чинним податковим законодавством. Можливі зобов’язання
у зв’язку з різним тлумаченням податкового законодавства, не нараховуються та не визнаються у
фінансовій звітності. У звітному періоді не було перевірок дотримання Товариством податкового
законодавства
Гарантії.
На дату фінансової звітності Товариство не має наданих гарантій чи порук стосовно боргових
зобов’язань третіх осіб.
9. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ І ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
Управління капіталом
Товариство здійснює управління капіталом для забезпечення продовження своєї діяльності у
найближчому майбутньому та, одночасно, з метою забезпечення відповідності його розміру
нормативним вимогам встановленим для даного типу компаній.
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 Товариства. Товариство
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
Товариства. 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 Товариство не зможе оплатити всі зобов’язання при настанні
терміну їх погашення. Товариство здійснює ретельне управління і контроль ліквідністю. Товариство
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використовує процедури детального бюджетування і прогнозування руху грошових коштів, щоб
упевнитися в наявності ресурсів, необхідних для своєчасної оплати своїх зобов’язань.
Операційний ризик: Товариство визначає операційний ризик як ризик збитку внаслідок помилок,
порушень, шкоди, що спричинені недосконалими або невдалими внутрішніми процесами, системами
або зовнішніми подіями. Товариством здійснюється постійний моніторинг операційних подій на
місцевому ринку та забезпечує вчасне реагування на них. Важливим елементом системи управління
операційним ризиком Товариства є заходи з обмеження (контролю) операційних ризиків.
Юридичні ризики: в процесі звичайної діяльності Товариство 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 Товариства.
10. ОПЕРАЦІЙНІ СЕГМЕНТИ
Товариство в силу своїх особливостей і сформованої практики організації надання фінансових послуг
займається одним видом діяльності. Тому господарсько-галузеві сегменти не виділені.
11. ПОДІЇ ПІСЛЯ ДАТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Після закінчення звітного періоду, між датою балансу і датою затвердження керівництвом річної
фінансової звітності до оприлюднення не відбулося суттєвих подій, які вимагали б коригування сум,
визнаних у фінансовій звітності, або визнання раніше не визнаних статей відповідно до вимог МСБО 10.

Операційне середовище, безперервність діяльності та подальше функціонування
Враховуючи складну економічну ситуацію, аналіз конкурентного середовища, вплив
зовнішніх та внутрішніх факторів, прогнози щодо розвитку ринку фінансових послуг України
на 2018 рік, Товариством обрана стратегія якісного розвитку, порівняно з стратегією якісного і
інтенсивного розвитку у минулих роках.
У 2018 році Товариство спрямовуватиме свої зусилля на збереження своєї клієнтської бази,
підтримку довготривалих партнерських відносин з контрагентами та забезпечення економного
та раціонального використання коштів.
Товариство не має намірів ліквідуватися або припинити діяльність, невизначеності щодо подій
чи умов, які можуть спричинити значний сумнів щодо здатності Товариства продовжувати
діяльність на безперервній основі немає. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку
(судження) керівництва стосовно можливого впливу економічних умов на операції та
фінансове положення Товариства та не містить будь-яких коригувань відображених сум, які
були б необхідні, якби Товариство було неспроможним продовжувати свою діяльність та
реалізовувало свої активи не в ході звичайної діяльності. Майбутні умови можуть відрізнятися
від оцінок керівництва. Дана фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які могли б
мати місце як результат такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено якщо
вони стануть відомими і їх буде можливо оцінити.
Припущення про безперервність діяльності: виходячи з вищевикладеного, керівництво
вважає обґрунтованим складання цієї фінансової звітності на основі припущення, що
Товариство є організацією, здатною продовжувати свою діяльність на безперервній основі.
12. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Цю звітність було затверджено директором Товариства 23.02.2018р. без можливості внесення змін у
звітність .
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