Титульний аркуш
29.07.2022
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 28072022/978
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Купрiянов Максим Сергiйович
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2022 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "IНВЕСТ ФIНАНС"
2. Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 40284315
4. Місцезнаходження: 01021, Київська обл., Київ, Кловський Узвiз, 7
5. Міжміський код, телефон та факс: 0 800 600 770, 0 800 600 770
6. Адреса електронної пошти: info@cashberry.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з
розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262,
Україна, DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації
Проміжну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

https://cashberry.com.ua/ua/publichnainformatsiya

29.07.2022

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
3. Інформація про посадових осіб емітента
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
5. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах
7. Інформація щодо корпоративного секретаря
8. Інформація про вчинення значних правочинів
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість,
осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та
обставини, існування яких створює заінтересованість
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість
голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а
також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження
таких прав передано іншій особі
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
12. Інформація про конвертацію цінних паперів
13. Інформація про заміну управителя
14. Інформація про керуючого іпотекою
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
17. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись
протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування
іпотечних активів
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,

X
X
X
X

X

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором
(аудиторською фірмою)
24. Проміжний звіт керівництва
25. Твердження щодо проміжної інформації
26. Примітки:

X
X
X

Промiжну фiнансову звiтнiсть не перевiрено суб'єктом аудиторської дiяльностi.
Iншi цiннi папери не випускались, iнформацiя - вiдсутня.
Похiднi цiннi папери не випускались, iнформацiя - вiдсутня.
Iншi борговi цiннi папери не випускались, iнформацiя - вiдсутня.
Емiтент не приймає участi в iнших юридичних особах, iнформацiя - вiдсутня.
Корпоративний секретар не обирався, iнформацiя - вiдсутня
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обгу цiнних паперiв емiтента - вiдсутня.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - вiдсутня.
Iнформацiя про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть, про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз
заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть - вiдсутня.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ
"IНВЕСТ ФIНАНС"
2. Дата проведення державної реєстрації
18.02.2016
3. Територія (область)
м.Київ
4. Статутний капітал (грн)
13000000
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
7. Середня кількість працівників (осіб)
77
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.99 - Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення),
н.в.i.у.
64.91 - Фiнансовий лiзинг
64.92 - Iншi види кредитування
9. Органи управління підприємства
Генеральний директор, Загальнi збори Учасникiв
10. Засновники
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо
засновник - фізична особа;
найменування, якщо засновник юридична особа
Шенгер Солушн Лiмiтед
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД
"ЛIНКОЛЬН"
Слободянюк Максим Iгорович

Ідентифікаційний
код юридичної
Місцезнаходження, якщо засновник особи, якщо
юридична особа
засновник юридична особа
Республiка Кiпр, 6043, мiсто Ларнака,
НЕ 389326
вул. Грiва Дiгенi, буд.81, 1-2 поверх
Україна, 01001, мiсто Київ, вул. Велика
Житомирська, будинок 6/11, кiмната 301

42250859

н/д

н/д

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається
загальна кількість фізичних осіб:
0
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299
2) IBAN
UA573052990000026501035000890
3) поточний рахунок
UA573052990000026501035000890
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним

рахунком в іноземній валюті
АТ "ПУМБ", МФО 334851
5) IBAN
UA123348510000000000265021466
6) поточний рахунок
UA123348510000000000265021466

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності

Номер
ліцензії

1
2
На провадження господарської
б/н
дiяльностi з надання фiнансових
послуг (крiм професiйної
дiяльностi на ринку цiнних
паперiв), а саме на: надання
послуг з факторингу; надання
коштiв у позику, в тому числi i
на умовах фiнансового кредиту
Опис
Безстрокова

Дата
закінчення
Дата
Орган державної влади, що
дії ліцензії
видачі
видав ліцензію
(за
наявності)
3
4
5
16.05.2017
Нацiональна комiсiя, що
здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
Генеральний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Купрiянов Максим Сергiйович
3. Рік народження
1992
4. Освіта
вища, спецiальнiсть "Банкiвська справа"
5. Стаж роботи (років)
12
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ФIЛIЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АГЕНЦIЯ З
ПОВЕРНЕННЯ БОРГIВ В УКРАЇНI" В М. КИЇВ, 35421786, Комерцiйний директор
7. Опис
Призначений на посаду Генерального директора ТОВ "ФК "IНВЕСТ ФIНАНС"
вiдповiдно до Наказу вiд 18.02.2016 №1. Змiн у складi посадових осiб у звiтному перiодi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада
Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Гузар Марiя Андрiївна
3. Рік народження
1982
4. Освіта
вища, спецiальнiсть "Фiнанси"

5. Стаж роботи (років)
16
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "АТЛАС ГРУП", 34578393, Головний бухгалтер
7. Опис
Призначена на посаду Головного бухгалтера ТОВ "ФК "IНВЕСТ ФIНАНС" вiдповiдно до
Наказу вiд 30.08.2019 №К-30/08-05. Змiн у складi посадових осiб у звiтному перiодi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
н/д
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
Корпоративнi облiгацiї серiї А
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
н/д
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
н/д
за векселями (усього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
н/д
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
н/д
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток від
користування
коштами
(відсоток річних)
X

30.12.1899

0

0

30.12.1899

X

20000

X

X

X

20000

X

X

23.07.2021

20000

0

24.05.2026

X

0

X

X

30.12.1899

0

0

30.12.1899

X

0

X

X

30.12.1899

0

0

30.12.1899

X

0

X

X

X

0

X

X

30.12.1899

0

0

30.12.1899

X

0

X

X

30.12.1899

0

X

30.12.1899

X

25

X

X

X

0

X

X

X
X

152217
172242

X
X

X
X

Дата
виникнення

н/д

Дата
погашення
X

VІІ. Відомості про цінні папери емітента
2. Інформація про облігації емітента
Облігац
Номер
Сума
Найменува Міжнародн
ії
Загальна
свідоцт
Номіналь
Форма
виплаченого
Дата
ння
ий
(відсотк
Кількість
номіналь Процентна
Строк
Дата
ва про
на
існування та
процентного
реєстрації
органу, що ідентифіка
ові,
у випуску
на
ставка (у
виплати
погашення
реєстра
вартість
форма
доходу у
випуску
зареєструв ційний цільові,
(шт.)
вартість відсотках) процентів
облігацій
цію
(грн)
випуску
звітному
ав випуск
номер
дисконт
(грн)
випуску
періоді (грн)
ні)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
07.05.2021 52/2/202 Нацiональн UA5000006 відсотко
1000
20000
Електронні
1000
20
Вiдповiдно
0
24.05.2026
1
а комiсiя з
727
ві
іменні
до
цiнних
визначених
паперiв та
вiдсоткових
фондового
перiодiв
ринку
На зовнiшнiх ринках облiгацiї не торгуються, облiгацiї вiльно обертаються на територiї України. Облiгацiї включено до бiржового реєстру
фондової бiржi Українська Бiржа. Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй планується спрямувати на розвиток основної дiяльностi
емiтента: збiльшення портфеля виданих позик (90%) та маркетинговi послуги (10%). Спосiб, в який здiйснювалась пропозицiя - без дiйснення
публiчної пропозицiї. Вiдсоткова ставка на 1-4 вiдсотковi перiоди встановлюється в розмiрi 20% (двадцять) вiдсоткiв рiчних. Вiдсоткова ставка
на 5-8 вiдсотковi перiоди встановлюється в розмiрi 5,5% (п'ять цiлих п'ять десятих) вiдсоткiв рiчних. Вiдсотковi ставки на 9-12, 13-16, 9-10, 17Опис
20 вiдсотковi перiоди встановлюється за рiшенням Загальних зборiв Учасникiв, виходячи з ринкової кон'юнктури, але не може бути меншою
нiж 1/2 облiкової ставки НБУ та бiльшою нiж 30% (тридцять) вiдсоткiв рiчних. У звiтному перiодi процентний дохiд виплачено в розмiрi
1934080,36 грн. Викуп облiгацiй не здiйснювався. Дата початку погашення облiгацiй - 21.05.2026 р. Дата закiнчення погашення облiгацiй 24.05.2026 р. Дострокове погашення Товариством випуску облiгацiй за власною iнiцiативою або за вимогою власникiв облiгацiй не
передбачено.
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ "IНВЕСТ ФIНАНС"

Територія

м.Київ

Організаційноправова форма
господарювання

Товариство з обмеженою відповідальністю

Дата

КОДИ
01.07.2022

за ЄДРПОУ

40284315

за КАТОТТГ

Надання інших фінансових послуг (крім
страхування та пенсійного забезпечення),
н.в.і.у.
Середня кількість працівників: 77
Адреса, телефон: 01021 Київ, Кловський Узвiз, 7, 0 800 600 770
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Вид економічної
діяльності

UA8000000000
0624772

за КОПФГ

240

за КВЕД

64.99

v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 30.06.2022 p.
Форма №1

Актив

Код
рядка

1

2

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

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

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

135
288
( 153 )
0
807
3 802
( 2 995 )
0
0
(0)
0
0
(0)

85
288
( 203 )
0
638
4 025
( 3 387 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060
1065

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

1090
1095

0
942

0
723

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

2
2
0
0
0
0
0
0

2
2
0
0
0
0
0
0

1125

3 958

0

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

0
2
0
102 827
0
73 524
0
507
0
507
0
0

0
0
0
111 298
0
59 488
0
9 360
0
9 360
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
0
180 820

0
0
0
0
0
180 148

1200

0

0

1300

181 762

180 871
На кінець
звітного
періоду
4
13 000
0
0
0
0
0
0
-4 371
(0)

Пасив

Код
рядка

1

2

На початок
звітного
періоду
3

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425

13 000
0
0
0
0
0
0
5 230
(0)

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал

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

1430
1435
1495

(0)
0
18 230

(0)
0
8 629

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
0
124 418
0
0
0
0
0

0
0
0
125 268
0
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
124 418

0
0
0
0
0
0
0
125 268

1600
1605

0
0

0
0

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

0
6 262
258
208
0
0
0
0
0
0
481
0
0
32 113
39 114

0
7 906
25
0
33
136
0
0
0
0
491
0
0
38 383
46 974

1700

0

0

1800
1900

0
181 762

0
180 871

Керівник

Купрiянов Максим Сергiйович

Головний бухгалтер

Гузар Марiя Андрiївна

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ "IНВЕСТ ФIНАНС"

Дата

КОДИ
01.07.2022

за ЄДРПОУ

40284315

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за перше півріччя 2022 року
Форма №2
І. Фінансові результати

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

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

177 133

281 211

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

(0)
(0)

(0)
(0)

2090

177 133

281 211

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
1

0
0
0
23

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 45 683 )
( 6 318 )
( 122 553 )

( 42 837 )
( 27 344 )
( 191 466 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

2 580

19 587

2195
2200

(0)
0

(0)
0

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

2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

0
0
0
( 12 181 )
(0)
(0)
0

97
0
0
( 17 433 )
(0)
(0)
0

2290

0

2 251

2295
2300

( 9 601 )
0

(0)
-405

2305

0

0

2350

0

1 846

2355

( 9 601 )

(0)

Код
рядка

За звітний
період

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

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
-9 601

0
1 846

За звітний
період

1

2
3
Матеріальні затрати
2500
127
Витрати на оплату праці
2505
3 874
Відрахування на соціальні заходи
2510
832
Амортизація
2515
442
Інші операційні витрати
2520
169 279
Разом
2550
174 554
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605

3
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
362
2 707
579
685
257 314
261 647
За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

2610

0,000000

0,000000

2615

0,000000

0,000000

2650

0,00

0,00

Керівник

Купрiянов Максим Сергiйович

Головний бухгалтер

Гузар Марiя Андрiївна

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ "IНВЕСТ ФIНАНС"

Дата

КОДИ
01.07.2022

за ЄДРПОУ

40284315

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За перше півріччя 2022 року
Форма №3

Стаття
1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

75 988
0
0
0
0
0
130

135 153
0
0
0
0
0
136

3025

0

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
0
0
0
140 996
3 596

0
0
0
0
312 375
3 993

3100
3105
3110
3115
3116

( 46 367 )
( 2 998 )
( 806 )
( 1 123 )
( 208 )

( 60 985 )
( 2 129 )
( 568 )
( 1 209 )
( 358 )

3117

( 129 )

( 335 )

3118

( 786 )

( 516 )

3135
3140
3145

(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

( 153 082 )
( 3 030 )
13 304

( 379 576 )
( 5 542 )
1 648

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

3200
3205

0
0

0
0

3215
3220
3225
3230

0
0
0
0

0
0
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

(0)
( 271 )
(0)
(0)

(0)
( 887 )
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
-271

(0)
-887

3300
3305

0
850

0
25 900

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
(0)
(0)
( 5 030 )
(0)

(0)
(0)
(0)
( 18 088 )
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
-4 180
8 853
507
0
9 360

(0)
7 812
8 573
592
0
9 165

Керівник

Купрiянов Максим Сергiйович

Головний бухгалтер

Гузар Марiя Андрiївна

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ
"IНВЕСТ ФIНАНС"

Підприємство

Дата

КОДИ
01.07.2022

за ЄДРПОУ

40284315

Звіт про власний капітал
За перше півріччя 2022 року
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

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

2
4000
4005

3
13 000
0

4
0
0

5
0
0

6
0
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
5 230
0

4010
4090
4095

0
0
13 000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
18 230
0

0
0
5 230

0
0
0

0
0
0

0
0
18 230

0

-9 601

0

0

-9 601

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

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

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4295
4300

0
13 000

0
0

0
0

0
0

-9 601
-4 371

0
0

0
0

-9 601
8 629

Керівник

Купрiянов Максим Сергiйович

Головний бухгалтер

Гузар Марiя Андрiївна

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ (ПРИМІТКИ)
ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА МСФЗ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТ ФІНАНС»
КОД ЄДРПОУ 40284315
За 1 півріччя 2022 року
І. Інформація про Товариство:
Повне найменування
підприємства
Скорочене найменування
підприємства
Організаційно-правова
форма підприємства
Код ЕДРПОУ
Інформація про філії
Юридична адреса
підприємства
Фактична адреса
підприємства
Дата і номер запису в Єдиному
державному реєстрі
юридичних осіб і ФОП
Контактні телефони
Факс
Адреса електронної пошти
Веб-сторінка
Розмір зареєстрованого
статутного капіталу
Розмір сплаченого
статутного капіталу
Вид діяльності по КВЕД- 2010

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Фінансова Компанія «ІНВЕСТ ФІНАНС»
ТОВ «ФК «ІНВЕСТ ФІНАНС»
Товариство з обмеженою відповідальністю
40284315
відсутні
Україна, 01021, місто Київ, вул. Кловський узвіз, буд.7,
прим.103
Україна, 01021, місто Київ, вул. Кловський узвіз, буд.7,
прим.103
1 074 102 0000 058494

+38 044 280-28-17
+38 044 280-28-17
info@cashberry.com.ua
https://cashberry.com.ua
13 000 000 грн.
13 000 000 грн.
- 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім
страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.
(основний)
- 64.91 Фінансовий лізинг;
- 64.92 Інші види кредитування;

Реєстраційний номер
Серія і номер Свідоцтва про
реєстрацію фінансової
установи

- 64.19 Інші види грошового посередництва.
756 серія ФК

18

Можливі користувачі
фінансової звітності
Форми ведення
бухгалтерського обліку

НБУ та інші користувачі
Бухгалтерія на чолі з головним бухгалтером

ДПІ,
в
якій
підприємство ГУ ДПС У М.КИЄВІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН
М.КИЄВА)
зареєстровано як платник податків
1. Надання послуг з факторингу - розпорядження
Ліцензії товариства
Нацкомфінпослуг від 16.05.2017
2. Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах
фінансового кредиту - розпорядження
Нацкомфінпослуг від 16.05.2017
Середня кількість
працівників протягом звітного
періоду
Генеральний директор

77

Головний бухгалтер

Гузар Марія Андріївна

Органи управління

Загальні збори

II.

Купріянов Максим Сергійович

Економічне середовище, у якому Товариство проводить свою діяльність:

Незважаючи на те, що економіка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати
особливості, характерні для перехідної економіки. Ці особливості включають, крім іншого, наявність
валюти, що не є вільно конвертованою за межами України, валютні обмеження і контроль, високі
процентні ставки. Стабільність української економіки буде в значній мірі залежати від політики та дій
Уряду, спрямованих на реформування адміністративної та правової систем, а також економіки в
цілому. Внаслідок цього економічна діяльність в Україні пов'язана з ризиками, які не є типовими для
розвинених країн.
Фінансова звітність підготовлена виходячи з припущення про можливість функціонування
Товариства в майбутньому, яка передбачає реалізацію активів і виконання зобов'язань в ході
звичайної діяльності.
Наприкінці лютого 2022 року відбулося воєнне вторгнення Росії в Україну.
Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 64/2022 «Про введення воєнного
стану в Україні». Народні депутати затвердили цей документ 300 голосами. Згідно з указом, воєнний
стан запроваджується з 5:30 24 лютого 2022 року.
Безпосередніми наслідками зовнішньої військової агресії є погіршення економічного
середовища та поглиблення економіко-політичної невизначеності. Це принаймні може призвести до
зменшення доходів та грошових потоків суб'єктів господарювання. Для низки підприємств ці питання
є ще гострішими, адже ведення діяльності на окремих територіях є або вкрай ризиковим, або й зовсім
неможливим. У зв'язку із цим актуалізуються питання щодо здатності підприємств виконувати свої
поточні зобов'язання, дотримуватися кредитних графіків й у цілому продовжувати своє
функціонування.
Фінансова звітність не містить будь-яких коригувань відображених сум активів, які були б
необхідні, якби Товариство було неспроможне продовжувати свою діяльність в майбутньому.
Підприємства зобов’язані складати фінансову звітність на підставі даних бухгалтерського
обліку. Бухгалтерський облік та фінансова звітність ґрунтуються на принципах, визначених
застосовною концептуальною основою. Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві
належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи)
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відповідно до законодавства та установчих документів. Війна може вплинути на здатність
уповноважених осіб забезпечити організацію бухгалтерського обліку та фіксування фактів здійснення
всіх господарських операцій. Економічні наслідки війни можуть вплинути на бухгалтерській облік та
звітність компаній або груп. Вплив залежить від таких чинників як: залежність від російського чи
білоруського ринків; наявність дочірніх компаній або активів в Росії, Білорусі або в зоні бойових дій;
пов’язаність з особами, що перебувають під санкціями. Цей вплив потрібно регулярно переглядати,
оскільки подальший розвиток, тривалість та вплив війни неможливо передбачити. Необхідно
повністю дотримуватися застосовних стандартів бухгалтерського обліку (МСФЗ або ПСБО) стосовно
розгляду подій після звітного періоду та оцінки безперервності діяльності.
Витрати на персонал
Компанія ТОВ «ФК «ІНВЕСТ ФІНАНС» масово перевела своїх працівників на віддалену
роботу з дому до майбутнього повідомлення про відміну воєнного стану, за виключенням осіб, які
необхідні для запуску критично важливих сфер офісних систем, починаючи з 24 лютого 2022 року.
Дирекція з інформаційних технологій компанії провела тестування можливостей програмного
забезпечення і систем компанії для забезпечення плавного переходу до режиму віддаленої та
безперебійної роботи всіх робочих процесів. Здоров’я і безпека співробітників залишаються в центрі
уваги керівництва.
Витрати, пов’язані з Російською агресією та введенням воєнного стану в Україні
Компанія вважає, що можливі майбутні витрати, спрямовані на подолання негативного впливу
Російської агресії та введенням воєнного стану в Україні, не спричинятимуть суттєвого впливу на
фінансовий стан і фінансові результати компанії.
Починаючи з 24 лютого 2022 року, компанія ТОВ «ФК «ІНВЕСТ ФІНАНС» призупинила
основну діяльність з надання онлайн кредитів. Керівництво не може передбачити всі тенденції, які
можуть впливати на фінансовий сектор та інші галузі економіки, а також те, як це може вплинути на
майбутній фінансовий стан Товариства. Керівництво вважає, що вживає всі необхідні заходи для
забезпечення стабільності та розвитку бізнесу Товариства у сучасних умовах, які склалися у бізнесі та
економіці.
III. Перехід на нові та переглянуті стандарти
3.1. Зміни до стандартів, що були випущені та набули чинності з 1 січня 2021 року і
пізніше
В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України,
оприлюднено стандарти, які прийняті станом на 01 січня 2021 року.
- МСБО 16 «Основні засоби» - Поточною редакцією п.17 IAS 16 передбачено, що до первісної
вартості об’єкта основних засобів включаються витрати на перевірку активу, зменшені на суму
чистих надходжень від продажу виробів, вироблених у процесі доставки та перевірки активу.
- МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи» - Поточною
редакцією п. 68 IAS 37 не уточняється, які саме витрати слід брати до уваги при оцінці витрат на
виконання контракту з метою ідентифікації його обтяжливості. Внаслідок цього існує розбіжність у
методиках врахування витрат, що призводить до відмінностей у фінансовій звітності компаній, які
мають у своїх портфелях обтяжливі договори.
- МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу»- Актуалізація посилань в МСФЗ (IFRS) 3 на Концептуальні
основи підготовки фінансової звітності, не змінюючи вимог до обліку для об'єднання бізнесів. IFRS 3
визначає, як компанія повинна враховувати активи та зобов'язання, які вона купує внаслідок
об'єднання бізнесу. IFRS 3 вимагає, щоб компанія посилалася на Концептуальні основи фінансової
звітності, щоб визначити, що визнається активом чи зобов'язанням. У поточній редакції з метою
застосування IFRS 3 замість положень Концептуальних основ, випущених у 2018 році, покупці
повинні використовувати визначення активу та зобов'язання та відповідні вказівки, викладені у
Концептуальних основах, прийнятих Радою з МСФЗ у 2001 році.
- Щорічні поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Міжнародних
стандартів фінансової звітності» - Пункт D16 (a) МСФЗ 1 надає дочірній організації, яка вперше
починає застосовувати МСФЗ пізніше, ніж її материнська компанія, звільнення щодо оцінки його
активів та зобов'язань. Виняток, передбачений пунктом D16 (a) IFRS 1, не застосовується до
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компонентів капіталу. Відповідно, до внесення поправки до IFRS 1 від дочірньої організації, яка
вперше застосовувала МСФЗ пізніше, ніж її материнська компанія, могли вимагати вести два окремі
обліку для накопичених курсових різниць, заснованих на різних датах переходу на МСФЗ. Поправка
до IFRS 1 розширює звільнення, передбачене пунктом D16 (a) IFRS 1, на накопичені курсові різниці,
щоб скоротити витрати для компаній, що вперше застосовують МСФЗ. Поправка дозволяє
дочірньому підприємству, що застосовує IFRS 1: D16 (a) (яке переходить на МСФЗ пізніше своєї
материнської компанії), виконати оцінку накопиченого ефекту курсових різниць у складі іншого
сукупного доходу - на підставі такої оцінки, виконаної материнською компанією на дату її переходу
на МСФЗ.
- Щорічні поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» - Поправка
пояснює, які комісії враховує компанія, коли вона застосовує тест «10 відсотків», передбачений
пунктом B3.3.6 IFRS 9 для оцінки того, чи є модифікація фінансового інструменту суттєвою і чи слід
припиняти визнання фінансового зобов'язання.
- Щорічні поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» - Поправка стосується
стимулюючих платежів з оренди.
- МСБО 1 «Подання фінансової звітності» - Поправки роз'яснюють критерій у МСБО 1 для
класифікації зобов'язання як довгострокового: вимога до суб'єкта господарювання мати право
відкласти погашення зобов'язання принаймні на 12 місяців після звітного періоду.
Сутність поправок:
•
уточнено, що зобов'язання класифікується як довгострокове, якщо у організації є право
відстрочити врегулювання зобов'язання щонайменше на 12 місяців, а право компанії на відстрочку
розрахунків має існувати на кінець звітного періоду;
•
класифікація залежить тільки він наявності такого права і не залежить від імовірності
того, чи планує компанія скористатися цим правом - на класифікацію не впливають наміри чи
очікування керівництва щодо того, чи компанія реалізує своє право на відстрочку розрахунків;
•
роз’яснення впливу умов кредитування на класифікацію - якщо право відстрочити
врегулювання зобов'язання залежить від виконання організацією певних умов, то дане право існує на
дату закінчення звітного періоду тільки в тому випадку, якщо організація виконала ці умови на дату
закінчення звітного періоду. Організація повинна виконати ці умови на дату закінчення звітного
періоду, навіть якщо перевірка їх виконання здійснюється кредитором пізніше; і
•
«урегулювання» визначається як погашення зобов'язань грошовими коштами, іншими
ресурсами, що представляють собою економічні вигоди, або власними дольовими інструментами, які
класифікуються як капітал.
МСБО 1 «Подання фінансової звітності»,
Практичні рекомендації (IFRS PS) 2 «Формування суджень про суттєвість» - Поправки
включають:
Заміна вимог до компаній розкривати свої «основні положення» облікової політики (significant
accounting policies) вимогою розкривати «суттєві положення» облікової політики (material accounting
policies); і
Додавання керівництва про те, як компаніям слід застосовувати концепцію суттєвості при
прийнятті рішень щодо розкриття облікової політики.
Інформація про облікову політику є суттєвою, якщо, розглядаючи разом з іншою інформацією,
включеною до фінансової звітності, вона за обґрунтованими очікуваннями могла б вплинути на
рішення, які основні користувачі фінансової звітності загального призначення роблять на основі цієї
звітності.
Хоча операція, інша подія або умова, з якою пов'язана інформація про облікову політику,
може бути суттєвою (сама по собі), це не обов'язково означає, що відповідна інформація про облікову
політику є суттєвою для фінансової звітності.
Розкриття несуттєвої інформації про облікову політику може бути прийнятним, хоч і не
вимагається.
- МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» - Поправки замінюють
визначення змін у бухгалтерських оцінках визначенням бухгалтерських оцінок. Згідно з новим
визначенням, бухгалтерські оцінки - це «грошові суми у фінансовій звітності, оцінка яких пов'язана з
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невизначеністю» (monetary amounts in financial statements that are subject to measurement uncertainty).
Компанія здійснює бухгалтерську оцінку задля досягнення мети, поставленої в облікової
політиці. Виконання бухгалтерських оцінок включає використання суджень чи припущень з
урахуванням останньої доступної надійної інформації.
Ефекти зміни вихідних даних або методу оцінки, використаних для виконання бухгалтерської
оцінки, є змінами в бухгалтерських оцінках, якщо вони не є результатом виправлення помилок
попереднього періоду.
- МСБО 12 «Податки на прибуток» - Операція, яка не є об'єднанням бізнесів, може призвести
до початкового визнання активу та зобов'язання та на момент її здійснення не впливати ні на
бухгалтерський прибуток, ні на оподатковуваний прибуток. Наприклад, на дату початку оренди
орендар, як правило, визнає зобов'язання з оренди та включає ту саму суму у початкову вартість
активу у формі права користування. Залежно від застосовного податкового законодавства при
первісному визнанні активу та зобов'язання щодо такої операції можуть виникнути рівновеликі
оподатковувані та тимчасові різниці, що віднімаються. Звільнення, передбачене пунктами 15 і 24, не
застосовується до таких тимчасових різниць, і тому організація визнає відкладене податкове
зобов'язання та актив, що виникло.
Очікується, що нові стандарти і роз’яснення, не будуть мати значного впливу на діяльність
Товариства.
3.2. Зміни до стандартів, що були випущені та набули чинності з 1 січня 2022 року і
пізніше
Дост Застосування
рок у фінансовій
Ефективн
МСФЗ та
ове
звітності за
Вплив
а
правки до
Основні вимоги
заст
рік, що
попра
них
осув
закінчився
вок2
дата
анн
31.12.2021
я
р.1

МСБО 16
«Основні
засоби»

Поправки забороняють компанії
вираховувати з вартості основних засобів
суми, отримані від реалізації вироблених
предметів, коли компанія готує актив до
його цільового використання. Натомість
компанія визнає такі надходження від
продажу та пов'язані з ними витрати у
прибутку або збитку.

01 січня
2022 року

Доз
воле
но

МСБО 37
«Забезпечен
ня,
непередбач
ені
зобов’язанн
я та
непередбач

Поправки уточнюють, що «витрати на
виконання договору» являють собою
витрати, безпосередньо пов'язані з
договором - тобто або додаткові витрати
виконання договору (наприклад, прямі
витрати на працю і матеріали), або
розподіл інших витрат, які також
безпосередньо пов'язані з договором

1 січня
2022 року

Доз
воле
но

В цій графі зазначається застосовані чи не застосовані поправки у фінансовій звітності за 2020 рік.
В цій графі зазначається вплив поправок (якщо їх застосовано) та дається посилання на примітку, де цей вплив розкрито, або за значається, що
правки не мали впливу
1
2

22

МСФЗ та
правки до
них

ені активи»

Основні вимоги

Ефективн
а
дата

Дост
рок
ове
заст
осув
анн
я

Застосування
у фінансовій
звітності за
рік, що
закінчився
31.12.2021
р.1

Вплив
попра
вок2

(наприклад , розподіл амортизації
об'єкта основних засобів, що
використовується при виконанні
договору).
Актуалізація посилань в МСФЗ (IFRS) 3 на
Концептуальні основи підготовки
фінансової звітності, не змінюючи вимог
до обліку для об'єднання бізнесів.

МСФЗ 3
«Об’єднанн
я бізнесу»

Додано виняток щодо зобов'язань і
умовних зобов'язань. Цей виняток
передбачає, що стосовно деяких видів
зобов'язань і умовних зобов'язань
організація, яка застосовує МСФЗ (IFRS)
3, повинна посилатися на МСФЗ (IAS) 37
«Забезпечення, непередбачені
зобов'язання та непередбачені активи"
або на Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21
«Збори », а не на Концептуальні засади
фінансової звітності 2018 року.

1 січня
2022 року

Доз
воле
но

Щорічні
поправки в
МСФЗ (20182020): МСФЗ
(IFRS) 1

Дочірнє підприємство, яке уперше
застосувало МСФЗ. Поправка дозволяє
дочірньому підприємству, що застосовує
IFRS 1: D16 (a) (яке переходить на МСФЗ
пізніше своєї материнської компанії),
виконати оцінку накопиченого ефекту
курсових різниць у складі іншого
сукупного доходу - на підставі такої
оцінки, виконаної материнською
компанією на дату її переходу на МСФЗ.

1 січня
2022 року

Доз
воле
но

Щорічні
поправки в
МСФЗ (20182020): МСФЗ

Комісійна винагорода, що включається в
«10-відсотковий» тест при припиненні
визнання фінансових зобов'язань.
Поправка уточнює характер такої

1 січня
2022 року

Доз
воле
но
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МСФЗ та
правки до
них

(IFRS) 9

Основні вимоги

дата

Застосування
у фінансовій
звітності за
рік, що
закінчився
31.12.2021
р.1

Вплив
попра
вок2

комісійної винагороди - воно включає
тільки винагороду, сплачене між
позикодавцем і займополучателя,
включаючи винагороду, сплачене або
отримане від особи інших сторін.

Щорічні
поправки в
МСФЗ (20182020): МСФЗ
(IFRS) 16

Стимулюючі платежі по оренді.
Поправка уточнює ілюстративний
приклад № 13 до МСФЗ (IFRS) 16 шляхом
виключення прикладу урахування
відшкодування, отриманого орендарем
від орендодавця в якості компенсації за
понесені витрати на поліпшення об'єкта
оренди.

Щорічні
поправки в
МСФЗ (20182020): МСБО
(IAS) 41

Ефекти оподаткування при визначенні
справедливої вартості. Поправка
виключає вимогу IAS 41:22, яка вказує,
що потоки грошових коштів, пов'язані з
оподаткуванням, не включаються до
розрахунків справедливої вартості
біологічних активів. Поправка
призводить до відповідності IAS 41 і IFRS
13.

МСБО 1
«Подання
фінансової
звітності»

Ефективн
а

Дост
рок
ове
заст
осув
анн
я

Поправки роз'яснюють критерій у МСБО
1 для класифікації зобов'язання як
довгострокового: вимога до суб'єкта
господарювання мати право відкласти
погашення зобов'язання принаймні на
12 місяців після звітного періоду.
Сутність поправок:
•

1 січня
2022 року

Доз
воле
но

01 січня
2023 року

Доз
воле
но

уточнено, що зобов'язання
класифікується як довгострокове,
якщо у організації є право
відстрочити врегулювання
зобов'язання щонайменше на 12
24

МСФЗ та
правки до
них

Основні вимоги

дата

•

•

•

МСФЗ 17
Страхові
контракти

Ефективн
а

•
•

•
•

місяців, а право компанії на
відстрочку розрахунків має існувати
на кінець звітного періоду;
класифікація залежить тільки він
наявності такого права і не залежить
від імовірності того, чи планує
компанія скористатися цим правом на класифікацію не впливають
наміри чи очікування керівництва
щодо того, чи компанія реалізує
своє право на відстрочку
розрахунків;
роз’яснення впливу умов
кредитування на класифікацію якщо право відстрочити
врегулювання зобов'язання залежить
від виконання організацією певних
умов, то дане право існує на дату
закінчення звітного періоду тільки в
тому випадку, якщо організація
виконала ці умови на дату
закінчення звітного періоду.
Організація повинна виконати ці
умови на дату закінчення звітного
періоду, навіть якщо перевірка їх
виконання здійснюється кредитором
пізніше; і
роз’яснення вимог до класифікації
зобов'язань, які компанія може або
може погасити шляхом випуску
власних інструментів власного
капіталу.
Виключення деяких видів
договорів зі сфери застосування
МСФЗ 17
Спрощене подання активів і
зобов'язань, пов'язаних з договорами
страхування в звіті про фінансовий
стан
Вплив облікових оцінок, зроблених
в попередніх проміжних фінансових
звітах
Визнання і розподіл аквізиційних
грошових потоків

1 січня
2023 року

Дост
рок
ове
заст
осув
анн
я

Застосування
у фінансовій
звітності за
рік, що
закінчився
31.12.2021
р.1

Вплив
попра
вок2

Доз
воле
но

25

МСФЗ та
правки до
них

Основні вимоги

Ефективн
а
дата

•
•
•

•

•

•
•

Дост
рок
ове
заст
осув
анн
я

Застосування
у фінансовій
звітності за
рік, що
закінчився
31.12.2021
р.1

Вплив
попра
вок2

Зміна у визнанні відшкодування за
договорами перестрахування в звіті
про прибутки і збитки
Розподіл маржі за передбачені
договором страхування інвестиційні
послуги (CSM)
Можливість зниження фінансового
ризику для договорів вхідного
перестрахування і непохідних
фінансових інструментів
Перенесення дати вступу в силу
МСФЗ 17, а також продовження
періоду звільнення від застосування
МСФЗ (IFRS) 9 для страхових
компаній до 1 січня 2023 року
Спрощений облік зобов'язань по
врегулюванню збитків за
договорами, які виникли до дати
переходу на МСФЗ 17
Послаблення в застосуванні технік
для зниження фінансового ризику
Можливість визначення
інвестиційного договору з умовами
дискреційного участі в момент
переходу на новий стандарт, ніж в
момент виникнення договору

3.3. Нові стандарти, що були випущені та набудуть чинності з 1 січня 2022 року і пізніше
МСФЗ 17 «Страхові контракти» застосовується до першої річної фінансової звітності за
період, що починається з або після 1 січня 2021 року та замінює МСФЗ 4 «Страхові контракти».
МСФЗ 17 буде застосовуватись до всіх видів договорів страхування (тобто страхування життя
та страхування, відмінне від страхування життя, пряме страхування і перестрахування), незал ежно
від виду організації, яка випускає їх, а також до певних гарантій і фінансових інструментів з умовами
дискреційної участі. Основна мета МСФЗ 17 полягає в наданні моделі обліку договорів страхування,
яка є більш ефективною і послідовною для страховиків. У відповідності до МСФЗ 17, компаніям
необхідно буде застосовувати модель поточної оцінки, яка передбачає здійснення переоцінки в
кожному звітному періоді. Контракти будуть оцінюватися із застосуванням таких елементів, як:
• дисконтовані грошові потоки, зважені з врахуванням ймовірності;
• коригування на очевидний ризик;
• сервісна маржа за контрактом, яка уявляє собою незароблений прибуток за контрактом, який
визнається рівномірно.
Стандарт дозволяє обирати між визнанням змін в ставках дисконтування у звіті про прибутки та
збитки або безпосередньо у складі іншого сукупного доходу. Вибір буде відображати те, як страхові
компанії будуть обліковувати свої фінансові активи у відповідності до МСФЗ 9. Дозволяється
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використання спрощеного методу розподілу премії для зобов’язань за короткостроковими
контрактами для страхових компаній, які не займаються страхуванням життя. Передбачена
модифікація загальної моделі оцінки для деяких договорів страхування життя, в яких передбачено
участь страхувальників в розподілі доходу від базових активів. Облік виручки буде зіставним з
положеннями МСФЗ 15, окрім депозитних складових. Розрахунок буде здійснюватися на більш
низькому рівні деталізації порівняно з тим, що страхові компанії використовують на даний час.
Вимоги МСФЗ 17 не поширюються на Товариство, у зв’язку з тим, що Товариство не
здійснює страхову діяльність.
3.4. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, керівництво
Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб
інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною, у
тому значенні, що фінансова звітність:
•
Товариства;

подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки

• відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму;
• є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
• є повною в усіх суттєвих аспектах.
Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність наведених далі
джерел та враховує їх у низхідному порядку:
а) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;
б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та витрат у
Концептуальній основі фінансової звітності.
Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення інших
органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для
розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою,
якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.
ІV. Основи підготовки, затвердження і подання фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства складається у відповідності з основними якісними характеристиками,
визначеними Принципами підготовки фінансової звітності та МСБО 1:
• зрозумілість;
• доречність (суттєвість);
• достовірність (правдиве уявлення, переважання сутності над формою, нейтральність, обачність,
повнота);
• порівнянність.
При виборі і застосуванні облікових політик Товариство керується відповідними стандартами та
інтерпретаціями, з урахуванням роз'яснень щодо їх застосування, випущених Радою з МСФЗ. За
відсутності конкретних стандартів та інтерпретацій, керівництво Товариства самостійно розробляє
облікову політику та забезпечує її застосування таким чином, щоб інформація, яка надається у фінансовій
звітності, відповідала концепції, принципам, якісним характеристикам та іншим вимогам МСФЗ.
Облікова політика, прийнята для складання фінансової звітності відповідно до МСФЗ,
затверджується наказом Генерального директора Товариства.
Облікова політика не підлягає зміні, за винятком таких випадків:
зміни облікової політики вимагають стандарти МСФЗ ;
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зміна облікової політики призведе до того, що у фінансовій звітності буде представлена більш
надійна і доречна інформація.
У разі опублікування нового стандарту МСФЗ, зміни облікових політик здійснюються у відповідності
з його перехідними положеннями. Якщо новий стандарт не містить перехідних положень або перегляд
облікової політики здійснюється добровільно, то зміна застосовується перспективно.
Зміни, що вносяться до тексту Положення про облікову політику Товариства, затверджуються
Генеральним директором.
Відповідальність за дотримання облікової політики покладається на Генерального директора
Товариства.
На представника централізованої бухгалтерії, як особу, відповідальну за ведення обліку, покладено
наступні обов’язки:
•
Організацію, ведення та контроль за веденням бухгалтерського, податкового та
управлінського (внутрішньогосподарського) обліків;
•
Забезпечення дотримання в Товаристві єдиних методологічних принципів бухгалтерського та
податкового обліків, складання й подання в зазначений термін фінансової звітності на підставі ведення
бухгалтерського обліку, складеної на основі журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку з
використанням програми, з необхідними додатковими регістрами синтетичного обліку для забезпечення
можливості нагромадження звітних даних;
• Контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх фінансово-господарських
операцій, які проводяться під час здійснення господарської діяльності;
• Перевірку правильності складання первинних документів, на підставі яких в бухгалтерському та
податковому обліках відображаються господарські операції;
• Контроль за правильністю складання первинних документів працівниками Товариства, на яких
покладено обов’язки складати відповідні первинні документи;
• Розробку та запровадження системи управлінського (внутрішньогосподарського) обліку;
• Складання фінансової, податкової, статистичної та іншої звітності;
• Брати участь в оформленні матеріалів, які пов’язані з виявленням нестач від втрат, крадіжок та
псування майна Товариства;
• Забезпечувати здійснення перевірки стану бухгалтерського та податкового обліку Товариства
аудиторськими компаніями та проведення перевірок контролюючими органами.
• Інші обов’язки, що передбачені внутрішніми нормативними документами Товариства та діючим
законодавством України.
При складанні фінансової звітності суттєвою інформацією визнано інформацію, відсутність якої в
фінансовому звіті і примітках до нього може вплинути на рішення його користувачів.
Активи - ресурси, контрольовані Товариством, в результаті подій минулих періодів від яких
підприємство очікує отримання економічної вигоди в майбутньому.
Зобов'язання - поточна заборгованість Товариства, що виникла в результаті подій минулих періодів,
врегулювання якої призведе до відтоку з компанії ресурсів, що містять економічну вигоду.
Капітал - залишкова частка в активах Товариства після вирахування всіх її зобов'язань.
Дохід - прирощення економічних вигід протягом звітного періоду, у формі припливу (або
збільшення) активів або зменшення зобов'язань, що приводить до збільшення капіталу, не пов'язаного з
внесками власників.
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Витрати - зменшення економічних вигід протягом звітного періоду, що відбувається у формі відтоку
активів або збільшення зобов'язань, що спричиняють зменшення капіталу, не пов'язаного з його
розподілом між власниками (акціонерами).
Визнанням у фінансовій звітності підлягають ті елементи, які:
- Відповідають визначенням одного з елементів;
- Відповідають критеріям визнання.
Критерії визнання:
а) існує імовірність того, що в майбутньому підприємство одержить економічні вигоди, пов’язані з
цим активом;
б) вартість активу для підприємства можна вірогідно оцінити.
Вважати всі активи, які перебувають у власності Товариства, контрольованими і достовірно
оціненими на підставі первинної вартості, зазначеної в первинних документах на момент їх визнання.
Також вважати активами ті об'єкти, які не використовуються в основній діяльності, але від яких
очікується отримання економічних вигід у разі їх реалізації третім особам.
Об'єкти, які не визнаються активами, затверджуються спеціальним розпорядженням Генерального
директора Товариства.
Основною базисної оцінкою для елементів фінансової звітності, якщо не передбачено окремими
МСФЗ, вважати історичну вартість (собівартість).

Відповідно до вимог МСФЗ та МСБО, ТОВ надає у Примітках до фінансової звітності за 1
півріччя 2022 рік додаткову інформацію, яка необхідна користувачам фінансової звітності для
розуміння її фінансового положення та результатів діяльності за звітний період. Склад цієї інформації
визначається професійним судженням керівництва компанії, яке несе відповідальність за складання
даної звітності. Ці відомості є невід’ємною частиною звітності і відповідають фінансовому стану та
діяльності компанії. Товариство складає комплект своєї фінансової звітності за 1 півріччя 2022 рік у
складі:
Форма № 1 Баланс
Форма № 2 Звіт про фінансові результати
Форма № 3 Звіт про рух грошових коштів
Форма № 4 Звіт про власний капітал
Примітки до фінансової звітності, відповідно до вимог МСФЗ.
Звітність складається станом на 01.07.2022 року.
Фінансова звітність відноситься до окремого підприємства та не відноситься до групи
підприємств.
Фінансова звітність складається у національній валюті України (гривні), яка є функціональною
валютою.
Ступінь округлення – в тисячах гривень без десяткового знаку.
Фінансова звітність Товариства достовірно представляє фінансове положення, фінансові
результати та рух грошових коштів Товариства, виходячи з правдивого відображення наслідків
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здійснених операцій, інших подій та умов у відповідності з критеріями визнання активів, зобов’язань,
доходів та витрат.
Товариство встановило критерій суттєвості на рівні 10 000 (десять тисяч гривень).
Товариство складає свою фінансову звітність на підставі принципу нарахування, за
виключенням Форми № 3 «Звіт про рух грошових коштів», що складається прямим методом, при якому
розкривається інформація про основні види грошових надходжень та виплат.
Товариство не зараховує активи та зобов’язання, а також доходи та витрати, якщо тільки
такого не вимагається відповідно до будь-якого МСФЗ.
Товариство залишає незмінними представлення та класифікацію статей у фінансовій звітності
від періоду до періоду. У випадку, якщо будуть відбуватися зміни у представленні або класифікації
статей у фінансовій звітності, Товариство здійснить рекласифікацію порівняльних сум, за
виключенням випадків, коли це не можливо, розкриє інформацію по даному випадку.
Починаючи з 1 січня 2001 року Україна більше не вважається країною з гіперінфляційною
економікою, і з метою відповідності вимогам Міжнародного стандарту фінансової звітності МСФЗ 29
"Фінансова звітність в умовах гіперінфляції», фінансова звітність виражена в одиниці виміру, яка
діяла на дату балансу. Оскільки гіперінфляційні процеси в економіці України виражені слабо та
суттєво не впливають на діяльність товариства, тому коригування фінансової звітності з урахуванням
відповідних вимог МСФЗ не проводилось.
МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» не встановлює абсолютного рівня, на
якому вважається, що виникає гіперінфляція. Необхідність перераховувати фінансові звіти згідно з
цим Стандартом є питанням судження. Одним із показників гіперінфляції є характеристика
економічного середовища в країні, які включають зокрема таке: основна маса населення віддає
перевагу збереженню своїх цінностей у формі немонетарних активів або у відносно стабільній
іноземній валюті. Суми, утримувані в національній валюті, негайно інвестуються для збереження
купівельної спроможності.
Ключовим чинником суттєвого уповільнення зростання споживчих цін було зміцнення
обмінного курсі гривні. Воно відбувалося з огляду на високий інтерес інвесторів до гривневих
фінансових інструментів, ураховуючи їхню привабливу дохідність на тлі тривалого періоду
макроекономічної стабільності, а також загальне зростання продуктивності української економіки.
Зниження інфляційного тиску також підтримувалося загальним зниженням світових цін на
енергоносії, які Україна імпортує, та послабленням тиску з боку пропозиції продуктів харчування.
Водночас поступово покращувалися інфляційні очікування населення, фінансових аналітиків, бізнесу
та банків.
V. Стислий виклад принципів облікової політики
Первісне визнання фінансових активів.
Товариство класифікує всі фінансові зобов'язання при їх первісному визнанні як такі, що у
подальшому оцінюються за амортизованою собівартістю, користуючись методом ефективного
відсотка, за винятком таких:
а) фінансові зобов'язання за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у
прибутку або збитку. Такі зобов'язання, в тому числі похідні фінансові інструменти, які є
зобов'язаннями, у подальшому оцінюються за справедливою вартістю;
б) фінансові зобов'язання, що виникають, коли передача фінансового активу не відповідає критеріям
для припинення визнання або коли застосовується підхід подальшої участі.
Подальша оцінка
Подальша оцінка фінансових зобов'язань залежить від їх класифікації наступним чином:
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Фінансові зобов'язання, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
Категорія «фінансові зобов'язання, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток» включає фінансові зобов'язання, призначені для торгівлі, і фінансові зобов'язання, визначені
при первісному визнанні в якості переоцінюємих за справедливою вартістю через прибуток або
збиток.
Фінансові зобов'язання класифікуються як призначені для торгівлі, якщо вони придбані з метою
продажу в найближчому майбутньому. Ця категорія включає похідні фінансові інструменти, в яких
Компанія є стороною за договором.. Виділені вбудовані похідні інструменти також класифікуються як
утримувані для торгівлі, за винятком випадків, коли вони визначаються як інструменти ефективного
хеджування.
Доходи і витрати по зобов'язаннях, призначеним для торгівлі, визнаються у звіті про прибутки і
збитки.
Припинення визнання
Визнання фінансового зобов'язання у звіті про фінансовий стан припиняється, якщо зобов'язання
погашено, анульовано або строк його дії закінчився.
Якщо наявне фінансове зобов'язання замінюється іншим зобов'язанням перед тим самим
кредитором на суттєво відмінних умовах або, якщо умови наявного зобов'язання значно змінені, така
заміна або зміни враховуються як припинення визнання первісного зобов'язання і початок визнання
нового зобов'язання, а різниця в їх балансової вартості визнається у звіті про прибутки та збитки.
Взаємозалік фінансових інструментів
Фінансові активи та фінансові зобов'язання підлягають взаємозаліку, а нетто-сума поданню в звіті про
фінансовий стан тоді, коли є здійсненне в цей момент юридичне право на взаємозалік визнаних сум,
а також намір провести розрахунок на нетто-основі або реалізувати активи і одночасно з цим
погасити зобов’язання.
Справедлива вартість фінансових інструментів
Справедлива вартість фінансових інструментів, торгівля якими здійснюється на активних ринках на
кожну звітну дату, визначається виходячи з ринкових котирувань або котирувань дилерів
(котирування на покупку для довгих позицій і котирування на продаж для коротких позицій), без
вирахування витрат по угоді.
Для фінансових інструментів, торгівля якими не здійснюється на активному ринку, справедлива
вартість визначається шляхом застосування відповідних методик оцінки. Такі методики можуть
включати використання цін нещодавно проведених на комерційній основі угод, використання
поточної справедливої вартості аналогічних інструментів; аналіз дисконтованих грошових потоків або
інші моделі оцінки.
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Основні засоби
Обладнання обліковується за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та/або
накопичених збитків від знецінення в разі їх наявності. Така вартість включає вартість заміни частин
обладнання і витрати по позиках у разі довгострокових будівельних проектів, якщо виконуються критерії
їх капіталізації. Аналогічним чином при проведенні основного технічного огляду витрати, пов'язані з ним,
визнаються в балансовій вартості основних засобів як заміна обладнання, якщо виконуються всі критерії
їх капіталізації. Усі інші витрати на ремонт і технічне обслуговування визнаються у звіті про сукупний
дохід у момент понесення. Наведена вартість очікуваних витрат з виведення активу з експлуатації після
його використання включається до первісної вартості відповідного активу, якщо виконуються критерії
визнання резерву під майбутні витрати.
Амортизація розраховується прямолінійним методом протягом строку корисного використання
активу.
Товариство застосовує такі строки корисного використання:
Машини та обладнання/ офісна техніка
Офісні меблі

2 роки
2 роки

Списання основних засобів з балансу відбувається при їх вибутті або у випадку, якщо в
майбутньому не очікується отримання економічних вигод від використання або вибуття даного активу.
Дохід або витрати, що виникають в результаті списання активу (розраховані як різниця між чистими
надходженнями від вибуття та балансовою вартістю активу), включаються до звіту про сукупний дохід за
звітний рік, в якому актив був списаний.
Ліквідаційна вартість, термін корисного використання та методи амортизації переглядаються і при
необхідності коректуються в кінці кожного звітного періоду.
Оренда
Визначення того, чи є угода орендою або чи містить вона ознаки оренди, засноване на аналізі
змісту правочину. При цьому на дату початку дії договору потрібно встановити, чи залежить його
виконання від використання конкретного активу або активів, і чи переходить право користування
активом в результаті даної угоди.
Компанія в якості орендаря
Зобов'язання, що виникають за договорами оренди, спочатку оцінюються за приведеною вартістю.
Орендні зобов'язання включають чисту приведену вартість наступних орендних платежів:
• фіксованих платежів (у тому числі, по суті, фіксованих платежів) за вирахуванням будь-яких
стимулюючих платежів за орендою до отримання,
• змінного орендного платежу, який залежить від індексу чи ставки, що спочатку оцінюється з
використанням індексу або ставки на дату початку оренди,
• сум, очікуваних до сплати Товариством за гарантіями ліквідаційної вартості,
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• ціни виконання опціону на придбання, за умови, що Товариство достатньою мірою упевнена у
виконанні цього опціону, та
• виплат штрафів за припинення оренди, якщо строк оренди відображає виконання Товариством
цього опціону.
Орендні платежі дисконтуються з використанням процентної ставки, закладеної у договір оренди.
Якщо цю ставку легко визначити неможливо, що, як правило, має місце у випадку наявних у Товариства
договорів оренди, Товариство використовує ставку залучення додаткових позикових коштів - це ставка,
за якою Товариство могла б залучити на аналогічний строк та за аналогічного забезпечення позикові
кошти, необхідні для отримання активу вартістю, аналогічною вартості активу у формі права
користування в аналогічних економічних умовах.
Для визначення ставки залучення додаткових позикових коштів Товариство:
• за можливості, використовує в якості вихідної інформацію про нещодавно отримане Товариством
від третьої сторони фінансування та коригує його з урахуванням зміни умов фінансування за період з
моменту отримання фінансування від третьої сторони,
• використовує підхід нарощування, за якого розрахунок починається з безризикової процентної
ставки, яка коригується з урахуванням кредитного ризику, та
• проводить коригування з урахуванням специфіки договору оренди, наприклад, строку оренди,
країни, валюти та забезпечення.
Товариство зазнає впливу ризику потенційного збільшення змінних орендних платежів у
майбутньому, що залежать від індексу чи ставки, яке не відображається в орендному зобов'язанні, доки
не вступить у силу. Після проведення коригувань орендних платежів, які залежать від індексу чи ставки,
виконується переоцінка зобов'язання з оренди з коригуванням вартості активу у формі права
користування.
Орендні платежі розподіляються між основною сумою зобов'язань та фінансовими витратами.
Фінансові витрати відображаються у складі прибутку чи збитку протягом усього періоду оренди для
того, щоб забезпечити постійну періодичну процентну ставку за непогашеним залишком
зобов'язання за кожний період.
Платежі за короткостроковою орендою та орендою будь-яких активів із низькою вартістю
визнаються лінійним методом як витрати у складі прибутку чи збитку. Короткострокова оренда - це
договір оренди строком не більше 12 місяців. Активи з низькою вартістю включають активи, вартість яких
не перевищує суму гривень еквівалентну 5 тис. дол. США на дату початку оренди.
Компанія в якості орендодавця
Договори оренди, за якими у Компанії залишаються практично всі ризики і вигоди від володіння
активом, класифікуються як операційна оренда. Первісні прямі витрати, понесені при укладенні договору
операційної оренди, включаються до балансової вартості переданого в оренду активу й визнаються
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протягом терміну оренди на тій же основі, що і дохід від оренди. Умовні платежі з оренди визнаються у
складі виручки в тому періоді, в якому вони були отримані.
Нематеріальні активи
Нематеріальні активи. Нематеріальні активи Товариства мають кінцевий термін використання та
включають переважно придбане та капіталізоване програмне забезпечення, торгові марки та ліцензії.
Придбані ліцензії на комп’ютерне програмне забезпечення, патенти та торгові марки
капіталізуються на основі витрат, понесених на їх придбання та впровадження.
Витрати, безпосередньо пов’язані з розробкою унікальних програмних продуктів, які можуть бути
ідентифіковані, контролюються Товариством і, ймовірно, принесуть додаткові економічні вигоди, що
перевищують витрати, обліковуються у складі нематеріальних активів. Капіталізовані витрати включають
витрати на персонал, який займається розробкою програмного забезпечення, та відповідну частину
накладних витрат. Усі інші витрати, пов’язані з програмним забезпеченням (наприклад, його
обслуговуванням), відносяться на видатки по мірі їх здійснення.
Амортизація нараховується за прямолінійним методом. Товариство застосовує такі строки
корисного використання:
Авторські та суміжні з ними права, програмне забезпечення

5 років;

Права на комерційні позначення

5 років;

Інші нематеріальні активи

1 рік.

У разі знецінення нематеріальних активів, їхня балансова вартість зменшується до вартості
використання чи справедливої вартості за мінусом витрат на реалізацію, залежно від того, яка з них
більша.
Знецінення нефінансових активів
На кожну звітну дату Компанія визначає, чи є ознаки можливого знецінення активу. Якщо такі
ознаки існують або якщо необхідно виконати щорічне тестування активу на знецінення, Компанія
здійснює оцінку очікуваного відшкодування активу. Сума очікуваного відшкодування активу - це
найбільша з таких величин: справедливої вартості активу або підрозділу, що генерує грошові потоки за
вирахуванням витрат на продаж, і цінності від використання активу. Сума очікуваного відшкодування
визначається для окремого активу за винятком випадків, коли актив не генерує надходження грошових
коштів, які, в основному, незалежні від надходжень, що генеруються іншими активами або групами
активів. Якщо балансова вартість активу перевищує його суму очікуваного відшкодування, актив
вважається знеціненими і списується до суми очікуваного відшкодування. При оцінці цінності від
використання майбутні грошові потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка
відображає поточну ринкову оцінку тимчасової вартості грошей і ризики, властиві активу.
При визначенні справедливої вартості, за вирахуванням витрат на реалізацію, враховуються
недавні ринкові угоди. При їх відсутності застосовується відповідна модель оцінки. Ці розрахунки
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підтверджуються оціночними коефіцієнтами, котируваннями цін акцій, що вільно обертаються на ринку
або іншими доступними показниками справедливої вартості.
Збитки від знецінення по діяльності, що продовжується визнаються у звіті про сукупний дохід у
складі тих категорій витрат, які відповідають функції знеціненого активу.
На кожну звітну дату Компанія визначає, чи є ознаки того, що раніше визнані збитки від знецінення
активу, за винятком гудвілу, більше не існують або скоротилися. Якщо такі ознаки є, Компанія розраховує
відшкодування активу або підрозділу, що генерує грошові потоки. Раніше визнані збитки від знецінення
відновлюються тільки в тому випадку, якщо мала місце зміна в оцінці, яка використовувалася для
визначення суми очікуваного відшкодування активу з часу останнього визнання збитку від знецінення.
Відновлення обмежено таким чином, що балансова вартість активу не перевищує його очікуваного
відшкодування, а також не може перевищувати балансову вартість за вирахуванням амортизації, за якою
даний актив визнавався б у випадку, якщо в попередні роки не був би визнаний збиток від знецінення.
Таке відновлення вартості визнається у звіті про сукупний дохід.
Грошові кошти та короткострокові депозити
Грошові кошти та короткострокові депозити в звіті про фінансовий стан включають грошові кошти в
банках, в касі і короткострокові депозити з первісним строком погашення 3 місяці або менше.
Для цілей звіту про рух грошових коштів, грошові кошти та їх еквіваленти складаються з грошових
коштів і короткострокових депозитів, згідно з визначенням що зазначено вище.

Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань
Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або
конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), що
погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна
достовірно оцінити суму зобов'язання.
Товариство також створює резерв витрат на оплату щорічних (основних та додаткових) відпусток.
Розрахунок такого резерву здійснюється на підставі правил Облікової політики Товариства. Розмір
створеного резерву оплати відпусток підлягає інвентаризації на кінець року. Розмір відрахувань до
резерву відпусток, включаючи відрахування на соціальне страхування з цих сум, розраховуються
виходячи з кількості днів фактично невикористаної працівниками відпустки та їхнього середньоденного
заробітку на момент проведення такого розрахунку. Також можуть враховуватися інші об’єктивні
фактори, що впливають на розрахунок цього показника. У разі необхідності робиться коригуюча
проводка в бухгалтерському обліку згідно даних інвентаризації резерву відпусток.
Виплати працівникам
Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання
після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очікувану вартість
короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час надання
працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних.
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Важливі оцінки і професійні судження при застосуванні облікової політики
Підготовка фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає від керівництва формування
певних суджень, оцінок та припущень, які впливають на використання принципів облікової політики, а
також суми активів та зобов'язань, доходів та витрат, які відображені в звітності. Оцінки та пов'язані з
ними допущення ґрунтуються на історичному досвіді та інших факторах, які вважаються
обґрунтованими за даних обставин, результати яких формують основу для суджень щодо балансової
вартості активів та зобов'язань, яка не є очевидною з інших джерел. Незважаючи на те, що ці оцінки
ґрунтуються на розумінні керівництва поточних подій, фактичні результати, у кінцевому підсумку,
можуть відрізнятися від цих оцінок.
Управління фінансовими ризиками
Найбільші ризики в діяльності Товариства:
1. Кредитний ризик
Кредитний ризик виникає у товариства через неспроможність позичальника виконати умови
договору фінансового кредиту. Основними критеріями, які враховує товариство при наданні
кредитів, є ліквідність, рентабельність і безпека. У своїй діяльності товариство для запобігання
ризику вживає відповідних заходів, які становлять зміст ризикової політики, що здійснюється, поперше, для запобігання ризику; по-друге, для пом’якшення неминучого ризику.
2. Ринковий ризик
Усі фінансові інструменти й позиції піддаються ринковому ризику - ризику того, що майбутні ринкові
умови можуть зробити інструмент більш-менш коштовним.
3. Інвестиційний ризик
Товариство піддається потенційним інвестиційним ризикам, несучи збитки від фінансових активів,
фінансових зобов'язань у результаті змін процентних ставок, і ціни фінансових інструментів. Для того
щоб обмежити інвестиційний ризик, товариство розміщує тимчасово вільні кошти в різні фінансові
інструменти. При виборі фінансових інструментів ураховуються вимоги діючого законодавства.
4. Операційний ризик
Завданням товариства є надання своїм клієнтам високоякісного обслуговування. Найбільш істотним
ризиком, що ставлять під загрозу наявність сервісу високого класу, вважається відсутність
кваліфікованого й компетентного персоналу. Для того, щоб успішно залучати й зберігати
кваліфікований персонал середнього й вищого рівня, товариство повинно виплачувати своїм
співробітникам конкурентну зарплату.
Важливим інструментом у забезпеченні діяльності товариства є інформаційні системи. Керівництво
товариства приділяє значної увагу правильному функціонуванню інформаційних систем, а також їх
відповідності сучасним вимогою.
5. Податковий ризик
У цей час в Україні діє Податковий кодекс, що вміщує в собі всі види податків, а також регулює їх
нарахування і сплату. Але норми кодексу досі часто змінюються, положення не завжди до кінця
відпрацьовані. Також немає достатньої кількості судових прецедентів за рішенням таких проблем.
Часто існують різні точки зору щодо тлумачення правових норм різними органами, що породжує
загальну невизначеність і створює приводи для конфліктних ситуацій. Перераховані фактори
визначають наявність в Україні податкових ризиків значно більших, ніж ті, які існують у країнах з
більш розвиненою податковою системою.
Управління капіталом
Управління капіталом Товариства спрямовано на досягнення наступних цілей:
(i) дотримання вимог до капіталу, встановлених регулятором, і (ii) забезпечення здатності Товариства
функціонувати в якості безперервно діючого підприємства. Товариство вважає, що загальна сума
капіталу, управління яким здійснюється, дорівнює сумі капіталу, показаного в балансі. За станом на
кінець кожного звітного періоду Товариство аналізує наявну суму власного капіталу. На Товариство
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поширюються зовнішні вимоги до капіталу. Основні зовнішні вимоги до капіталу - це мінімальна сума
капіталу. Товариство дотримувалося всіх зовнішніх вимог до капіталу у 2020 році.
Умовні та інші зобов`язання
Умовні зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності але інформація про них надається в
примітках, за винятком тих, випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, які містять економічні
вигоди, є незначними.
Умовні активи не відображаються у фінансовій звітності, але інформація про них надається, коли
отримання економічних вигід є ймовірним.
Розкриття фінансових інструментів за категоріями оцінки
Для цілей оцінки МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» встановлює такі категорії
фінансових активів: (а) кредити та дебіторська заборгованість, (б) фінансові активи для подальшого
продажу, (в) фінансові активи, утримувані до погашення та (г) фінансові активи за справедливою
вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат. Категорія
«фінансові активи за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат» має дві
підкатегорії: (i) активи, віднесені до цієї категорії при початковому визнанні, та (ii) фінансові активи,
утримувані для торгівлі.
Операції із пов’язаними сторонами
У відповідності до вимог МСБО 24 «Розкриття інформації про зв'язані сторони», товариство
розкриває інформацію щодо операцій і сальдо заборгованості між товариством та зв'язаними
сторонами. До зв'язаних сторін товариство відносить:
-юридичних осіб, які контролюють товариство (наприклад, материнське товариство);
-юридичних та фізичних осіб, які мають таку частку в товаристві, яка надає їм змогу суттєво впливати
на діяльність товариства (вважається, що часткою в компанії, яка дає змогу суттєво впливати на
діяльність товариства, є частка в розмірі, що перевищує 50% статутного капіталу товариства);
-юридичних осіб, які є дочірніми або асоційованими підприємствами для товариства;
-юридичних осіб, які є спільним підприємством, в якому товариство є контролюючим учасником.
Події після дати балансу
На дату затвердження фінансової звітності інформація щодо подій, які мають суттєвий вплив на
фінансові показники невідома.
VI. Примітки до фінансової звітності
Капітал
Станом на 30 червня 2022 року та 31 грудня 2021 року власники та відповідно їх частки в капіталі
представлені таким чином:

Учасники
ШЕНГЕР СОЛУШН ЛІМІТЕД (SHENGER SOLUTION

30 червня 2022

31 грудня 2021

87

87

LIMITED)
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АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛІНКОЛЬН»

10

Слободянюк Максим Ігорович, громадянин України

10
3

0

100

100

На дату звіту, внески до Статутного капіталу здійснені у обсязі 13 000 000,00 грн. (Тринадцять
мільйонів грн. 00 коп.) у грошовій формі.
Станом на 30 червня 2022 року кінцевим бенефіціарним власником Товариства є громадянин
України Пархоменко Олександр Олександрович. Станом на 31 грудня 2021 року кінцевим бенефіціарним
власником Товариства був громадянин України Пархоменко Олександр Олександрович.
Власний капітал станом на 31 грудня 2021 та на 30 червня 2022 років становив:

Стаття

Станом на 31.12.2021

Станом на 30.06.2022

Статутний капітал

13 000

13 000

Нерозподілений
покритий збиток)

прибуток

(не 5 230

Власний капітал

(4 371)

18 230

8 629

Нематеріальні активи, основні засоби
Рух основних засобів Товариства протягом 2021 та 2022 років був таким:
Машини та
Обладнання/ Офісна

Офісні меблі та

Всього

обладнання

техніка
Чиста балансова вартість на 1 січня 2021

624

0

624

Первісна вартість

1381

855

2236

Накопичений знос

(298)

(855)

(1612)
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Чиста балансова вартість на 31 грудня 2021

807

0

624

Первісна вартість

2179

1623

3 802

Накопичений знос

(1372)

(1623)

(2 995)

Чиста балансова вартість на 30 червня 2022

638

_

0

638

Первісна вартість

2304

1721

4 025

Накопичений знос

(1666)

(1721)

(3 240)

Рух нематеріальних активів Товариства протягом 2021 та 2022 років був таким:

Авторські та суміжні з ними права,

Всього

Програмне забезпечення
Чиста балансова вартість на 1 січня 2021
Первісна вартість

135
225

Накопичений знос

(90)

Чиста балансова вартість на 31 грудня 2021

_____

135
225
(90)

135

135

Первісна вартість

288

288

Накопичений знос

(153)

(153)

Чиста балансова вартість на 30 червня 2022

85

_

Первісна вартість

288

288

Накопичений знос

(203)

(179)

85

Фінансові інструменти
У звіті про фінансовий стан дебіторська заборгованість за основною сумою виданих кредитів та
нарахованими відсотками відображається у сумі за мінусом резерву під знецінення.

Активи
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Станом на 31 грудня
2021р., тис. грн.

Станом на 30 червня 2022р.,
тис. грн.

507

9 360

3 958

-

Дебіторська заборгованість за розрахунками
з бюджетом

2

-

Дебіторська заборгованість за розрахунками
з нарахованих доходів (відсотки за
кредитами)

102 827

111 298

58 875

44 926

-

-

14 649

14 562

-

-

180 818

180 146

Найменування показника
Поточні активи
Грошові кошти та їх еквіваленти
Дебіторська заборгованість за продукцію,
товари, роботи, послуги

Дебіторська заборгованість за виданими
кредитами
Дебіторська заборгованість за операціями з
факторингу
Інша поточна дебіторська заборгованість
Фінансові інвестиції
РАЗОМ

Станом на 30 червня 2022 р. справедлива вартість фінансових активів дорівнює її балансовій
вартості.
Станом на 30 червня 2022 р. у Товариства наявна дебіторська заборгованість за виданими
кредитами у кількості 117 158 штук з терміном погашення менше одного року.
Сума резерву під договори фінансового кредиту розраховується наступним чином.
Для оцінки резерву заборгованість позичальників ділиться на групи ризику (в залежності від днів
прострочення, за якими на підставі матриць міграції розраховується ймовірність дефолту (PD), потім на
підставі історичних даних за останні півроку розраховується оцінка втрат при дефолті (LGD), після цього
для кожної групи визначається коефіцієнт резервування (PR, PR = PD * LGD). PR для груп заборгованості
старше 90 днів приймається рівним 100%. Після цього заборгованість по кожній групі прострочення
множиться на відповідний їй коефіцієнт резервування і становить оцінку портфеля на звітну дату.
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Найменування показника

За рік 2021 р.

За 1 півріччя 2022 р.

Резерв у зв'язку із знеціненням
(зменшенням корисності) фінансових
активів (відсотки за наданими кредитами)

278 441

92 675

Резерв у зв'язку із знеціненням
(зменшенням корисності) фінансових
активів (тіло кредитів)

159 425

26 170

РАЗОМ

437 866

118 845

Зобов’язання

Найменування показника

Станом на 31
грудня 2021р.,
тис. грн.

Станом на 30
червня 2022р., тис.
грн.

104 418

105 268

29 274

35 211

Поточні зобов’язання
Фінансові зобов’язання
Поточні зобов’язання за отриманими кредитами від
учасників Товариства, в т.ч.
- основна сума кредиту
- нараховані відсотки
Довгострокові зобов’язання за облігаціями

20 000

20 000

Поточні зобов’язання за розрахунками з платіжними
системами

126

-

Поточні зобов’язання за операціями з факторингу

933

933

6 136

7906

258

25

За розрахунками зі страхування

-

33

За розрахунками з оплати праці

-

136

За одержаними авансами

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
За розрахунками з бюджетом
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Найменування показника

Станом на 31
грудня 2021р.,
тис. грн.

Станом на 30
червня 2022р., тис.
грн.

104 418

105 268

29 274

35 211

Поточні зобов’язання
Фінансові зобов’язання
Поточні зобов’язання за отриманими кредитами від
учасників Товариства, в т.ч.
- основна сума кредиту
- нараховані відсотки
Довгострокові зобов’язання за облігаціями

20 000

20 000

Поточні зобов’язання за розрахунками з платіжними
системами

126

-

Поточні зобов’язання за операціями з факторингу

933

933

Поточні забезпечення (резерв відпусток)

481

491

Із внутрішніх розрахунків

-

-

Інші поточні зобов’язання

1 906

2 239

153 532

172 242

РАЗОМ

Станом на 30 червня 2022 р. справедлива вартість фінансових зобов’язань дорівнює її балансовій
вартості.
01.02.2021 згідно з Протоколом Загальних Зборів учасників Товариства №01/02/2021 було
прийнято рішення про здійснення емісії облігацій серед заздалегідь визначеного кола учасників без
здійснення публічної пропозиції загальною кількістю 20 000 (двадцять тисяч) шт. на загальну номінальну
вартість 20 000 000,00 (двадцять мільйонів грн 00 коп.) грн серії А.
Відповідно до МСФЗ 9, вартість облігацій оцінюється за амортизованою собівартістю або за
справедливою вартістю.
Облігації оцінюють за амортизованою собівартістю, якщо виконуються одночасно такі умови:
а) актив утримують в моделі бізнесу, мета якої – утримання активів для збирання грошових потоків;
б) умови фінансового активу передбачають у певні дати надходження грошових потоків, які є лише
погашенням основної суми та сплати відсотків на непогашену основну суму.
Вплив обліку за амортизованою вартістю на дані обліку та фінансової звітності при обліку облігацій
буде за 1й рік в таких випадках:
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1. Продаж з премією чи дисконтом.
2. Купонна ставка облігації суттєво відрізняється від ефективної ставки.
3. Наявні додаткові комісії при випуску облігацій.
При розміщенні облігацій з дисконтом або премією окремо відображається різниця між їхньою
номінальною вартістю і ціною продажу на спеціальних субрахунках. Дисконт або премія кожного
облікового періоду амортизується, і на дату погашення облігації на балансі підприємства залишається
номінальна вартість облігації, яка належить до виплати.
Амортизована вартість облігаційного займу визначається за формулою:
PV = FV / (1 + i)n, де PV – поточна вартість, FV – майбутня вартість через n років, i – ставка
дисконтування.
Отже, суть дисконтування полягає в приведенні майбутньої вартості грошових потоків до їх
теперішньої вартості, адже цінність грошей сьогодні є вищою, ніж цінність цієї самої суми в майбутньому.
Під час укладення угоди не було понесено комісійні чи будь-які інші витрати, вартість позики не
корегується на такі витрати.
При випуску облігацій, встановивши купонну ставку в розмірі 20%, яка і є ринковою ставкою для
даних цінних паперів і розміщуючи облігації за номіналом, без дисконту чи премії, амортизаційна
вартість буде дорівнювати номінальній вартості за першій рік.
В подальшому, коли купонна ставка буде змінюватися, керівництвом буде визначена базова ставка
з якою буде порівнюватись купонна ставка.
Розкриття інформації щодо справедливої вартості фінансових інструментів
Всі активи та зобов’язання, справедлива вартість яких розкривається у фінансовій звітності,
класифікуються в рамках описаної нижче ієрархії джерел справедливої вартості в цілому:
- Рівень 1 – ринкові котирування цін на активному ринку за ідентичними активами або
зобов’язаннями (без будь-яких коригувань);
- Рівень 2 – моделі оцінки, в яких суттєві вхідні дані для оцінки справедливої вартості, що
відносяться до найбільш низького рівня ієрархії, прямо або опосередковано спостерігаються на ринку;
-Рівень 3- моделі оцінки, в яких істотні для оцінки справедливої вартості вхідні дані, що відносяться
до найбільш низького рівня ієрархії, не спостерігаються на ринку.
Оцінка справедливої вартості фінансових активів та зобов’язань проводилась з використанням
суттєвих вхідних даних, що не спостерігаються на ринку (Рівень 3), окрім грошей та їх еквівалентів
(Рівень 2).
У таблиці нижче поданий аналіз активів та зобов’язань, справедлива вартість яких розкривається, у
розрізі рівнів ієрархії джерел справедливої вартості:
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Класи активів та
зобов’язань, оцінених за
справедливою вартістю

1 рівень

2 рівень

3 рівень

2021

2022

2021

2022

2021

31.12.21

30.06.22

31.12.21

30.06.22

31.12.21

–

–

507

9360

-

Інвестиції за
справедливою вартістю

-

-

-

-

Короткотермінова
дебіторська
заборгованість

-

-

-

-

Дата оцінки
Гроші та їх еквіваленти

Усього

2022

2021

2022

31.12.21

30.06.22

-

507

9360

-

-

-

-

176 351

170 786

176 351

170 786

30.06.22

Фiнансових iнвестицiй в асоцiйованi та дочірні пiдприємства в звітному періоді не вiдбувалося.
Грошові кошти

Найменування показника

Станом на 31 грудня
2021р., тис. грн.

Станом на 30 червня
2022р., тис. грн.

507

9 360

Поточні рахунки

Резерви
Резерви визнаються, якщо Товариство в результаті певної події в минулому має юридичні або фактичні
зобов’язання, для врегулювання яких з більшим ступенем імовірності буде потрібно відтік ресурсів, і які
можна оцінити з достатньою надійністю. Формування резервів у зв'язку із знеціненням (зменшенням
корисності) фінансових активів здійснюється на підставі об’єктивного свідчення зменшення корисності.
Проте, сам ризик за фінансовим активом зумовлений подіями, що свідчать про зменшення корисності.
Об’єктивні свідчення зменшення корисності можуть включати ознаки того, що позичальник чи група
позичальників зазнають суттєвих фінансових труднощів, порушують зобов’язання зі сплати процентів чи
основної суми боргу, ймовірність банкрутства чи фінансової реорганізації, а також свідоцтва, на підставі
спостережуваної ринкової інформації, які вказують на зниження майбутніх очікуваних грошових потоків,
наприклад, зміни в економічних умовах, що корелюють з невиконанням зобов’язань.
Доходи від реалізації

Найменування показника

За рік 2021 р.

За 1 півріччя 2022 р.

44

Найменування показника
Дохід від реалізації послуг в межах митної
території України (нараховані відсотки)
Інші операційні доходи
Інші фінансові доходи (операції з факторингу)

За рік 2021 р.

За 1 півріччя 2022 р.

711 486

177 133

22

1

97

-

-

-

711 605

177 134

Інші доходи
РАЗОМ

Адміністративні витрати

Склад адміністративних витрат наведений у таблиці:

Найменування показника

За рік 2021 р.

За 1 півріччя 2022 р.

Витрати на оплату праці

6 800

3 874

Відрахування на соціальні заходи

1 442

832

Амортизація

1 446

442

735

127

Комісії банку та винагорода платіжних систем

10 636

2 238

Інформаційні послуги (скоринг та СМС
повідомлення)

21 139

3 394

Оренда приміщення

1 335

278

Послуги по стягненню заборгованості

4 499

707

59 018

27 815

2 559

1 216

Витрати на підбір та навчання персоналу

159

11

Господарські витрати

492

642

5 606

4 107

Матеріальні витрати

Послуги у сфері інформатизації
Консультаційні та юридичні послуги

Інші адміністративні витрати
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Найменування показника

За рік 2021 р.

За 1 півріччя 2022 р.

Витрати на оплату праці

6 800

3 874

Відрахування на соціальні заходи

1 442

832

Амортизація

1 446

442

115 866

45 683

Разом адміністративні витрати
Витрати на збут

Витрати на збут складаються з витрат на рекламу та маркетингові дослідження та становили за за
2021 рік 55 105 тис.грн. та за 1 квартал 2022 р. 6 318 тис. грн.
Інші операційні витрати
Склад інших операційних витрат наведений у таблиці:
Найменування показника
Витрати на формування резервів втрати корисності
фінансових активів
Штрафи, пені, неустойки
Витрати на врегулювання спорів в судах

За рік 2021 р.

За 1 півріччя 2022 р.

497 658

118 845

7
27
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Кошти, передані на допомогу ЗСУ

-

3 125

Витрати на купівлю-продаж валюти

8

1

424

520

9

13

498 133

122 553

Витрати, понесені при відступленні права вимоги
Витрати на оплату лікарняних
Разом інші операційні витрати
Фінансові витрати

До фінансових витрат віднесено відсотки за кредитом від учасника Товариства АТ «ЗНВКІФ
«Лінкольн» та ці витрати в 2021 році 35 917 тис. грн. та відсотки, що виплачені за випущеними
облігаціями та які становлять 1 995 тис.грн. За 1 півріччя 2022 р. відсотки за кредитом від учасника
Товариства АТ «ЗНВКІФ «Лінкольн» склали 10 186 тис. грн. та відсотки, що виплачені за випущеними
облігаціями - 1 995 тис.грн.
Потенційні зобов’язання Товариства
а) Розгляд справ у суді.
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Відповідно до власних оцінок та внутрішніх професійних консультацій керівництво Товариства
вважає, що не має підстав очікувати суттєвих збитків в зв’язку із судовими справами та відповідно
відсутня необхідність в формуванні резервів у фінансовій звітності.
б) Можливість виникнення потенційних податкових зобов’язань.
Станом на 30 червня 2022 року не існує непередбачених зобов’язань, що пов’язані з виникненням
податкових зобов’язань. Товариство своєчасно складає і подає податкову звітність та сплачує відповідні
податки та збори до бюджету та позабюджетних фондів.
в) дотримання особливих вимог.
Договори, укладені Товариством, не містять особливих вимог щодо дотримання певних умов.
г) активи в заставу не надавались.
Цілі та політики управління фінансовими ризиками
Основними ризиками, якими здійснює управління Товариство є кредитний ризик та ризик
ліквідності. Політика управління ризиками включає наступне:
Система оцінки ризиків та передача інформації про ризики. Ризики, яким піддається Товариство,
оцінюються за допомогою методу, який відбиває як очікуваний збиток, понесення якого ймовірно в ході
звичайної діяльності, так і непередбачені збитки, що є оцінкою найбільших фактичних збитків на підставі
статистичних моделей. У моделях використовуються значення вірогідності, отримані з минулого досвіду і
скоректовані з урахуванням поточних та очікуваних у майбутньому економічних умов.
Моніторинг і контроль ризиків, головним чином, ґрунтується на встановлених Товариством лімітах.
Такі ліміти відображають стратегію ведення діяльності та ринкові умови, в яких функціонує Товариство, а
також рівень ризику, який Товариство готове прийняти. Окрім цього, Товариство контролює і оцінює
свою загальну здатність нести ризики відносно сукупної позиції по усіх видах ризиків та операцій.
Інформація, отримана по усіх видах діяльності, вивчається і обробляється з метою аналізу, контролю і
раннього виявлення ризиків. Значна частина інформації доступна керівництву Товариства і
відповідальним співробітникам у вигляді автоматизованих звітів. У звітах міститься інформація про
сукупний розмір кредитного ризику, прогнозні кредитні показники, виключення зі встановлених лімітів
ризику, показники ліквідності і зміни в рівні ризику. Для усіх рівнів Товариства складаються різні звіти про
ризики, які поширюються з тим, щоб забезпечити усім підрозділам Товариства доступ до необхідної і
актуальної інформації. Щодня проводиться коротка нарада керівництва і відповідальних співробітників
Товариства, на якій обговорюється підтримка встановлених лімітів, а також зміни в рівнях ризику.
Зниження ризику. В рамках управління ризиками Товариство використовує можливість в режимі
реального часу контролювати рівень акцептованих заявок і частку прострочених позик, змінюючи
допустимий рівень кредитного ризику. Незначний термін кредитів дозволяє оперативно реагувати на
зміну процентних ставок та загальної ситуації на ринку.
Надмірні концентрації ризику. Концентрації ризику виникають у разі, коли низка контрагентів
здійснює схожі види діяльності, або їх діяльність ведеться в одному географічному регіоні, або
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контрагенти мають аналогічні економічні характеристики, і в результаті зміни в економічних, політичних і
інших умовах роблять схожий вплив на здатність цих контрагентів виконати договірні зобов’язання.
Концентрації ризику відбивають відносну чутливість результатів діяльності Товариства до змін в умовах,
які роблять вплив на певну галузь або географічний регіон. Підтримка диверсифікованого портфеля
дозволяє Товариству уникнути надмірних концентрацій ризику. Фінансові активи та зобов’язання
Товариства за географічною ознакою відносяться до України.
Кредитний ризик
Кредитний ризик – ризик того, що Товариство зазнає збитків внаслідок того, що його клієнти, або
контрагенти не виконали своїх договірних зобов’язань. Товариство управляє кредитним ризиком шляхом
встановлення граничного розміру ризику, який Товариство готове прийняти по окремих контрагентах, а
також за допомогою моніторингу дотримання встановлених лімітів ризику. Товариство надає один тип
кредитів – з максимальною сумою 15 000,00 грн. на строк до 30 днів. Один клієнт на будь-яку дату може
мати лише один кредит.
Компоненти кредитного ризику:
- Ймовірність дефолту (Середньорічна ймовірність дефолту позичальника) – ймовірність, з якою
дебітор може виявитися у стані неплатоспроможності.
- Втрати при дефолті (Середня очікувана частка втрат у разі дефолту) – частка від суми, яка підлягає
кредитному ризику, яка може бути втрачена у разі дефолту.
Товариство розробило і продовжує працювати над удосконаленням системи оцінки
кредитоспроможності контрагентів. Кредитна заявка користувача проходить через ряд ризик-правил, які
у тому числі включають перевірку кредитної історії в Товаристві, даних у бюро кредитних історій і інших
сервісах, оцінку вірогідності дефолту контрагента з урахуванням різного набору даних, оцінку вірогідності
класифікації користувача як шахрая. Усі перераховані дії дозволяють оцінити рівень кредитного ризику на
етапі розгляду кредитної заявки і домогтися автоматизації в ухваленні рішення на рівні не менше 90%.
Регулярне оновлення моделей, удосконалення старих і розробка нових ризик-правил дозволяють
управляти кредитним ризиком. Процедура перевірки кредитної якості дозволяє Товариству оцінити
розмір потенційних збитків по ризиках, до яких воно схильне, і здійснити необхідні заходи.
Кредитна якість. Товариство здійснює оцінку якості кредитного портфеля. Це забезпечує
можливість управління існуючими ризиками. Аналіз кредитів по термінах, що пройшли з дати затримки
платежу станом на 30 червня 2022 року, а також порівняльні дані такого аналізу станом на 31 грудня 2021
року, наведений нижче:

Дебіторська
заборгованість за
виданими
кредитами

Без прострочки

4-30 днів

31-60 днів

61-90 днів

31.12.21

30.06.22

31.12.21

30.06.22

31.12.21

30.06.22

31.12.21

104 857

1 486

29 239

2 773

24 553

1 659

3 053

Більше 90 днів

Всього

30.06.22

31.12.21

30.06.22

31.12.21

30.06.22

441

-

149 864

161 702

156 223
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Частка

64,8%

1,0%

18,1%

1,8%

15,2%

1,1%

1,9%

0,3%

-

95,8%

100%

100%

У категорію «Без прострочки» також включено дебіторську заборгованість за виданими кредитами з
простроченням платежу до 3-х днів включно. Таке прострочення платежу відповідно до умов
стандартного кредитного договору вважається грейс-періодом. Якщо позичальник гасить кредит
протягом такого гейс-періоду, то до нього не застосовуються штрафні санкції.
Зазначені у таблиці вище категорії прострочки платежу застосовуються також для цілей групування
дебіторської заборгованості за виданими кредитами під час розрахунку резерву під очікувані кредитні
збитки.
Додатково Товариство проводить аналіз дебіторської заборгованості за виданими кредитами за
видами позичальників (нові- позичальники, які вперше взяли кредит у Товариства, та постійні –
позичальники, які не вперше беруть кредит у Товариства). Відповідне групування також застосовується
для цілей розрахунку резерву під очікувані кредитні збитки, оскільки, виходячи із практики роботи
Товариства, імовірність дефолту за дебіторською заборгованістю за виданими кредитами новим
позичальникам є вищою порівняно із імовірністю дефолту для постійних позичальників. Аналіз валової
балансової вартості дебіторської заборгованості за виданими кредитами за видами позичальників
наведено у таблиці нижче:
Категорія позичальника

31 грудня 2021 року

30 червня 2022 року

Нові позичальники

25 637

85 378

Постійні позичальники

136 065

70 845

Всього

161 702

156 223

Оцінка очікуваних кредитних збитків (ОКЗ) Очікувані кредитні збитки- це оцінка приведеної
вартості майбутніх недоотриманих грошових коштів, зважена з урахуванням імовірності (тобто
середньозважена величина кредитних збитків із використанням відповідних ризиків настання дефолту в
певний період часу в якості вагових коефіцієнтів) Оцінка очікуваних кредитних збитків є об’єктивною та
визначається шляхом встановлення діапазону можливих наслідків. Очікувані кредитні збитки оцінюються
на основі наступних компонентів, які використовує Товариство: ймовірність дефолту, сума заборгованості
на момент дефолту, збиток в разі дефолту.
Сума заборгованості на момент дефолту – це оцінка ризику на майбутню дату дефолту з урахуванням
очікуваних змін у сумі ризику після завершення звітного періоду, включаючи погашення основної суми
боргу і сплату процентів та очікуване використання коштів за кредитними зобов’язаннями. Ймовірність
дефолту (РD) – це оцінка ймовірності настання дефолту протягом певного періоду часу. Збиток у разі
дефолту (LGD) – це оцінка збитку, що виникає у випадку дефолту. Вона заснована на різниці між
договірними грошовими потоками до виплати і потоками, які кредитор очікує отримати. Зазвичай, цей
показник виражається у процентах від заборгованості на момент дефолту (EAD). При цьому Товариство
розглядає 2 джерела отримання грошових потоків: від позичальників та від продажу кредитів
факторинговим компаніям.
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Очікувані кредитні збитки моделюються за весь строк дії інструмента. Весь строк дії інструмента
дорівнює залишковому строку дії договору до терміну погашення боргових інструментів з коригуванням
на непередбачуване дострокове погашення, якщо таке має місце.
В моделі управління «Очікувані кредитні збитки за весь строк» оцінюються збитки, які виникають в
результаті настання всіх можливих подій дефолту протягом залишкового строку дії фінансового
інструмента. Модель «12-місячні очікувані кредитні збитки» являє собою частину очікуваних кредитних
збитків за весь строк, які виникають у результаті подій дефолту за фінансовим інструментом, настання
яких можливе протягом 12 місяців після закінчення звітного періоду або протягом строку дії фінансового
інструмента, який залишився, якщо він становить менше року.
Оцінка керівництвом очікуваних кредитних збитків для підготовки цієї фінансової звітності
здійснюється на портфельній основі і базується на оцінках на визначений момент часу (Point in Time), а не
на оцінках за весь цикл (through the cycle). Оскільки кредити, які видаються Товариством є
короткостроковими (строком до 30 днів), ймовірність дефолту та збитки у разі дефолту оцінюються на
основі історичної інформації за останні 180 та 270 днів до звітної дати відповідно, а макроекономічні
змінні впливають на рівень дефолтів із певним часовим лагом, то Товариство вважає, що в такій ситуації
для цілей оцінки очікуваних кредитних збитків може використовуватись виключно історична інформація.
Для цілей розрахунку резерву під очікувані кредитні збитки Товариство розподіляє кредити на 2 групи:
кредити новим клієнтам (коли клієнт вперше бере кредит) та кредити постійним (не новим) клієнтам. У
кожній з груп кредити розподіляються на корзини за кількістю днів прострочки станом на звітну дату.
Для оцінювання ймовірності дефолту Товариство визначає дефолт як ситуацію, за якої ризик
відповідає одному чи декільком із нижчезазначених критеріїв:
- прострочення позичальником договірних платежів перевищує 60 днів;
- прострочення позичальником договірних платежів менше ніж на 60 днів (переважно 31-60 днів)
але при цьому прийняття Товариством рішення щодо продажу відповідного кредиту через
неконтактність позичальника;
- смерть позичальника;
Оскільки Товариство видає лише короткострокові кредити, то оцінка наявності чи відсутності
значного підвищення кредитного ризику (SICR) з моменту первісного визнання здійснюється виключно
для аналізу кредитної якості портфеля виданих кредитів і не впливає на оцінку очікуваних кредитних
збитків.
Значне підвищення кредитного ризику оцінюється Товариством на портфельній основі, виходячи із
припущення про те, що з моменту первісного визнання відбувається значне підвищення кредитного
ризику, якщо фінансові активи прострочені більш ніж на 30 днів.
Товариство проводить регулярний аналіз своєї методології та припущень для зменшення
розбіжностей між оцінками та фактичними кредитними збитками. Таке бек-тестування проводиться, як
мінімум, раз на рік.
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Ринковий ризик
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи
ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв’язку з
ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів.
Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові
інструменти.
Станом на 31 грудня 2021 та 30 червня 2022 років Товариство не має фінансових активів та
фінансових зобов’язань з плаваючими процентними ставками.
Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають
унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони
чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента, чи чинниками, що впливають на
всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.
Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від
фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.
Оскільки Товариство не мало активів та зобов’язань в іноземній валюті, то активи та зобов’язання не
були чутливими до валютного ризику і потенційні зміни не вимірювались.
Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Ризик зміни
процентної ставки виникає внаслідок можливості того, що зміни в процентних ставках вплинуть на
майбутні грошові потоки або справедливу вартість фінансових інструментів.
Станом на 31.12.2021 р. та 30.06.2022 р. Товариство не має на балансі активів та зобов’язань з
плаваючими процентними ставками.
Ризик ліквідності
Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов’язань,
пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або
іншого фінансового активу.
Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство
аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими
активами, зобов’язаннями, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Метою
Товариства є підтримка балансу між безперервністю фінансування та гнучкістю. У наведеній нижче
таблиці представлена узагальнена інформація по платежах за зобов’язаннями Компанії в розрізі строків
погашення цих зобов’язань.

Станом на 31 грудня 2021
року

До 1
місяц

Від 1
місяця до

Від 3
місяців
до 1

Від 1
року до

Більше 5
років

Всього
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Довгострокові
зобов’язання

я

3 місяців

року

5 років

-

-

-

20 000

-

20 000

за облігаціями
Поточні зобов’язання за
отриманими кредитами

104 418

104 418

Поточна кредиторська
заборгованість (тис.) в
тому числі:
- за товари роботи послуги

-

-

6262

-

-

6 262

- розрахунками з
бюджетом

258

-

-

-

-

258

- розрахунками зі
страхуванням

-

-

-

-

-

-

-

З оплати праці

-

-

-

-

-

-

-

Інші поточні
зобов’язання
Поточні забезпечення

-

Всього
Станом на 30 червня 2022
року

Довгострокові
зобов’язання

-

-

32 113

-

-

32 113

-

-

-

481

-

481

258

-

142 793

20 481

-

163 532

До 1
місяц
я

Від 1
місяця до
3 місяців

Від 3
місяців
до 1
року

Від 1
року до
5 років

Більше 5
років

Всього

-

-

-

20 000

-

20 000

-

-

105 268

-

-

105 268

за облігаціями
Поточні зобов’язання за
отриманими кредитами
Поточна кредиторська
заборгованість (тис.),
в тому числі:
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- за товари роботи послуги

-

-

7 906

-

-

7 906

- розрахунками з
бюджетом

25

-

-

-

-

25

- розрахунками зі
страхуванням

33

-

-

-

-

33

-

з оплати праці

136

-

-

-

-

136

-

Інші поточні
зобов’язання
Поточні забезпечення

-

Всього

-

-

38 383

-

-

38 383

-

-

-

491

-

491

194

-

151 557

20 491

-

172 242

Операції з пов’язаними сторонами
Пов’язаними вважаються сторони, які перебувають під спільним контролем або коли одна зі сторін
має можливість контролювати іншу сторону або чинити на неї істотний вплив у процесі прийняття
фінансових та управлінських рішень, як це визначено МСФЗ (IAS) 24 «Розкриття інформації щодо
пов’язаних сторін». При визначенні того факту чи є сторони пов’язаними до уваги приймається характер
взаємовідносини сторін, а не тільки їх юридична форма. Пов’язані сторони можуть вступати в операції,
які не проводились би між непов’язаними сторонами, ціни і умови таких угод можуть відрізнятися від цін
і умов угод між непов’язаними сторонами.
Пов’язаними сторонами Товариства є:
1. Ключовий управлінський персонал:
Купріянов Максим Сергійович – Генеральний директор ТОВ «ФК «Інвест Фінанс»
2. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛІНКОЛЬН"
Код ЄДРПОУ засновника: 42250859
що володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 10 % Статутного капіталу Товариства

3. ШЕНГЕР СОЛУШН ЛІМІТЕД
Адреса засновника: Гріва Дігені, 81, Марінос Корт, 1-2-й поверх, 6043, Ларнака, Кіпр.
що володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 87 % Статутного капіталу Товариства
4. СЛОБОДЯНЮК МАКСИМ ІГОРОВИЧ, що володіє часткою у статному капіталі у розмірі 3%
Статутного капіталу Товариства.

4. ПАРХОМЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ – кінцевий бенефіціарний власник
(контролер)
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За звітний період жодних операцій з пов’язаними особами, крім отриманих процентних кредитів та
виплати нарахованих відсотків за цими кредитами, а також операцій з виплати винагороди
управлінському персоналу не було.
У 2021 році засновником АТ «ЗНВФКІФ «Лінкольн» було надано позику Товариству у розмірі 10 852 тис.
грн. Нараховані відсотки – 35 917 тис. грн. Виплачені відсотки – 21 819 тис. грн. В 1 півріччі 2022 р.
отримано позику у сумі 850 тис. грн. Нараховані відсотки 10 186 тис.грн. Виплачені відсотки – 3 096
тис.грн.
Заборгованість Товариства перед АТ «ЗНВФКІФ «Лінкольн» становить: станом на на 31.12.2021 –
133 693 тис.грн. На 30.06.2022 – 141 633 тис.грн.
Загальний фонд оплати праці в 1 півріччі 2022р. склав 3 851 тис. грн., з них пов’язаним особам –
180 тис. грн. Нарахування на зарплату пов’язаних осіб становить 40 тис. грн.
Загальний фонд оплати праці в 2021 році склав 6 647 тис. грн., з них пов’язаним особам –
420 тис. грн. Нарахування на зарплату пов’язаних осіб становить 92 тис. грн.
Заборгованість за виплатами ключовому управлінському персоналу становить: станом на 30.06.22 –
2 тис.грн., станом на 31.12.2021 – відсутня.
Суми по операціях з пов’язаними особами відображені у складі витрат звітного періоду.
Операції з пов’язаними сторонами, що виходять за межі господарської діяльності протягом 1
півріччя 2022 р. не здійснювались.
Умовні активи й зобов'язання. Товариство не визнає умовних активів та умовних зобов’язань у
фінансовій звітності.
Події після дати балансу. Після дати балансу та до моменту затвердження фінансової звітності
Товариством не відбувалось подій, які б могли мати суттєвий вплив на його господарську діяльність.
Генеральний директор

Максим КУПРІЯНОВ

Головний бухгалтер

Марія ГУЗАР
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ХV. Проміжний звіт керівництва
Упродовж звiтного перiоду - 2-го кварталу 2022 року, що закiнчився 30 червня 2022 року,
Товариство не здiйснювало будь-яких заходiв, що мали суттєвий вплив на його фiнансове
становище. Зокрема, не вiдбувалося: об'єднання бiзнесу, припинення або прийняття рiшення про
припинення дiяльностi, iстотного придбання активiв, прийняття судових рiшень стосовно
Товариства.
З "24" лютого 2022 року, у зв'язку з вiйськовою агресiєю Росiйської Федерацiї проти України
ТОВ "ФК "IНВЕСТ ФIНАНС" працює в умовах воєнного стану, що становить iстотний вплив на
господарську дiяльнiсть Товариства та його фiнансовi показники.
Опис основних ризикiв та невизначеностей: Товариство на постiйнiй основi вiдслiдковує та
здiйснює управлiння суттєвими та iншими ризиками та невизначеностями, джерелами яких є як
зовнiшнє, так i внутрiшнє середовище, з урахуванням можливих майбутнiх сценарiїв та подiй,
що можуть мати негативний вплив на дiяльнiсть Товариства. Основними ризиками, якi
притаманнi дiяльностi небанкiвських установ, є вiйськовий, кредитний, ринковий, операцiйний,
репутацiйний, стратегiчний, комплаенс ризики та ризик лiквiдностi. Для забезпечення
функцiонування та розвитку системи управлiння ризиками Товариство постiйно працює над
впровадженням нових та удосконаленням iснуючих продуктiв. Товариство придiляє значну
увагу якостi внутрiшнiх процесiв та iншим факторам, якi можуть вплинути на рiвень
операцiйного ризику установи. Товариство на постiйнiй основi пiдтримує рiвень власного
капiталу, достатнiй для покриття ризикiв, в тому числi з урахуванням можливих майбутнiх
сценарiїв та подiй. Товариство постiйно управляє лiквiднiстю, пiдтримуючи її на достатньому
рiвнi для своєчасного виконання всiх прийнятих на себе зобов'язань з урахуванням їх обсягiв,
строковостi й валюти платежiв, забезпечує потрiбне спiввiдношення мiж власними та
залученими коштами, формує оптимальну структуру активiв зi збiльшенням частки
високоякiсних активiв з прийнятним рiвнем кредитного ризику для виконання правомiрних
вимог споживачiв фiнансових послуг. Товариство придiляє велику увагу забезпеченню високого
рiвня обслуговування клiєнтiв, а також створенню позитивного клiєнтського досвiду.
Поряд з цим, з метою надання допомоги Державi та Збройним Силам України, Товариство
своєчасно та в повному обсязi здiйснило сплату податкiв та iнших обов'язкових платежiв до
Державного бюджету України.
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ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації
Наскiльки це вiдомо керiвництву емiтента, промiжна фiнансова звiтнiсть, вiдповiдно до
стандартiв бухгалтерського облiку, передбачених Законом України "Про бухгалтерський облiк
та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрну та об'єктивну iнформацiю про стан активiв,
пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента. Промiжний звiт керiвництва мiстить
достовiрну та об'єктивну iнформацiю, що подається вiдповiдно до частини четвертої статтi 127
Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки".
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