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АУДИТОРСЪКИИ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

про результати перевiрки рiчпоi фiнансовоi звiтностi
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстIо

(юнIт ФIнАнс>
за 2017 piK
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u.qо зdiЙснюе dереrcавне реzуллованлrя
у сферi paHKiB фiнансовлtж послуz

I. ЗВIТ ЩОДО АУДIТУ ФIНАНСОВОI ЗВIТНОСТI

Щумка

Аудиторська компанiя - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <УПК-Аулит Лтд.>
(далi Аудитор) провела аудит фiнансовоТ звiтностi Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю (IOHIT ФIНАНС) (далi - Товариство), яка включае баланс (звiт про

фiнансовий стан) станом на 31 грудЕя 2017, звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупниIi
дохiд), звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом), звiт про власний капiтал за
2017 piK, Примiтки до рiчноТ фiнансовоТ звiтностi станом на 31 грудня 20117 року та за перiод,
що закiнчився на зазначеЕу дату.

На думку Аудитора, фiнансова звiтнiсть, що додаеться, Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстtо кЮНIТ ФIНАНС> за перiод, що закiнчився З1 грудня 2017 року вiдображае
достовiрно в ycix cyTTeBI.D( аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грулня2017 року, його

фiнансовi результати i грошовi потоки за piK, що закiнчилися зазначеною датоIо вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi (МСФЗ).

OcIloBa для думки

Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Закону Украirrи <Про аудиторську дiяльнiсть> i
Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА) Мiжнародноi федерацii бухгалтерiв (видання
2015 року), що застосовуються в якостi нацiональних стаrlдартiв аудиту згiдно iз рiшенгrям
АулиторськоТ палати УкраТни вiд 04.05.2017 J\b344. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими
стандартами викладено в роздiлi <Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi>>

цього звiту. Ми е незалежними по вiдношеннIо до Товариства згiдно з Кодексом етики
професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стаIIдартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс
РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовIlими в Украiнi до нашого аудиту фiнансовоТ
звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу
РМСЕБ. Ми вважасмо, що отриманi нами аудиторськi док€ви е достатrriми i прийнятними для
використання iх як основи для нашоТ думки.

Суттева певизначсrriсть щодо безперервlIостi дiяльностi

Аулитор звертае увагу на примiтку 3 кОперацiйне середовище, ризики та економiчна
ситуацiя> до цiеТ фiнансовоТ звiтностi, у якiй з€вначено, що дiяльнiсть Товариства, як i

ь



э

дiяльнiсть iнших пiдприемств в УкраiЪi, вiдбувалась та вiдбуваеться в умовах полiтичних та
еКОНОМiчних змiн, в умовах фiнансовоТ нестабiльностi та недоскон€lлостi законодавства.
ПаРТНеРи Товариства можуть пiддаватись впливу низькоТ лiквiдностi, яка в свою чергу може
ВПЛИНути на ix здатнiсть погашати свою заборгованiсть. Керiвництво Товариства не може
надiйно оцiнити вплив на фiнансовий стан Товариства будь-якого можливого подальшого
погiршення ситуацiт на фiнансових ринках i зростання ik нестабiльностi.

Фiнансова звiтнiсть складена виходячи з припущеншI про безперервнiсть дiяльностi
ТОвариства, що передбачас реалiзацiю активiв i зобов'язань в ходi нормальноТ економiчноi
Дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включае буль-яких коригувань по вiдображенню можливих
ПlаЙбУтнiх наслiдкiв, що стосуються вiдшкодування та класифiкацiТ вiдображених сум коштiв,
iНШИХ аКтивiв, або зобов'язань, якi можуть виникнути в результатi такоТ невизначеностi.

Наша думка не мiстить застережень стосовно фiнансовоТ звiтностi у зв'язку iз
наведеним питанням.

Ключовi питання аудиту

Ключовi питаннrI аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судженшI, були
найбiльШ значущими пiд чаС нашогО аудиту фiнансовоТ звiтностi за поточний перiод. Щi
пI,Iтан}ш розглядались у KoHTeKcTi нашого аудиту фiнансовот звiтностi в цiлому та
враховувались при формуваннi думки щодо нет' при цьому ми не висловлюемо окремот Думки
щодо цих питань.

1) Безперервнiстьдiяльностi

Це питаннЯ викладене в роздiлi кСутгева невизначенiсть щодо безперервностi
:iя-rьностi>) цього висновку.

Ми заверШили процеДури аудитУ та вважаеМо що розкриття цього питання в фiнансовiй
звiтностi с належним.

2) Вiдповинiсть показникiв нормативам, установленим для фiнансових компанiй
чинним законодавством

товариство е фiнансовою установою, яка надае кошти
фiнансового кредиту за рахунок власних коштiв з метою
спо;кивачiв.

щля таких фiнансових компанiй законодавством Украiъи з питань реryлювання окремих
pltHKiB фiнансовиХ послуГ установлеНi нормативи, якi стосуються мiнiмального розмiру
ts.lасного капiталу фiнансових установ, необхiдного для ik заснування, та загальнi вимоги до
р,ег\.lятивного капiталуо Що необхiдний для ix функцiонування.

СтаноМ на З1.12.2017 р. розмiр власного капiталу Товариства становить з0 257 тис. грн.
i представлений:

- заресстРованиМ (пайовим) капiталом, а саме статутним капiталом в розмiрi
1Зб 609 тис. грн.;

- неоплаченим капiталом в cyMi 100 000 тис. грн.;
- непокритим збитком в cyмi б З52тис. грн.
Станом на з|.|2.2017 р. зареестрований стаryтний капiтал Товариства становить

]-:a 609 тис. грн. та оплачеНий грошоВими коштами не в повному ро.rфi, а саме в cyMi
_r: ot-t9 тис. грн. Неоплачений капiтал становить 100 000 тис. грн.

Станом на З|.12.2017р. непокритий збиток в cyMi 6352тис.грн,, накопичений з
*: чатк\, господарськоТ дiяльностi Товариства, а саме за результатами дiяльностi:- до 01.01.201б р. отримано непокритий збиток в cyMi 200 тис. грн.;- протягом 2016 року отримано непокритий збиток в cyMi 4 тис. грн.- протягом 2017 року отримано непокритий збиток в cyMi б 148 тис. грн.

Розrriр власного капiталУ Товариства станоМ на 31.12,2017 р. вiдповiдас вимогам
р,lзпоря-];t(ення ЩерЖавноТ KoMiciT з регулюВання ринкiв фiнансових послуг УкраiЪи вiд
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28.08.2003 р. М41 <Про затвердженнJI Положення про ,Щержавний реестр фiнансових
установ>, зi змiнами та доповненнями.

Iнша iнформацiя (Iнформацiя щодо рiчних звiтних даних)

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за рiчнi звiтнi данi.
Звiтнi данi мiстяться окремо вiд фiнансових звiтiв, що пройшли аудит, i включенi до

рiчних звiтiв Товариства вiдповiдно до Порядку наданнJI звiтностi фiнансовими компанiями,
довiрчими товариствами, а також юридичними особами - суб'ектами господарювання, якi за
СвОiм правовим статусом не е фiнансовими установами, але мають визначену законами та
нормативно-правовими актами Щержфiнпослуг або Нацкомфiнпослуг можливiсть надавати
послуги з фiнансового лiзингу, затвердженого розпорядженнrIм ,ЩержавноI KoMiciT з

регулювання ринкiв фiнансових послуг УкраТни ьiд27 сiчня 2004 року NЪ27 (далi - Порядок
}Гч27), iз змiнами та доповненнями.

Рiчнi звiтнi данi складаються та подаються в Нацкомфiнпослуг вiдповiдно до Порядку
Ng 27 в складi:

титульного аркушу;
ДОвiДки про обсяг та кiлькiсть укладених i виконаншх договорiв з наданшI
фiнансових послуг;
довiдки про обсяг та кiлькiсть наданих фiнансових послуг за певними видами.

Наша думка щодо фiнансовоТ звiтностi не поширюеться на iншу iнформацiю та ми не

робимо висновок з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiет iншот iнформацii.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансовоТ звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е

ознайомитися з iншою iнформацiею та при цьому розглянути, чи icHye суттева
невiдповiднiсть мiж рiчними звiтними даними i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями,
отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя мае вигляд такот, що мiстить суттеве
викривлення.

ЯКщо на ocHoBi проведеноi нами роботи стосовно iншоi iнформацiТ, отриманоТ до дати
звiту аудиТора, мИ доходимО висновку, що icHyc суттсве викривлення цiеi iншоi iнформацii,
rли зобов'язанi повiдомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту.

вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне

поданнЯ означеноТ фiнансовоТ звiтностi вiдповiднО до ЗаконУ УкраiЪи кПро бухгалтерський
об..liк та фiнансову звiтнiсть в УкраiЪi> та МСФЗ, iнших законодавчих i нормативнI,D( aKTiB.
ТаКОЖ Управлiнський персонал вiдповiдальний за впровадження такого внутрiшнього
контролю, який BiH визначаС необхiдниМ для забезпечення скJIаданюI фiнансовоТ звiтностi,
Bi--lbHoi вiд сутгевих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

ПРи складаннi фiнансовоi звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за
ol_tiHKy здатностi Товариства продовжуватLI свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi,
розкриваЮчи, де це застосовно, питання, що стос},Ються безперервностi дiяльностi, та
в}tкористоВуючИ припущенrш про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського
об-riку. KpiM випаДкiв, якщО управлiнсЬкий персонал або планус лiквiдувати Товариство чи
прIlпинити його дiяльнiсть, або не мае iнших реальних альтернатив цьому.
Вiдповiдальнiсть Аулитора за аудит фiнансовоi звiтностi

ЩiЛЯМи АУлитора е отримання обГрунтованоi впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у
rri--rorrY не мiститЬ суттевогО викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiry
a\'.]I,1ToPa, ЩО МiСТИть Його думку. ОбГрунтована впевненiсть е високим piBHeM впевненостi,
проте не гарантуе, Що аудит, проведений вiдповiдно до мсА, завжди виявить суттеве
викривленшI, якщо воно icHye. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або
по\Iилки; вони вваЖаютьсЯ суттевими, якщо окремо або в сукупностi, як обrрунтовано
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ОЧiКУеться, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на
ocHoBi цiеТ фiнансовоТ звiтностi.

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, Аудитор використовус професiйне
С}дження та професiЙниЙ скептицизм протягом усього завдання з аудиту. KpiM того,
А1,.литор:

. iдентифiкус та оцiнюс ризики суттевого викривлення фiнансовоТ звiтностi внаслiдок
ШахРаЙства чи помилки, розробляе Й виконуе аудиторськi процедури у вiдповiдь на
Цi РИЗИКи, а також отримуе аудиторськi докази, що е достатнiми та прийнятними для
ВИКОРиСтання ik як основи для висловлення думки. Ризик не виявлення сутт€вого
викривленtш внаслiдок шахрайства е вищим, нiж для викривлення внаслiдок
ПОмилки, оскiльки шахраЙство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски,
НеПРавильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;

. ОТРИМУе РОЗУМiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для
РОЗРОбки аУдиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для
ВИСЛОВЛеН}UI ДУмКи щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;

. Оцiнюе приЙнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiт, зроблених управлiнським персоналом;

, доходить висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
ПРИПУЩеНня про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та,
на ocHoBi отриманих аудиторських доказiв, Робить висновок, чи icHye суттева
невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний cyMHiB можливiсть
Товариства продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо Аулитор доходить висновку
щодо iснУваннЯ такоТ суттевоТ невиЗначеностi, BiH повинен привернути увагу в
своемУ звiтi аулиТора дО вiдповiднИх розкрит'гiв iнформацiТ у фiнансовiй звiтностi
або, якщо Taki розкриття iнформацiт е неналежними, модифiкувати свою думку.
Висновки Аулитора грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати цього
звiту аудитора. BTiM майбутнi подiТ або умови можуть примусити Товариство
припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi;

' оцiнюе загальне подання, структуру та змiст фiнансовот звiтностi включно з
розкриттями iнформацiТ, а також те, чи показуе фiнансова звiтнiсть операцii та подii,
що покладенi в основу iT складання, так, щоб досяrги достовiрного вiдображення.

Аудитор повiдомляе тим, кого надiлено найвищими повноваженIUlми, iнформацiю про
зэп-lанований обсяг i час проведення аудиту та сутгевi аудиторськi результати, включаючи
бi:ь-якi cyTTeBi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi пiд час аудиту.

II. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ AKTIB
АулиТ рiчноТ фiнансовоТ звiтностi Товариства станоМ на зl.|2.2о|7 р. проведено

f,\JI{TopoM, вiдповiдно до умоВ ЩоговорУ на виконання завдання з надання впевненостi
\rrlrT) вiд 0З.01.2018 р. Jъ19-3|22,y строк з 15.02.2018 р. по 23.02.2018 р.

Товариство зареестровано в ,Щержавному peeoTpi фiнансових установ 2|.17.2Оil7 р, за
:,е:страцiЙним J\b 13103685 (свiдоцтво про ресстрацiю фiнансовоТ установи серiя Фк J\ъ 956),

РозпорядженняМ НацкомфiнпослуГ 07.12.20|7 р. за j\Ъ 4447 Товариству з обмеженою
э -повi.]альнiстю (ЮНIТ ФIнАНС) (мiсцезнаходження: 0l015, м.КиiЪ, вулиця Лаврська,
],,:. 18: код за сдрпоУ 345з9380) видано лiцензiю на провадження господарськоТ дiяльностi
: :_ j,_]аННя фiнансових послуГ (KpiM професiйноТ дiяльностi на ринкУ цiнних паперiв), а саме на
:r -jнНя:

- послугз факторингу;
- послуг з фiнансового лiзингу;
- гарантiй та пор}л{ительств;
- коштiв у позику, в тому числi i на умовах фiнансового кредиту.
-liцензiйнi умови провадження господарськот дiяльностi з надання фiнансових послуг

.a , знов.lюють вичерпний перелiк вимог, обов'язкових для виконання лiцензiатом.

ДУДИТОРСЬКА КОМПАIlIЯ _ ТОВ <УПК-АУДИТ Лтд.>
Украiна, м. Киiв, вул. Шолудепка,3

Те.п./факс: (014) 230-47-32, 230-47 -33, 230-47 -34
д_поil. rtnl,_olrrlifбllnlz-orlrlif поm lro



з метою формування професiйного судження та висловлення думки щодо дотримання
Товариством положень законоДавчих та нормативних aKTiB, ," роa.п"нули дотриманнJI
ТовариствОм таких лiцензiйних вимог: KadpoBi Bu74o2u; Орzанiзацiiнi вuл,lБzu,. Технолоziчнi
в lLtIо 2I,1 ; Спецiальнi вuл4о2u ; flоd аmковi вuлпоZu.

Товариство дотримуеться лiцензiйних вимог,

' Професiйнi якостi керiвника, головного бухгалтера Товариства та ix дiловоТ репутацiТ
вiдповiдають вимогам, установленим Нацкомфiнпослуг.

r Товариство привело у вiдповiднiсть до Лiцензiйних умов: Правила наданнrr послуг з
фiнансового лiзингу, Правила наданшI послуг з факторингу, Правила надання коштiв
у позику, в тому числi i на умовах фiнансового кредиту, Правила надання
гарантiй та типовi договори про наданшI вiдповiдних фiнансових послуг.о ТовариСтво дотриМуеться вимог щодо повiдомленнrl Нацкомфiнпослуг про
даних, що додавалися до заяви про отримання лiцензiТ.

, ТовариСтво дотримуеться вимог щод,о наданнjI, розмiщення та розкриття iнформацii
вiдповiдно до вимог статей 12, 12l, Закону Украiъи кпро фiнанъовi послуги та
державне регулювання ринкiв фiнансових послуг> ьiд |2.07.200l р. Nb2664-III, iз
зlliнами та доповненнями (далi - Закон про фiн послуги) 

"u "nu.*rory 
веб-сайтi (веб-

сторiнцi) та забезпечуе iT актуальнiсть.
r Товариство дотримуеться обмежень щодо сумiщення провадженш{ видiв

господарськот дiяльностi, установлених п. 37 Лiцензiйних умов, роздiлу 2 Положення
про встановлення обмежень на сумiщення дiяльностi фiнансоur* yarut oB з надання
певних видiв фiнансових послуг, затвердженого розпорядженням ,ЩержавноТ KoMiciTз регулювання ринкiв фiнансових послуг Украiни вiд 08.07.2004р. Nb 1515, iз
зrtiнами та доIiовненнями.

, Товариство дотримуеться заборони залучення фiнансових активiв вiд фiзичних осiбiз зобов'язанням щодо наступного ix повернеrrъ", у"ruповлених п. з8 Лiцензiйних
умов.

r Товариство формуе капiтал, резерви, фонди вiдповiдно
стат}ту.

OcHoBHi BidoMocmi про Ауlumора
Повпе найменування

Ко: за €ДПОУ
Horrep i дата видачi Свiдоцтва пРо
в}LlючеЕня до Ресстру аудиторських фiрм
тд a\f пTopiB, виданого ДПУ
Hortep. серiя, дата видачi Свiдоrцв.а про
tsвесеЕЕя ло Ресстру аудиторських фiрм,
п Ki,rroiдrTb проводити аудиторськi
шepeBipKlt фiнансових установ, виданого
ноъriсiсrо
\:реса ал,дп
Те_rефон

порук та

змlни

до вимог законодавства та

партнером завдання з аудиту, результатом якого е
:,1,тенко Леонiд,Щем'янович сертифiкат аудитора cepiT А

Г е н epa_r ьн Ir l"r директор
\lr'-ТО В,.}'ПК-Дудит Лrд.>>

]-i .rютого 2018 року

цей Звiт незалежного аудитора, е
J\Ъ 00б001 вiд26.|2.2005 р.

Аудиторська компанiя - Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю <УПК-Аудит Лтд. >

306740 l 8

Свiдоцтво Ns2228 вiд 26.0 | .200 1 (дiя свiдоцтва
рiшенням дIТУ вiд 30.07.2015 J\Ъ2lзl3 подовжена
до З0.07.2020
Свiдоцтво Нацкомфiнпослуг про включеннrI до
Реестру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi
можуть проводити аудиторськi перевiрки
фiнансових установ реестрацiйний ЛЪ 0020 вiд
28.05.2013 р., дiйсне до З0.07.2020
04116, УкраiЪа, м. КиiЪ, вул. Шолуденка. З
2з0 -47 -з2, факс: 2З 0-47 -З 4

Л.Щ. Горбатенко

АУДИТОРСЬКА КОМIIАНIЯ - ТОВ (УIIК-АУДИТ Лтд.>
УкраiЪа, м. КпiЪ, вул. Шолуденка,3

Те,т./факс: (044) 230-47 -32, 230-47-33, 230-47 -34
д_mоil. tlnL-olrrlifбпnL-olrrlit лпm lro



,Щодаток l
до Нацiоншьноl о положення (m андарry,1
оу]gщIерського облiку 1 ''Зшшьнr вимоги до фlнансовоt lBirHoctt''

_ -: ,-:-:],злй 
форrrа господарюванrrя

Дата (piк, мlсяць, чис
за едрпоу
за коАтуу
закопФгвцповцшьнrсm

. j::_iiic1 якого наводяться в гривtUIх з копiИками;
::,].:;Гij :о]начк\, ''v'' у вiдповiднiй клiтинцi):

t :, :,f,ilr. :;ан:артаrtи) бухгалтерського облiку

Баланс (Звiт про фiнапсовий стан)
на 3l грудня2017 

р.
Форпrа Л-Ъ1 Код за ДКУ

лктив

Фiнансовlдi лiзй

активи
: :- j -. a\ТlзIl

, _:--::!lar]lи]ашiя

Hoi HepyxoMocTi

: ::назсовi irвестипii
;i п]:;я за }tетодом участi в капiта,тi

.-, ., . ] ::бlторська заборгЪБ;;iсБ

aa:]:aillпHl витрати

.!:,J]._fL]o\l

'J|:': tr: .Е :;-,_бilицтво
' ,,- ]r _* i__я

] - l; ]jl:,:::oBaнrcTiJaiййБ]
роботи, послуги

, : itr ]iз:t:::0ванlсть за рофilfrкамиi

r:;j:::.:!i;ýbKa

{!ii: ::]_1 :ерlоДiВ
(":t, j--:ij.. з}ша ) страховиiТГзервах

: ,] -:,:::,:,i:овю( зобов'язань

ч::з эf,сl рзервах налЪйiБЪиплат
,,:,1,1,;,]_-зн;11 лрg-й



lII. Необоротпi акIиви, утрим},ванi для продажу. та

Вилучений капiтал

довгострокових зобов'язань

збиткiв або резерв належних виплат

на виплаry джек

зобов'язанпя i забезпечення

Поточна кредиторська заОоргованlсть за:

тому числ1 з податку на

розрахунками зl страхуваншr

пото.{на кредиторська заборгованlсть за одержаними авансами

По-rrа -редиrорська заборгованiсть за стра.ховою дiяльнiстю

нrrri поточнl зобов'язанItJl

[V. Зобов'язапНя, пов'язапi з необоротними актпвами,

утримуваними для продажу, та групамп вибуття

'.'''
: ''".

Ф,шlI

ЛItПСЬКА IОЛIЯ МИКОЛАiВIIЛ
Керiвпик

стАховл тЕтяItл MllKoJIAiBHA
Головнrrй бухгалтер

т-Б;;й"ся в порядку, встановленому центральним виконавчоi впади, цо реалiзус державну полiтику у сферt статистики



ди

l {1]

ii]\
) 000

Пi:прпепrство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВЦАЛЬНIСТЮ,,IОНIТ
(DIIIAHC,,

.Щата (piK, мiсяць, число
за СЩРПОУ

i 539

tiнець
о перiоду

;Б-

(найменування)

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохИ)
PiK 2017 р.

I. ФIНЛНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

цl1 това

lu, BcUloBa

у резервl

вuплаmаJvru

9а2

Члtч-тltt'т дохiд вiд
oBl

вqлова

,t rбiвартiсть реалiзованоi продукцii
_ JварЬ,робiт. послуг)

ч:i:mi понесенi збumкu за
Bд_roBиr"r:

loIпoK

,с ,5 язань
Bid змiнлt iHulttx

:\|,I4C IНЦlЦХ BculoBa
iц:ча часmкLl в lHul1,lx

1инl доходи
Е э.\{\, чl!с-,l l.,

a:r:7 вid змiнu вqршосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
, г": jбеi_тllвою варmiсmю
\:1:э вid первiсноео влl:tнання бiолоеiчнuх акmuвiв i

: ькоеос

J.,:,;:э tвumраmu) Bid змiнлtу резервах dовеосmроковLх

:.7 в:0 вl!корuсmання кошmiв,
:,J "'пli' },вання

вuвiльненuх вid

-200

j0

lr 750

19 ]80
---

l],*tr,]r-ry]lj Bid з.лliнtt вqрmосmi qкmuвiв, якi оLiнююmься Зсl
- ,,,: Ji. ).-.|,rвою варmiсmю

x,b"* j_iry]Iz Bid первiсноzо вl.tзнання бiолоziчнuх акmuвiв i

| @llшlшlд.ш cr0 в в Й результат вiд операцiЙноi дiяльностi:_- ,: --_.,,l, '| _ 1 _ _ _..

j: :: j -_\часIi вкапiталi

lt,J __ ч.__1l

flli'. il'-. 'а il!'_7/.'

,. :, j j,J б.lаzоdiйноi'dопол|оzu
Ё'i,:,д:,: ] Бl эIГГраТII

сmаmmi



Продовження дода,

Фiнансовпй результат до оподаткування:
поибчток 2290
збиток 2295 6 148 ( 4

Витрати (лохiд; з податку на прибуток 2300
Прибуток (збиток)
оподаткуваннrI

вlд припиненоt дlяльност1 пlсля 2з05

Чистий фiпансовий результат:
поибчток 2з50
збиток 2з55 ( 6148 ) ( 4

п. сукупниЙ дохц

Стаття Код
рядка

за звiтнпй
перiод

за аналогiчнц
перiод

попередпього

l ) 3 4

Цооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400

Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iHcTpyMeHTiB 2405
накопиченi кчрсовi рiзницi 24l0
Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльнлп<

пiдприсмств
2415

Iнший сукупний дохiд 2445

[нший сукупний дохiд до оподаткування 2450

Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455
Iнший счкчпнцй дохiд пiсля оподаткування 2460
Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350,2355 та 2460) 2465 (6 l48) (4)

' -,sцf' [|

=-
'".*=,;-]-
]-_
-;l:] :;}

],.-"'!,ll"l_

.-;;, .:i

за аналогiчппl
перiод

попередпьог0

8 344

8 344

за аналогiчнпl
перiол

попереднього

^i* 
-{

1,,,,_ :цL

,.,,ц
], т;'
"-

.l,,]L "1 |,i-." :';l

:l]il:iij, - 
]

i ,--=
L]lJ_ |jL

,],l--T,,.,,;
: ф., l1

iд,;.i]",*.]*ъ

,lJ i,ri 
,,-,T]*r i;iI

l,]1 ill-T].j iil

.il L гпfrф' iiiirl

Ellri*lTl;",,;

,llim,,il"i''l.!'^,iJ!li'

:a
,]l| l$'"'iТ;ш Е!
'li--,tr[:: iji,Г

;i""ljili:]trl: ";l

IlД!,trгrrgтппй

,[- Рш

iШ]il -sii;]lb]0

iЗtlш,:l r,11 ,ц*,п

],,,,_

iF,;; ll*'tлl

i,.*.*

1.r*=,-,.;

ii липськА юля микоJ]АiвнА
Керiвнпк

Головrrий бухгаптер

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ

HmI Еа соцlальн1 заходи

Iншi операцiйнi в

ry. розрАхунок покАзникIв приБутковостI АкцIи

коригований чистий прибуток (збиток)

СТАХОВА ТЕТЯНА МИКОЛАiВНА



------------ I

i

Пi;щвсмство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВЦАЛЬНIСТЮ "ЮНIТ ФIIIАНС"
,Щата (piK, мiсяrщ, члсло

за СДРПОУ

код{
8Dlп1

539380

(найменуванttя)

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
3а PiK2017 р.

Еа оIIлату зобов'язаЕь з податку на додану

ФормаN3 Код заДКУДГ-]ТГtjбГ-]

шал

церiод
lередн

палогiчн
перiод
i€редн

ilалогiчн
шерrод
ередньо

(4)

з44
з44

За аналогiчний перiод

L РУх коштiв у результатi операцiйноiдiяльцостi

aBaHciB вй покупцiв i замовникiв
вц поверненшI авансш
вцI вlдсоткlв за зrшIипIками коштlв на

шя вЙ отриманнrI роялтi, aBTopcbKIlD(

fiа оIIлату зобов'язань з податку на прибуток

Еа ошIату зобов'язань з iцших податкiв i

sа 0плату зобов'язань за стрzrховими

кrrшгЬ вiд операцiйноi дiяльностi

вЦ ввбуггя дочiрrъого пiдприсмства та



Витрачання на придбання:
фiнансовлж iнвестицiй з255 1450 )
необоротних активiв з260 ( )

б 084
Султ

виплати за деривативами з2,70 ( )

витпачання ца наданIш позик з2,75 4| 454

Витрачання на придбання дочiрrтього пiдприсмства та
iншоi господарськоi одиницi 3280

( )

Iншi гшатежi з290
Чистцй рух коштiв вЦ iнвестпцiйноiдiяльностi 3295 -35 898

III. Рух коштiв у результатi фiнансовоi дiяльпостi
Цадходженпя вiд:
Власного капiтапгу 3300 з0 525

эmимання позик 3305 62 зо2

Надходження вiд продажу частки в дочiрньому
пiдприемствi зз 10

Iншi надходження з340
Витрачання на:
викуп власнrоr акцiй зз45 (

Iогашення позик 3350

]платч дивiдендiв 3355

Jитрачання на сплату вiдсоткiв зз60 295

Витрачання на сплату заборгованостi з фiнансово'i
)ренди

зз65 ) rйшш--rrш

Витрачання на придбання частки в дочiрньому
пiдприсмствi 3370

( ) ffi,flftщffi
ммтппm шп ш

Витрачання на виIIлати неконтрольованим часткам у
дочiрнiх пiдприсмствах зз75

( ) ( hшшщш

Iншi платежi 3390 ( ) (

Чистий рух коштiв вiд фiнансовоiдiяльностi 3395 92 5з2 6 084

Чцстий рух грошових коштiв аа,9вiтнпй перiод 3400 l2
Залишок коштiв на початок воку- з405
вплив змiни валютнюс кчрсiв на залийок.кьцrтiв 34l0
Залишок коштiв на KiHer6'poKy i 34l5 l2

i]:&]i,щý Ixil

Керiвник ?/
йl
i7T,

ли СЬКА ЮЛIЯ МИКОЛАiВНА
шшдr]i],шfrчшliл ш*_l

шmшлдкr:.

fu!r:ч,шд ]li&lt]шilшrT

овд тЕтянд миколдiвнд @ц[.J мсДЩПфГоловний \-/.4
/ стА)

<- ]Mýil Jiш-]tчм

}*шmr,lшr,п пryш

шшцшшrуц шшс

@пnдцsщlдшffi
m: mýпшtlilщщ
шlrпшщff

ffi.,.rмш
tшпfrЕш@lil,ш ш
0,,шцщ, qцупцтl

шgшшr ш fu

lЕШШЩШJШIШ Щ
NЩшЩr.шшjш

-

Ешrшш wлrш*д
ш[ атýшппшшшш]

шmшДýЩшЬ!ffiЩ,

Щш-шmшц Ёпш



,Щата фiц мiсяць, число)

за еДРПОУ

кOли
201 8 Ul Ul

34539380ТОВЛРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIЛIОВЦЛJIЬНIСТЮ "ЮНIТ ФIНАНС,,

(найметryъштня)

Звiт про власний капiтал
За PiK2017 р.

Форма ЛЬ4 Код за ЩУД| 1s0l0Б-l

6 084
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ <ЮНIТ ФIНЛНС>
ПРИМIТКИ ДО РIЧНОi ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI ЗА МСФЗ

станом на 3 l грулня 20 l 7 року та за перiод, цо закiнчився на зазначену дату
(в muсячах zpuBeтb, якu|о не вкжано iнше)

1. OCHOBHI ВЦОМОСТI ПРО ТОВАРИСТВО
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (ЮНIТ ФIНДНС), далi Товариство,

]3реестроване 17.08.2006 р., Подiльська районна у MicTi Киевi ,Щержавна Ддмiнiстрацiя за
.\ъ 1 071 102 0000 02l386. Iдентифiкацiйний код юридичнот особи 345393s0.

Мiсцезнаходження Товариства - вулиця Лаврська, будинок 18, MicTo КиiЪ, 0l015.
Поточнi рахунки Товариства:
1) п/р 26008924422|44 вДБ кУКРГАЗБАНК), м. КиiЪ, код банку
2) пlр26005З6375 в ГIАТ кПУМБ>, м. КиiЪ, код банку 334851
З) п/р 2650З74З584928 в АБ кУКРГАЗБАНК), м. КиiЪ, код банку
4) пlр 265041048 в ПАТ (ПУМБ), м. КиiЪ, код банку 3З4851

з20478,

з20478.

I.4

Учасники

,.ч.кцIонЕрнЕ товАриств о
:iE д{в Ер сиФIковАниIl вЕнttурFIиI;
\(]РПоРАТИВниIZ (HABICD
ТОВ {РИСТВО З ОБМЕ)I(EНОЮ ВIДПОВIДАЛЬПСТЮ
f {СНС коМПАНI))

_ оts_{риство з оБмЕ)I(Eною вIдIовIдАJьнIстю
Г-lоБ.1-ц IHBECT)

р\зо}I
О с н о в Hi вuDu Diял ьносmi Тов арuсmва:
6_1,9i - фiнансовий лiзинг
6-1.99 - надання iнших фiнансових послуг

I.1. Вirповцальнiсть керiвництва щодо пiдготовки рiчноi фiнансовоi звiтностi.
КерiвництвО несе вiдпоВiдальнiстЬ за пiдготовКу рiчноТ фiнансовоТ звiтностi, за вибiр вiдповiдних-::l:HjtпiB бухгалтерського облiку та послiдовне застосування цих принципiв, ; прийняття

_[l,"зloBaнI{x та зв€Dкених судженЬ та оцiнок, за виконання вимог мсФз, а також розкриття i:- ::iэtUI будь-яких iстотних вiдступiв вiд них у звiтностi, за пiдготовку звiтностi Товариства як
::,-ч:здцiТ. яка здатна продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi, якщо не iiнують у
.,,,:-l,: 1-,i.{чо\ry майбутньому передумови, якi б свiдчили про протилежне.

i,эрiвнltцтво також несе вiдповiдальнiсть за cTBopeHIUI, впровадження та пiдтримання уl::;;l:.-:Bi ефективноi та надiйноi системи внутрiшнього контролю, ведення достовiрноi' облiковоI
: : i*, \|-}jтацii у вiдповiдностi дО з€lконодавства та стандартiв УкраiЪи, яка б розкривала з
:пi-:_,.-товаНою впевненiстю У будь-який час фiнансовий стан ТовариЪтва та свiдчила про те, щоJ;I:;:за звiтнiсТь вiдповiдае вимогам мсФз. Керiвництво застосовуе необхiднi заходи щодо
:li:,;,с:ь:еэнЯ активiВ Товариства, виявленнЯ i запобiганНя випадкам шахрайства та iнших порушень,
:г,: }t- -i.lb первлtнний фiнансовий монiторинг.

]:аяоrt на 31 фУдня 2017 рокУ генерrrльниМ директороМ Товариства е Липська Юлiя

l ФCHOBHI ПЦХОДI ДО СКЛАДАННЯ PI.IHOI ОrНДНСОВОi ЗВIТНОСТI
} 1 JoeToBipHe подання та вiдповiднiсть МСФЗ

ф-нзнсова звiтнiсть Товариства с рiчною фiнансовою звiтнiстю загального призначенtul, яка
;Шt:ГtT(:$а-,lЗ З ]r{еТОЮ ДОСТОВiРНОГО ПОДання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та
Tl; ': з..1 ;ToToKiB Товариства для задовоЛенrrя iнфорМацiйних потреб широкого кола користувачiв при
гr,,li'./',r-r:;: HI t \{I l е ко н омiчних рiшень.

i^,: H:-eaTr апьною основою рiчнот фiнансовоi звiтностi Товариства станом на 3 1 грулня 20 1 7 рокУ*о :,l _;:l;;. що закiнчився на зазначену дату е Мiжнароднi стандарти фiнансовот звiiностi щсЬзj,fiLll{:.,lt:'ii{ \{i;KHapo:Hi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КтмФз, пкт),
l,'п-:iL:- }а-!rrЧ] з \{i;кнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМсБо), що офiцiйно оприлюдненнi
,п.; пеf-lzut \ { i н i стерства фiнансiв УкраiЪи.

iHA

Iнфорлtацiя про учаснuкiв Товарuсmва:

Розмiр частки в ЗК
(у гривнях)

14 9з1 збз,70

21 95з 066,30

99 724 570,00



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ((ЮНIТ ФIНАIil
ПРИМIТКИ ДО РIЧНОi ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI ЗА MCt

станом на З1 груд{я 2017 року та за перiод, що закiнчився на зазначену
(в muсячах zpuBeшb, якu|о не вказано

пiдготовлена Товариством рiчна фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застер
вiдповiдае BciM вимоГам чинниХ мсФЗ з врахуванНям змiн, внесених рмсБо, дотримання
забезпечуе достовiрне поданнЯ iнформацiТ в фiнансовiй звiтностi, а ca},Ie, доречноi, достовi
зiставноi та зрозумiлоi iнформацii.

ПРИ фОРмуваннi рiчноТ фiнансовоi звiтностi Товариство керувалося також ви
НаЦiОНальних законодавчих та нормативних aKTiB щодо органiзацiТ i ведення бухгалтерського
складаннrI фiнансовоi звiтностi в УкраiЪi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ.
2.2. ЗаСтОСування нових, переглянутих та змiнених Мiжнародних стандартiв фi

звiтностi та ik iнтерпретацiй.
Згiдно iз Законом Украihи <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в УкраiЪi>

СКладання фiнансовоТ звiтностi застосовуються МСФЗ, якi офiцiйно оприлюдненi на
MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни. З0.06.2017 р., на офiцiйному сайтi Мiнфiну опублiкований украi
ПеРекJIаД зразка 2016 року мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi (МСФЗ),
мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (мсБо), тлумаченнJI ктмФЗ та тлумачення
виданий Радою з мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, зi змiнами.

Товариство проаналiзув€ulо вплив на фiнансову звiтнiсть поправок к МСФЗ та нових
Застосування яких починаеться iз 20|7 року (або пiзнiше), МСФЗ, якi ще не вступили в силу,
дозволено застосувати достроково та МСФЗ, якi дозволено застосовувати добровiльно, зокрема:

1) МСФЗ, вимоги яких повиннi бути BpaxoBaHi при пiдготовцi фi
Звiryвання за рiчнi звiтнi перiоди, що починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля цього дати.
Перерахованi нижче HoBi i переглянутi стандарти i iнтерпретацiТ були вперше прийнятi до
Товариством за фiнансовий piK, який починасться 1 сiчня 2017 року:

Поправки до МСБО 7 кЗвiт про рух грошових коштiв> - Iнiцiатива з розкриття;
ПОПРаВки до МСБО 12 <Податки на прибуток> - Визнання вiдстрочених податкових
по нереалiзовЕIних збитках;

о Поправки до МСФЗ 12 кРозкриття iнформацii про частки участi в iнших
господарюваннrI)). Щорiчнi вдосконЕIлення МСФЗ за перiод 20\4-2016 poKiB.

ХаРактер i вплив зазначених вище поправок до МСФЗ на фiнансову звiтнiсть Товариства
нижче:

Поправкu do МСБО 7 <3вim про рух 2ролаовuх коu,лmiв>

МСБО 7 був змiнений в рамках проекту Ради з МСФЗ - кIнiцiатива по розкритпо iнформацi
покраIrIеншI поданшI та розкриття iнформацii у фiнансовiй звiтностi.

МСБО 7 доповнено вимогами до розкриття суттевоi iнформацiI про змiни в
пов'язаних з фiнансовою дiяльнiстю компанiТ (п. 44А МСБО 7).

Товариству в звiтi необхiдно розкрити iкформацiю про TaKi змiни зобов'язань,
фiнансовою дiяльнiспо:

а) змiни внаслiдок грошових потокiв вiд фiнаrrсовоТ дiяльностi;
б) змiни внаслiдок отриманнJI або втрати контролю над дочiрнiми пiдприемствами або

бiзнесом;
в) вплив змiн валютних KypciB;
г) змiни справедливоi BapTocTi;
r) iншi змiни
Поправки стосуються тих зобов'язань, грошовi потоки, за якими класифiковано у звiтi

грошових коштiв як потоки вiд фiнансовоI дiяльностi. Потреби в розкритгi застосовуються також i
змiн у фiнансових активzж у разi, якщо HzиBHi або майбутнi грошовi потоки за цими фi
активами будуть включенi до скJIаду грошових потокiв вiд фiнансовоi дiяльностi.

Важливо показати змiни в зобов'язаннях, обумовпених фiнансовою дiяльнiстю, окремо вiд
iнших активах та зобовiязаннях.

Зазначенi поправки BpaxoBaHi Товариством в фiнансовiй звiтностi за 2017 piK.

Поправкu Do МСБО 12 кПоdаmка на прuбуmою>

В МСБО 12 внесено поправки в частину визнання вiдстроченого податкового активу
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (ЮНIТ ФIНАНС)
ПРИМIТКИ ДО PIЧHOI ФIНЛНСОВОi ЗВIТНОСТI ЗА МСФЗ

станом на З 1 грудня 20 l 7 року та за перiод, що закiнчився на зазначену дату
(в tпuсячах zpuBeHb, якu|о не вказано iHtue)

:::;]-iе]]ItВОЮ ВаРТiСТЮ. У ПОПРаВКаХ ПОЯСНЮСТься, що на пiдставi нереалiзованих збиткiв за борговими,Цr]::itr"{знта\{II, оцiнюваним за справедливою вартiстю у фiнансовiй звiтностi, аJIе в цiлях:,:,: -"ll]t,вання оцiнюваних за собiвартiстю, можуть виникати тимчЪсовi рiзницi.]"1СБО Jоповнений iлюстрацiею того, як в результатi знюкення справедливоi BapTocTi фiнансового_з];"::"- \{iHT\- через зростання ринковОТ процентнОi ставкИ виникае вiд'смна подurпо"u рiзниця. Ддже при*пr:j,аi, або погашеннi такого активу органiзацiя отримае вирахування для цiлей оподаткування в
:$::'!,i :i HorliHanbHoi (а не справедливоi) BapTocTi а*r""у i тим самим зможе реалiзувати вiдстрочений
l," ." ":"j:aBl{I"t aKTIlB,

(э*наri с-riд враховувати обмеженrrя мiсцевого податкового законодавствц а саме:
- чll }{ожна повнiстю зарахувати збиток проти оподатковуваного прибутку за такими

операцiяпли;

:li;,r: _ l

члt с обмеження по залiку збиткiв за видами доходiв.
Пplt наявнОстi зазначеНих вище обмежень ik слiд мати на увазi при оцiнцi тимчасовоi податковоТ

ПотрiбнО оцiнити, наскiлькИ ймовiрниМ е те, щО актив буде реа.пiзований (використаний) за
-цо перевиЩуе йогО балансовУ оцiнку. Наприклад, органiзацiя планус тримати фiнансовий актив
повного погяrrrення та отримати належнi за нього грошовi потоки. В цьому випадку тимчасова
заре\ову€тЬся. ЯкщО ж актиВ планустьсЯ продати на ринку з урахуванням знецiнення i прийняти

за первiсним придбання неможливо, то вiд'емна рiзниця 
"a ""Йuar""".Нова редакцiЯ мсБО |2 вимагае врахувати ймовiрнiсть отриманшI достатнього

; ,:,_- :J:\Lrв}-Ваного прибУтку, щО стосуетьсЯ того Ж самогО податкового органу та Tiei ж caMoi органiзацii,::l::i{ EiiIL\ uОЖНа ВИЗНаВаТИ ТИМЧаСОВi РiЗНИЦi. I-{e ВаЖЛивий аспекf .rрЙ 
"*пuдuннi 

консолiдо"u"оi,:i."-,:cTi гр\,пIr.
Зззначенi змiни можУть застосовУватися ретроспективно у вiдповiдностi до МСБо 8 <облiкова: :,.::laiiз_ зlлiнrI в облiкових оцiнках та помилки)).
Зur"u"."i цопоu"*" 

"" "rrr*nr "u 
фi"ur.о"ч ."ir"i"r" To"up".r"u.

п"rпдlrвки do мсФз 12 крозкрапmя iнфорlttацii про часлпкu учасmi в iHutax суб'екmах
:,iЁmLl"O{tрювання))

\1сФЗ 12 зобов'язУс розкриваТи в примiтКах до фiнаНсовоТ звiтностi iнформацiю про дочiрнi таlc, ;l:BaHi органiзацii, об'еднанi пiдприемства та оперiцii, а також неконсолiдоъаних структурованих
_,r,-:_ч:за_Ijl"l, Ранiше виникzши сумнiви, чи потрiбно-розкрити всю цю iнформацiю.rро дЬriрrri..u,ас,-:,- iiu-зaнi органiзацii, класифiкованi як призначенi для продажу.

i- розri:li 5А мсФЗ 12 роз'яснюсться, що вимоги до розкриття iнформацii застосовуються i до тих;,}i":,]ii 
"частi. якi класифiкуються як призначенi для прода.lку, д- роЪrrодiлу мiж власниками або якlll.]iti{ЁH? :iЯЛЬНiСТь. Виняток складае узаг.шьнена фiнансоЪа iнформацiя iпп. в1O-вlб мсФз 12).

З -:--,сно вlIбувших активiв ii розкритгя нЬ потрiбно, '
Jo загатlьнот фiнансовоi iнформацii вiдносяться дивiденди, виплачуванi неконтрольованою|,y:}"r:o 

_r-частi: фiнансова iнформацiя про активи, зобов'язання, прибутки або збитки та грошовi потоки:
Зазначенi поправки не вплинули на фiнансову звiтнiсть Товариства.

: }IсФз, якi ще не вступили в силу, алеikдозволено застосуватидостроково.
t

l

звiтi про р{

також iшс|
фiнансов{

I

rto вiл змi.d

починасться з

Стандарти/тлумачення

з кJIl€нтами)> до МСФЗ l
ш "' 

'с - : ,,Э_l::;совi lнсmчмБнrr>
L lJ:длI :: \{СФЗ ] <fl.rатiж на ocHoBi акцiй> * ифiкацiя та оцiнка операцiй iз виплатами,f tl;i;a :j::i

- цl ýi : -:,,]..lйлБliББiiЕlББrБ

] .]Jil { j: 1.1\-bU.lU (lнвестицiйна HepyxoMicTb> - Переведення об'с*riвlнйБiiiЕБ
i{f)] ,. . !фl :lL.-.

.ц,. lT, t,|, i::сi:.,а:ення МСФЗ за перiод 2014-20lб poKiB 1попра"*, к tvrcОЗ l
lilм-.l.-, за;:r ).[СФЗ., та \{СБО 28 кIнвестицii в асоцiйованi та спiльнi пiлппис

нструменти)

активу ЩЕ

цiнюються

Щата набугтя чинностi, яка

l сiчня 20l
l сtчня 20 l 8

l сiчня 20l8 року

l сiчня 20l9
1 сiчця 20l8

сiчня 2018 року

1 сiчня 20l8 року

l сiчня 20l8 року



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (ЮНIТ

ПРИМIТКИ ДО PI(IHOI ФIНЛНСОВОi ЗВIТНОСТI ЗА М

cTElHoM на З 1 грулня 20 1 7 року та за перiод, що закiнчився на зазначену

(в пuсячах zpuBeчb, якlцо не вказано

МСФ3 9 ll Фiнансовi iнсmруменmu>

мсФЗ 9, випущеНий в пистОпадi 2009 року, вводить HoBi вимоги до класифiкацii та оцil

фiнансових активiв.'У'жовтнi 2010 ро_*у." стЙарт були BHeceHi поправки, якi ввели:rо:iххY:т

ЖffiЙ]ii.r;;;;-, фiнансових зобов'язань та до припинення ix ВИЗНаННЯ. У ЛИСТОПаДi 2013

стандарт був доповнений новиtчшл вимогами щодо облiку хеддування, оновлена версiя стандарту

виtryщена в липнi ZOi+ ро*у. Змiни в МСФЗ 9 стосуються чотирьох кIIючових елементiв:
' 

1) Нова класифiкацiя фiнансових активiв:

. оормуван"" 
"о"Ьт 

класифiкачii фiнаrrсових активiв за ВиМОГаМИ МСФЗ 9 (201а);

. ПерехiД до З -Х бiзнес-моделей залежно вiд HaMipiB та полiтики управлiння €ктивами;

. Запровадження тесту на грошовi потоки для фiнансових активiв,

2) Новий принцип оцiнки знецй.r"" фiнансових активiв (кредитних ризикiв):

. перехiд до HoBoi моделi оцiнки збиткiв - моделi очiкуваних збиткiв, що вимагае в

знецi"е"ня як за фiнансовими активЕllчtи, так i за зобов'язаннями, починаючи з дати

первiсного визнання, та передбачае 3 стадiТ знецiнення

3) Нова модель загапьних принципlв хеддування:

о Нова моделЬ бiльШ TicHo узгоджуе облiк хеддування з дiяльнiстю з управлiння

о Бiпьша кiлькiсть стратегiй економiчного хеддуванЕя можуть вiдповiдати вимогам до

облiку хеджування.
4) Уточнення розкриттiв у фiнансовiй звiтностi:

. З огJUIду на нову *u."qi*ччlю фiнансових активiв форми фiнансовоr_звiтностi будуть

змiненi або доповненi новими статтями та додатковим розкриттям iнформачii;

. ПерехiД до МСФЗ 9 вплине не лише на формаТ звiтiв, але й на обсяги резервiв, пр

nurrir- та збiльшить волатильнiсть доходiв,

Товариство застосовуе нову класифiкацiю фiнансових активiв мсФЗ 9 достроково, тому цl

невппинутЬнаiiфiнанСовузвiтнtсть' 
dB до знецiнення фiнансовихкерiвництво зараз оцirпое можливий вплив нових пlдход

_-: т---- Баvил -лптпрiпно пrriнити без
уrо"""rй розкриттiВ в фiнансовiй звiтностi. Тим не менш, вФкко достовlрно оцlнити

".rnr" 
про"uд*Jr"я МСФЗ 9 на фiнансову звiтнiсть Товариства,

ктмФЗ 22 кОпераЦii в iноземНiil валюmi mа переdоплаmа вidu,lкоdува,tнял>

ктмФЗ роз'яснюе, що, колИ пiдприемстВо виплачуе чи отримус передоIIлату вiдшкоду

iноземнiй ва_гlютi, датою операчii з метоювизначеншI обмiнною курсу, який Heo!1^:"_Ti":::]

при первiсному визнаЕIнi активу, витрат або дохоry, що вiдноситься до нього, с дата пе

;й;;;ь"*ня 1тобто дurч .,.p"i",o,o 
"","ч"шI 

передоп""*,б_:-19т-i::yл::т" 
1,:..::;;;;rй;i д.*й"*о" ""nn* 

або надходдень передоплати пiдприемство повинне визначати

операчiiдлякожноiвиплатиабонадходженIшпередоплт1-_----л-л-,л- 1 лiттgс )д.tR nnKv ябо пiслОПеРаЩl ЛJШ Кu;;;;""r."ься 
для рiчних перiоjiв, що починzlються 1 сiчня 2018 РОКУ абО ПiСЛЯ

д{Iи, доrryскасться дострокове aч"rоaуй"rя.- Пiдприсмства можуть застосовувати KTI

рarрЬ"r"*rЙвно або перспективно, т/таr.fr.! DпптrUА ця ,ь r

керiвництво не очiкуе, що застосування даного..ктмФз вплине на фiнансову звlц

Товариств4 оскiльки воно вже застосовуе облiк, аналогiчний вимогам ктмФз 22' 
,

Щоdо iншах HoBllx mа переашнуmuх мсФЗ якi маюmь вузьку сферу засmосувоння i не мф

вidношення do diяльtюсmi Товарuсmва,

1)Утравнi2014рокУбУлооrryблiкованоМСФ315<<,ЩохiDвidDоzов9рiв-:-:!*^*u>,Вfu
встановлена едина комплексна модель облiку доходу за договораN{и з клiентаrrли, Пiсля вс

в cIшry мсФal; ;аrrлiнить дiючi стандарти з визнаннrI дохОДУ, ВКПЮЧаЮЧИ МСБО 18 <ДС

мсБо 11 <Булiвельнi контракти> та вЙповiдrri iнтерпр"rйii. КлючовийтrриryiУjе

пiдприемсТво повинне визнавати дохiд по Mipi передачi обiцяних ToBapiB або послуг клtевl

сУмi,щовiдповiДаевинагородi,'u"*.,"п.,iдпр".*ствоочiкУс'ВономаепрztВо'вобмi

" 
;т:ffil; ffi;bi" з мсФз випустила поправки до мс_Ф_: _1:::*,з:уфiкацii 

обов,

до виконанШI, аналiзУ вiдносин (принципаJI-агеЕт), а також застосування керiвництва по лiцензува
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ вIдповIддльнIстю (юнIт ФIнАнс>примIтки до рцноi ФIнАнсовоi звIтностI зА мсФзстаном на 3 1 грудня 20 l 7 року та за перiод, що закiцчився на зазначену дату

.,".*п"JuхётJ,"хн'ж;1#"ffi:"ъJiстить уточненн,I i додатковi :;:;;:;::;::;:;:#,":
:,-аDактеруприпереходi. " ВирУЧки та передбачua ДоДu"*овi спрощення практичного

Товариство 
"_у1. HaMipy застосову_вати цей :тандар1 достроково. Керiвництво не очiкуе, що

],,;TocyBaHH,I даного мсФЗ l5 вплине на фiнансову звiтнiсть Товариства,2) У сiчня 2016 рокУ Рада з мсФЗ випустила мсФ3 16 KOpeHdalr. Новий стандарт представив€ДИЕУ МОДеЛЬ iДеНТИфiКаЦii ДОГОВОРiВ__Чт+:зу:р"д*у i* облiку в фiнансовiй звiтностi як
;:НfiЦ"Ё;ОРеНДОДаВЦiВ, 

BiH ЗаМiНюе МСБО tz <<орЬндо i 
"o",".uiil ним керiвництва по

В РеЗУЛЬТаТi 
1СТУПУ В СИЛУ НОВОГО Стандарту бiльшiсть договорiв оренди будуть визнаватися в-.jl,'i,iJЁ:fХh ruЪ*аН*'Яlнi,-,"; ;Б.'"о"i- .iа9l.;"Б;ьоu"ц" зzшиша€ться

МСФЗ ro нф"ае чинностi on" '.ii#,';:Тff "#Hi"т:i'"?ff"Ч;ЁЖ:; 
або пiсля цiеi дати,

- 
- _-l, скаеться дострокове застосуванп,, u-,r. ,in""" 

"пйорЙ."ч, застосовус МСФЗ 15.На даниЙ моменТ ТовариствО nnu.,yu застосу"атЙ мсФЗ tO поч"пruюоr-i' 
"i""" 2019 року.

-;'З;:ВНttЦТВОМ Ще Не ВИЗНаЧеНО ПiДХiД для впровадження .rur{lp]y-. товариство наразi ще не оцiнило!-'Ьri'iснпй ВПлиВ на фiнансовУ '"Б"i]i""iд;".r;&;;;;;;ъ.ч: 16. кiлькiсний ефект буде залежати,,,,:],:e\fa, вiд обраного пiдходувпровадженю{ стандарту, якою мiрою будуть .u".о"оrу"urись практичнi=:1i;-{Lr\1ll Та ВИIUIТКИ ВИЗНання, а також буд" - ;;t;;;;;i зобов,язаннJI з оренди, якi товариство.:ll;-lt,le на себе.

-] ) У липнi 2016 року Рада з 
'"'?,-::::ла 

попр;lв.ки до МСФЗ 2 кВаutаmч на octloBi акцiй>,пов'язанi з класифiкацiею й оцiнкою операцiй з виIIлат, заснованих на акцiях, ВнесенонIlжченаведенi роз'яснення та поправки.
о Облiк щодо операцiй з виплат
включаютьумовадосягне*"о*ii"rТ#iВi аКЦiй З РОЗРаХУНКаМИ Грошовими коштами, якi
Рада з мсФЗ роз'яснюс, що np' облiку виплат на ocHoBi акцiй з розрахунками грошовими

ЁilUНio"#ffi""#;fffffiНl 
ТОй-Же 

"i^"r^, Й й при облiкi ";;;, на ocHoBi акцiй з
, Ктасифiкацiя операцiй , 

",nnu, 
на ocHoBi акцiй, з елементами розр(жунку на нетто - ocHoBiРада з мсФЗ дод€ша ",*по",Й в МСФЗ Z 

"u*"r 
u""or, щоЬ 

"йrrпu"" "rocHoBi акцiй, коли
:fiХЖНфlЖ#r;:#:'#1i-" За ОПеРаЦiЯМИ З ВИПлат на ocHoBi акцiй на нетто - ocHoBi,

il:-у;##J:"-ж*::т#ti_ilТ,lф:;ХЖiТ#-JХХr,Жfi #J"ЦiHHl;Y#l'?
.об.riкзмiниумовоперацiй,"",':,"#;ТТЖ,r""Ji,х;":rхfi 

Н*""Т:}"";;;;;РОЗРаХУНКИ ПаЙОВИМИ iНСтрументами. Рада з мсоз вi,осить нижченаведенi поправки.прlt таких модифiкацiя, пр"*aться визнанrrя первiсного зобов'язання, визнаного в щодоtsIlп,lат на ocHoBi акцiй з розрахунками грошовиМ, *orrurr, i визнаютьс" виплати на ocHoBiакцii"t з розрахунками 
"uйо""nn" i".rpy*.nrur"-".u справедливою вартiстю на датуrrо:ифiкацii_в розмiрi послуг, якi були "d";i;;;;;; модифiкацiТ.Рiзнttця мiж баllансоЪо, 

"uрriй-зобов'язанй;;;;; модифiкацii та сумою, визнаною ва..зснltl't капiт
:_;:tBHtrцTBo ,. #l1" 

Ж ДаТУ, ВИЗНаСТЬСЯ НеГайНо у звiтi про прибутки i збитки.чlкУ€, що ЗастосУвання даного МСФЗ 
".rпr"Ъ 

,u бi"u".o"y."ir"i."" Товариства.- i- BepecHi 2016 року Рада з МСФЗ

$цff i"ъ1"":тiт;"i:"":;ffi i##тJ##Ёi:;У::;J;3rж"::",у::{::#;ц*'-:j ПОПРаВКа НаДае ОРГаНiЗаЦiЯМ, 
1i_ 

ВiЛПОВИЪri""пр"терiем_уlаgтi перева)кно в страховiйi, ",l,; -r,]]. l,tt-lжllIBicTb
, :i l : _ 

_,.' ;,, ,;;;;,,о;iffЁж жт:цIц;";d:;.:,;*H *ж;Yжжт;хi;н;::; - -iЗ' ШО ПОЧ}lНаЮТЬСЯ i СiЧНЯ 202i |оку uoo пirнЙ |-Бпо*""ня про закiнчення TepMiHy дiill).l:l' ;'"1'П'l'iОГО ДОСТРОКОВе ПРИЙНЯТТЯ 
rylволено у разi застосуванIUI також мсФз 15 <!оходи вiдr" ],i - r.п :Jгtrвора-vи з клiснтамиr, ,.мёоз q *ойuiй lffir""."о.] ::_!_I;i';iВо не очiкус, що застосування даного мсФЗ 

"rrn"n" 
на фiнансову звiтнiсть Товариста.: i,*" з \1СФЗ внесла поправкu в МСБО 40 кrнвесmuцiйttа Hepyxorlticmlr)), ЩОб уточнити

io
,и

пiсля d
KTMd

з1 звiтнi{
l

' n,,п,ф

,ur. 
" "*JIiсля BcJ

18 кДохi|
l МСФЗ i
г клiснJ
в обмiн|

iT обов'я{
ензуванd
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВЦАЛЬНIСТЮ <ЮНIТ ФI
примIткидо рIчноi ФIнлнсовоi звIтностI зА

cTEtHoM на 3l грудня 2017 року та за перiод, що закiнчився на зазЕачеЕу
(в muсяrtах zрuвень, яклцо не вказано

порядок переведення об'сктiв HepyxoMocTi в категорiю iнвестицiЙноi HepyxoмocTi або з неi
Переведення здiйсЕюеться тодi i тirьки тодi, коли мае мiсце фактичне змiна

використання об'екта - тобто коли €ктив починае або перестас вИповiдати визначенню iнвестицi
HepyxoмocTi i при цьому с доведенЕя змiни характеру його використання. Змiна HaMipiB KepiBH

щодо активу само по собi не е пiдставою дIя його переведенIuI в iншу категорiю.
Переглянутi rrрикJIади факторiв, якi доводять змiна характеру використання активу, якi

МСФЗ вкJIючила в змiнену редакцiю МСБО 40, не е вичерпними - тобто можливi i iншi форми
що дають пlдстави для переведенЕя активу.

,Щанi поправки застосовуються для рiчних перiодiв, починЕlються 1 сiчня 2018 року або пiоля

дати. Щострокове застосування доrryскаеться.
При переходi компанiя мае право вибрати один з наступних BapiaHTiB:

- перспективний пiдхiд-тобто застосувати данi поправки до TID( подiй переклаry, якi вiдбу
пiспя дати першого застосув:lння поправок, а також повторно оцiнити класифiкацiю
HepyxoMocтi, наявних на цю дату; або

- ретроспективний пiМд - тобто застосувати данi попразки ретроспективно, але тiльки
не передбачае використанlrя iнформацiТ, що з'явилася пiзнiШе оцiнюваних подiй.

Керiвництво не очiкуе, що застосування даного МСФЗ вплине на фiнансову звiтнiсть Т
б) В рамках свого процесу для внесенЕя HeTepMiHoBшt, arre необхiдних попрtlвок в

КМСФО виrry сrив Щ орiчнi у d о ско нttле ння цаму М С Ф З 2 0 1 4 - 2 0 1 6.

МСФ3 1 <Перше засmосуванttя МСФЗ>. Попразки пов'язанi iз викгпоченням застарiлих виняткiв
вперше застосовуваних МСФЗ для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля

дати.

МСБО 28 кIнвесmuщit в асоцiйованi tпа спiльнi пidпраемслпва)). Поправки пов'язанi iз
справедливоi BapTocTi :

r органiзацiя венчурного капiтаlry або iнша квалiфiкована органiзацiя можуть
оцiнки cBoix iнвестицiй в асоцiйовану KoToшaHiro або спiльне пiдприсмство
вартiстю через прибуток або збиток. Щi вибори можуть проводитися на ocHoBi
pilxyнoк iнвестицiй.

вибирати

о IHBecTopn який не е iнвестицiйним суб'ектомо може прийняти рiшення про
застосуванIuI справедливоi BapTocTi, що використовусться спiльним пiдприемством
iнвестицiйним об'сднанням iнвестицiйного суб'екта для cBoix дочiрнiх компаrriй. Ifi
можуть бути зробленi окремо дIя кожного асоцiйованого пiдприемства або спi
пцприемства.

Поправки застосовуються ретроспективно до рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018

або пiсля цiеi дати; дозволено доýтрокове застосуваннlI.
Керiвництво не очiкуе, що застосування даного МСФЗ 1 та МСБО 28 вплине на фi

звiтнiсть Товариства.

3) МСФЗ, якi дозволено застосовувати добровiльно.
МСФ3 10 <Консолidовона фiнансова звimнiсtпь>> i МСБО 28 кIнвесmшцii в асоцiiлованi mа
пidпраемсmrсrr. Продаж чи розподiл активiв мiж iнвесmром та його асоцiйованими пi
пiдприемствами спiльноТ дiяльностi.

,Щанi поправки усувають протирiччя, яке давно icнye щодо облiку операuiй iЗ С

пiдприемством, шJuIхом введення нового розподiльчого критерiю (а саме, чи е об'скт продаЖУ бiЗ

Поправки передбачають пiдхiд, жорстко прив'язаrrий до визначенrrя поняття Кбi

визначення е кJIючовим фактором при вирiшеннi питання про те, в якю( Межzх слiд визнаВаТИ

що в свою черry чинить тиск на судження, яке застосовуеться при вирiшеннi даного IIИТаННЯ.

Щанi поправки тiжож вводять новий незвичний порядок облiку, який не передбачае Hi

BapTocTi, Hi повноцiнного збiльшенIя певних часток участi, якi залишились в переданих активЕlх,

становJlять собою бiзнес.
Щата застосуваннJI ще не затверджена. Рада з МСФЗ прийняла рiшення вiдкласти офiцiйну

вступУ в силУ даних попрtlвок на невизначений TepMiH. Щострокове застосування буле по - як i
дозволено.

Керiвництво не очiкуе, що застосув€IнIUI вищен€lзваних поправок вплиЕе на фiнансовУ
Товариства.

с
1нвести
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (ЮНIТ ФlНАНС>
ПРИМIТКИДО РIЧНОi ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI ЗА МСФЗ

станом на З 1 грулня 20 l 7 року та за перiод, цо закiнчився на зазначену дату
(в muсячсLх zpuBeHb, якu|о не вказано iHure l

].J. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, сryпiнь округлення
Рiчна фiнансова звiтнiсть пiдготовлена в нацiональнiй валютi Украiни - украiЪськiй гривнi (грн.),

;ка е функцiональною в€lлютою. Суми представленi в тисячах гривень ступiнь округлення тис. грн. без
-iсяткового знаку.

].]. Припущення про безперервнiстьдiяльностi
Рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена, виходячи з припущення безперервностi

:,я.-:ьностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбувасться в ходi
-зitчаI"tноТ дiяльностi. Рiчна фiнансова звiтнiсть не включае коригування, якi необхiдно було б провести
: То\I}'випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здiЙснення фiнансово-господарськоТ
:.;_,bHocTi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi.

Оцiнюючи доречнiсть припущення про безперервнiсть, управлiнський персонал бере до уваги
.;i_r HarIBHy iнформацiю щодо майбутнього - щонайменше на 12 мiсяцiв з кiнця звiтного перiоду, €ше не
_,i l"лз,кчючись цим перiодом.

:,5. Рiшення про затвердження рiчноi фiнансовоТ звiтностi
Рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до виtryску (з метою оприлюднення)

!";::знIlком Товариства 1 1 сiчня 20l8 року та складаеться з:

- Балансу (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грулня 2017 року;
- Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 20 1 7 piK;
- Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2017 piK;
- Звiту про власний капiтал за2017 рiк;
- Примiток до рiчноi фiнансовоi звiтностi станом на 31 грудня 2017року та перiод, що

закiнчився на за:!начену дату.
Hi r,часники Товариства, Hi iншi особи не мають права вносити змiни до цiсТ фiнансовоТ звiтностi

- ;._, l:. затвердження до випуску.
:"Ь. Jвiтнцй перiод рiчноi фiнансовоi звiтностi

Звiтнttм перiодом, за який формуеться рiчна фiнансова звiтнiсть, вважасться перiод з 01 сiчня
iск),по 31 грудня20l'7 року та станом на 31 грулня 2017 року.

ОПЕРАЦIЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, РИЗИКИ ТА ЕКОНОМIЧНЛ СИТУАЦIЯ
ПО:ii якi мали мiсце в УкраiЪи у 20l4роцi: MacoBi протести, окупацiя частини територii,

*"],:]..-езнrI АТО на.Щонбасi, i, як наслiдок серiя корпоративних дефолтiв, дефiцит платiжного та
-::-:З,]:о ба-rансiв УкраТни, рiзке зниженtля дiловоТ активностi, iнвестицiйноi привабливостi та рiвня!!-. _i:t-l все в сукупностi призвело до полiтичноi та економiчноТ кризи у 2014 роцi та все ще мае
-' -:.Эitй вп.-tIIв на майбутнi перiоди. Полiпшення економiчноi сиryацii в краiЪi заJIежить вiд сукупностi
0 -л,]э:.iIх та iнших економiчних Й правових заходiв, якi будуть запровадженi урядом Украiни, У
i F_t]. З невltзначенiстю перелiку та TepMiHiB впровадженIUI таких заходiв, неможливо достовiрно

. * - l.*.l :фект впливу поточноi економiчноI ситуацii на дiяльнiсть Товариства.
l;:тнерlt Товариства можуть пiддаватись впливу низькоi лiквiдностi, яка, в свою чергу, може

: -,".: --,.ii на iх здатнiсть погаrпати свою заборгованiсть. Керiвництво не може достовiрно оцiнИТИ
r,'--"i,1 !.f фiнансовиЙ стан Товариства будь-якого можливого под€lльшого погiршення ситуацii на
i :l ,ь* i ::!i_\ рIIнках i зростання ix нестабiльностi.

,---Ч.З фiнансова звiтнiсть скJIадена, виходячи з припущення про безперервнiсть дiяльностi
i il;,:;.эJ* iло передбачае реалiзацiю активiв i зобов'язань в ходi нормальноi економiчноi дiяльностi,

],],; l.j. ;.Iэпсова звiтнiсть не включас будь-яких коригувань по вiдображенню можJIивих майбутнiх
-,;*" :,{:.. l_.Io стос},ються вiдшкодування та класифiкацii вiдображених сум коштiв, iнших активiв, або
, ,,i,.,] т:""_.. якi _rlохtуть виникнути в результатi TaKoi невизначеностi.

]:,::;тав--тена фiнансова звiтнiсть вiдображае поточну оцiнку керiвництва щодо можливого
!:l"':, } ., 

'rl: в з]iГtснення дiяльностi в YKpaTHi на операцiТ та фiнансовий стан КомпанiТ. Майбутнi умови
;,],, jll-: :.:я _лвrьностi N{ожуть вiдрiзнятися вiд оцiнок керiвництва.

- _пL[L{овнI положЕння оБлIковоi полIтики
t]Ьсн,эввi засобrr та нематерiальнi активи

-::=:;.а BapTicTb придбаних основних засобiв та нематерi€}льних активiв складасться з витрат на
::.,]jr; l - *_i :э зве.]ення iх в експлуатацiю.

HI

I Ilr

1з спlл

нсовч звlт



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВЦАЛЬНIСТЮ (ЮНIТ Ф

ПРИМIТКИДО PI(IHOI ФIНЛНСОВОi ЗВIТНОСТI ЗА

станоМ на З l грулнЯ 20 1 7 року та за перiод, що закiнчився Еа зазначену

(в muмчах zpuBeчb, яlýцо не вказано

пiсля визнання активом об'екту основних засобiв чи нематерiальних активiв

застосовуе оцiнку за моделJIю собiвартостi, згiдно з якою обоект облiковуеться за його

Товариство визнас матерiальний об'ект основниМ засобом, якщо BiH утримуегься з Ml

"rпорraru"ня 
iх У процесi свЬеТ дiяльНостi, надаНня послуг, або для здiЙснення адмiнiстрати

функчiй, очiкуваний строк корисного використанЕя (експлуатацii) яких бiльше одного року,

витрати на полiпшення об'сктiв основrrих засобiв, що призводять до бiльшення

очiкуваних вигiд вiд ix використання, збiльшують первiсну BapTicTb цих об'ектiв, Витрати

незначний ремонт й технiчне обслу.о"у"ання вiдносяться Еа витрати в Mipy ч .оiй,":1Y:,1_1l]
r--,--,-- --

замiни значних компонентiв осЕовних засобiв капiталiзуеться, а заJIишкова BapTrcтb замlнено1

(компонента) вiдноситься на витрати в звiтi про сукупнi дохOди звiтного перiоду,

у разi знецiнення основних засобiв iх BapTicTb зменшуеться до BapTocTi очi
_r- -л-л .

вiдшкоryвання або справедливоI BapTocTi за MiHycoM витрат на реалiзацiю залежно вlд того, яка з

двох вепичИн 
" ""щой. 

ЗменшеннЯ балансовоТ BapTocTi вiдноситься на фiнансовi результати, Вит
цpvJL 

yv.4-r

на знецiнеНнrl €tктиву, визнанi в попередНiх перiодах, сторнуються, якщо вiдбулася змiна

застосовани1< д* "rr"u"ення 
очiкуваноiо вiдшкодування, або справедливоi BapTocTi за MiHycoM

на реалlзацlю.
Дморmлtзацiя

нарахування аNrортизацii (зносу) основних засобiв здiйснюсться пiсля ,о"о, 
]1_:,::_:1

--r-fr-'------,--- - a 
^

.*a"..""" первiсноТ BapTocTi до лiквiдаЦiйноТ BapTocTi протягом строку Ix експJryатацп за

нормами:

офiсне та компОютерне обпаднання 2 роки

лiквidацiйна варmiсmь акmuву- це оцiночна су!{а яку Товариство отримало б в поточний
- _ ---2.-.

продажу ц"о"о u*r""y, за MiHycoM оцiнених витрат на продФк, якби стаlt 11:]r:,r::Il":т:

""*ор".r*"".' 
.liiквiдацiЙна BapTicTb активУ дорiвнюе flулю, якщо Товариство мае

_л--::
використовувати актив до кiнця фiзичного строку його експлуатацll,

!онемаmерiсulьнlмаюпuвiвТовариствавiдносятьсялiцензiТ
невизначеним строком дii. Первiсна BapTicTb лiцензiй визначаеться

вiдповiдноТ лiцензii.

нематерiальнi активи з невизначеним строком використаннrI не пiлляг1111 1Y:уllirrwlvrglv*rwt""' 
-:;----::--::;л-:-;;_л о--,,о,,'. л.-ло-л*,i, ] анники якi

TepMiH корисноi сrryжби нематерiального активУ в основному впливають 1|i_"::-l,: -j- *..,,а*
об*.*у"чr" перiол контролю кредитною спiлкою достуrry до економiчних вигrд вlд

активу.

Фiнансовi iнструменти
а) Визнання фiнансових iHcTpyMeHTiB . ! .-_ а:--л_-лл-

.in"*'iJi|";; ;;;;#';;й";;urrр*r""* зобов'язань вiдносно цих iHcTpYMeHTiB, Фi

активи i зобов'язанIUI визнаються на дату здiйснення операцiТ, 
.

Фiнансовi активи i зобов'язання згортаються, i в ба-пансi вiдображаеться чиста сума у

ТовариствО мае юридично забезпечене правО на згортання визЕаних сум i мае HaMip або

зOбов'язання на HeTT;cHoBi, або реалiзувати активи i одночасно погасити зобовiязання,

ай" з МСБО З9 фiнансовi активи класифiкуються на TaKi чомри категорl1:

о фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через капiтал в доо

. позики i дебiторська заборгованiсть;

. iнвестицii, що утримуються до погашення, i
о фiнансовi активи, що е в нilявностi Для пРОдФкУ 

v\\ D1,2rяп,

,* ;;;;Т;;;#; ;ЫЙ; 1o"upr.r"o бере на_се бе зоб ов]язання прИДб аТИ аКТИВ, О
, _ ,,о -rlпiрпg ябо ппопаж iЬiнансових актИВiВ, ЯКi ВР

.q|

на здiйснення
в розмiрi оIIJIати за

;;;;;;;,й;*у npor".o* TepMiHy, встановленОго законодавством або правипами ринку,
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (ЮНIТ ФIНАНС>
ПРИМIТКИ ДО РIЧНОi ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI ЗА МСФЗ

станом на 3 1 грулня 20 l 7 року та за перiод, що закiнчився на зазначену дату
(в tпuсячм zptlBeHb, яклL|о не вказано iHtae)

Протягом звiтного перiоду Товариство не використ€Iло нiяких фiнансових деривативiв,
процентних свопiв i форвардних KoHTpaKTiB для зменшення вzLпютних або процентних ризикiв.

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

вIlзначеними платежами, якi не котируються на активному ринку. Пiсля первинноi оцiнки позики i
:ебiторська заборгованiсть враховуються за амортизованою вартiстю з використанням ефективноТ
процентноi ставки за вирахуванням резерву пiд знецiнення. Амортизована BapTicTb розрахову€ться з

i ракуванням знижок або премiй, що виникJIи при придбаннi, i включае комiсiйнi, якi с невiд'смною
частIIною ефективноТ процентноi ставки, i витрати по здiйсненню операцiТ. Щоходи i витрати, що
зIiнIlкають при припиненнi визнання активу у фiнансовiй звiтностi, при знецiненнi i HapaxyBaHHi
лrортизацii, визнаються в звiтi про сукупний дохiд.

При первинному визнаннi позики виданi враховуються за справедливою вартiстю виданих
r:trIлTiB, яка визначасться з використанням ринкових процентних ставок на подiбнi iнструменти, якщо
з,lнli icToTHo вiдрiзняються вiд процентноТ ставки по виданiй позицi. Надалi позики оцiнюються за
:),1ортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. Рiзниця мiж справедливою
:,ээтiстю виданих засобiв i сумою погашення позики розраховуеться у вiдсотках до отримання
..lро.]овж TepMiHy, на який видана позика. Амортизована BapTicTb розраховусться з урахуванням будь-
t j:;1\ витрат, пов'язаних iз здiЙсненням операцiТ, i будь-якого дисконry або премii при погашеннi.

Позики i дебiторська заборгованiсть, TepMiH погашення яких бiльше дванадцяти мiсяцiв вiд дати
* _.aHcoBoi звiтностi, вкJIючаються до складу довгостроковоТ заборгованостi.

Грошовi кошти та ix еквiваленти
Грошовi кошти та iх еквiваленти включaють грошовi кошти в банку та в Kaci для цiлей звiту про

]i:\ тошових коштiв, якщо первинний TepMiH погашення не перевищу€ трьох мiсяцiв.

Фiнансовi активи, що € в наявностi для продажу
Наявнi для продФку фiнансовi активи являють собою непохiднi фiнансовi активи, якi визначенi

i l, :{JBHi для продФку або TaKi, що не вiдносяться до жодноТ з трьох вищенzвваних категорiй. Пiсля
-;:э.;ноТ оцiнки, н€uIвних для продtDку фiнансових активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю
,.:ез прltбуток або збиток, змiни справедливоТ BapTocTi визнаються у складi iншого сукупного доходу.

Ko.llr iнвестицii списуються з балансу, накопиченi прибуток або збиток, вiдображенi ранiше в
-.--_,-- iншого сукупного доходу, вiдображаються у складi прибутку або збитку. Процентнi платежi,
.-:,,llзнi або виплаченi з iнвестицiй вiдобр€Dкаються в консолiдованiй фiнансовiй звiтностi як
-: _, :HTHllir дохiд або витрата з використанням ефективноi процентноi ставки. ,Щивiденди, отриманi вiд
,".э-;ilLil"l. вiдображаються у консолiдованому звiтi про сукупний дохiд як кЩивiденди, отриманi> на

,, , .i:ч:, Ko.rlr Товариство отримуе право для них.

lнвестrtцii', що утримуються до погашення
.]о Hllx вiдносяться непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або обумовленими платежами i з

l ] _ .;Ёit\l TepMiHoM погашення, якi пiдприсмство здатне i мае HaMip утримувати в портфелi до
i,--,"-.:-i сrроку iх погашення.,Що цiсi групи не можуть вiдноситися фiнансовi активи, що не мають

ц - _ ],,;;-.ого TepMiHy погашення (акцiТ TpeTix осiб).
Э:нансовi активи цiсТ rрупи в подiшьшому облiковуються за амортизованою вартiстю iз

,-_-",;..:.]*чня\l ефективноi ставки. Ефективна ставка - це ставка, яка точно призводить розрахунковi
_;:_,.::. :рошовi потоки протягом очiкуваного TepMiHy iснування iHcTpyMeHTy до чистоi балансовоi

,,-,:'- -,.:.l ,зiнансового активу чи зобов'язання. У розрахунок вкJIючаються Bci грошовi потоки мiж
l,. :1.\"(ii ]оговору, включаючи витрати по угодi, знижки (дисконти), премii.

*:;l розрахунку ефективноТ ставки не повиннi враховуватися можливi майбутнi втрати по
,il"- : _ З: \{\' акТиВУ.

lФrнaHcoBi актнви, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток / збlrток
l..его:iя кфiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або

]*,i в!:lючас фiнансовi активи, призначенi для торгiвлi. Фiнансовi активи оцiнюються за
":-_]tr:-_jlэtrю вартiстю через прибутки та збитки, якщо Товариство мас в розпорядженнi TaKi
,:f-* _-il,iil iпрlлймас рiшення щодо ix купiвпi-продажу виходячи з ii справедливоi BapTocTi

' i ! .j,-. . -,_li встановленоТ в Товариствi стратегii галузi iнвестицiй та ризик-менеджменту.
;:,-,,. ь]зтII вiд переоцiнки первiсноI BapTocTi фiнансових активiв до iх справедливоТ BapTocTi.

,' ; ,.j*.] _;,.я \ ск-цадi прибутку або збитку перiоду.

lний час il

тацiТ акт{
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ТОВАРИСТВО З ОБlVIЕЖЕНОЮ ВЦПОВЦАЛЬНIСТЮ (ЮНIТ ФIНАН

ПРИМIТКИ ДО PIIIHOI ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI ЗА МС

станоМ на З 1 групrrя 20 1 7 porcy та за перiод, цо закiнчився на зазначецу

(в muсячм zрuвень, яклцо не вксlзано

Фiнансовi зобовtязання
Фiна"со"i зобовlязання подiляються на 2 категорii:

- фiнансовi зобов'яЙ,"]р*о"*i за спра"едл"":-_"ч::л:,:::жU,ток або збиток;

- ;t*r;;;i зобов'язання, що облiковуються за амортизованою вартlстю.

Вiдповiдно до МСОЁ?iЙr"*,""i зобов'язання :т::1у ":1,#::::"r*#
*о",.i,ri;;#ii##;#;uН##;;;Ы::^:r*"т::::iзЬоамогмз7lноювартiстю,

найбiльш поширеними фiнансовими 
-зобов]язаннями, якi необхiдно враховувати

амортизованою BapTicTro, е наступнl:

- торговельна кредиторська заборгованiсть;

- aчборaо"анiсть за кредитами i позиками до оплати;

- виданi векселi;
- випущенi облiгацii,- ВИПУЩеН'О*1111 

дi,,о,,апопгп trrбот , з& якою воно було оцiНеНО
Амортизоваrrа вартlсть фiнаrrсового -б:"]]:та:у,":р:;1"_iр rrптrtс накопичена аморти:

n"p"i"il#'*'riifrii, йi"у" 
""rrпати.основноi 

суми борry i вiдсоткiв пJIIос нЕIкопичена

;йri;й первiсною вартiстю i вартiстю на момент погашення,

Кредиторська заборгованiсть
Кредиторська заборгованiсть спочатку_ y:.1т:::"::л,_:::?::trт*;; :Ёil#ж"i;

""*"fýffiТ.;:"";ffi 
Н:;;Ё;н;;#i;й';;;;i;.з;;;iй,р*.:::тфiксованимитермi

погашення оцiнюються за амортизо*rrgо "up,icTlo 
за 1eTry*:.*:i:":$""""j*::}i;t*?;',i"i'

Жii"#ffiЖtr;1i?ff#;Ii#Б#;;;;й;;;й".*Ъ*iзздiйсненнямопеРаЦii,i
"*Ъ.о 

д".*онry або премii при погашенш,

""-"ol:1n#'"y""#;JiffiЁff'i.;;"n';;; 
iЪiдповiдниll1етолiв оцiнКИ, ПРОТе, ДЛЯ iH'

маркетинго"",.оч"#;;i;;;-i"i."Ъ"р*"ЙЙот,:":::"}:::'}jtrжrlЧY"Ж;
Ёffi ffi ]:fr i:Т,firi##,*i;;;;;у"й_?ууул jзr":,t"#y#:,.*,""*,о*_
Використання рiзних маркетинго""*,rр",ry*""" 'гu / або методiв оцiнки може зробити значний

на передбачувану справедливу вартlсть,

Передбачувана справедJIива BapTicTb Рт:т_":.т*:ж?i"_ 
i 
_}П1":1fi_""#;т

""_"o;,;J#"#r^Tffi";###;;#;;;;KiB 
та iнших вiдповiдних методiв оЦiНКИ На КНеЦЬ

вона не вказуе ,u 
"прu""Й"ву 

BapTicTb ч"'."Ь,Б;Й''"Ь*l::э'"ж;н:хfflхiъlýlх.;""?"Н
i,lT"H#TJ:,xжЖJ#T";1;#;й; uoo й,*о., якi могли б витiкати З ПРОПОЗИЦii

продаJку повного ";' певногО фi"Р':::1:лilЧ':::1::,:1'"1Т"ftопо пепедбачуванI"о"оъrо,хт""ъЁffi ;;iъ;й;;овzша на припущенЕ,Iх щодО ПеРеДбаЧУВаНИХ

грошовиХ потокiв, i"й;; 
"*Ёцоri""оТ ""Йчir,-Йй",'*пu,"ивих 

рiзним фiнаrrсовим iH

та iнших чиЕникlв.

8}:fi i:,*тБi'1;:н;:"#,#;ъТi"*даетьсярт:":ii::уlт::''::,:*1iч
*,"";i"JБi;#о*й un rBy або,lастково. зазвичай знецiнення фiксуеться в тих випадкzlх,

звiтнудатубалан"#-;';й;*llт:_:"_:::-::1t-:::Т-1--Чffi #'*hY.":'Н,J;]]BlTHy л.rI} vФl4пvv 
ення фiнансового активу стандарт вимагае

вiдшкодування. За наявностi ознак знецlн

;;r;;";" вiдшкодування i визнаrrня збитку вiд знецiнення,

Ознаками r".цi""rо фiнансового активу можуть бути:

1 . значнi фiнансовi труднощi контрагента (:'i1:11"],*i_.л,tл 
аьтlrлтл mwпнrrlпами

i. irlХ]l1rнБ;й#i;^i;;;й;";, ,,o",".u"r* з фiншrсовими труднощul},tи позичаль

з. фактичне порушення к9нтраг:нтоr"I (:yi"::::"]л*:::"л:::'л., 
,,,., свiлчить про немо

i. T#ЁJ,i.ffi|i}o"'u"-i. TbpMiHiB погашенIuI заборгованостi, що свiдчить про

отриманнязсН 
ir^rx,i?rlн; банкрутотва або реорганtr"_ч,]_Y:та|еЕта 

(eMiTeHTa}__.

6. визнання ,оr'"Ы"iд,r.цй.rо дш*оiо активу у звiтностi попереднього перlоду;

7. зникнення активного ринку дJIя даного фiнансового активу,
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕItОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ <ЮНIТ ФIНЛНС>
примIтки до ршноi ФIнлнсовоi звIтностI зА мсФз

станом на 3 1 грудня 20 l 7 року та за перiод, що закiнчився на зазначену дату
(в tпuсячах zрuвень, якu|о не вказано iHtue)

Виявлена ймовiрнiсть неможливостi отримання основного борry i вiдсоткiв за виданими
ПОзиками та iншоТ дебiторськоТ заборгованостi, а також з iнвестицiй, утримуваним до погашення,
ВИкJIикае необхiднiсть нарахування резерву на знецiнення. Сума резерву зменшу€ справедливу BapTicTb

фiнансового активу на дату його визнання або визначену на попередню звiтну дату до його оцiночноi
Вiдшкодованоi суми, а виявлений збиток списусться в дебет ра"хунку прибуткiв i збиткiв. ,Щозволяеться
безпосередньо зменшувати попередню справедливу BapTicTb фiнансового активу, не вдаючись до
},творення оцiночного резерву,

На кожну звiтну дату Товариство визначае, чи вiдбулося знецiнення фiнансового активу або
групи фiнансових активiв. Збиток вiд знецiнення визнаеться виходячи з власного професiйного
.}'дження керiвництва за наявностi об'сктивних даних, що свiдчать про зменшення передбачуваних
rrariбyTHix грошових потокiв за даним активом у результатi однiеТ або кiлькох подiй, що вiдбулися
пiсля визнання фiнансового активу.

Пiд час визначення того, чи потрiбно визнавати витрати на формування резервiв пiд знецiнення,
Керiвництво Товариства застосову€ професiйнi судження про наявнiсть ознак, що свiдчать про
З\rеншення маЙбутнiх грошових потокiв за кредитами та дебiторською заборгованiстю. Методика та
ilnllпущення, що використовуються для оцiнки сум i cTpoKiB майбутнiх грошових потокiв, постiйно
ЗНаriзуються для уникнення будь-якоi розбiжностi мiж розрахунковими i фактичними витратами.

с) Припинення визнання фiнансових активiв i зобов'язань
Фiнансовi активи
Визнання фiнансового активу (або частини фiнансового активу або частини групи аналогiчних

: iнансових активiв) припиняеться у випадку:
. закiнчення дiТ прав на отримання грошових надходжень вiд такого активу;
. Збереження Товариством права на отримання грошових надходжень вiд такого активу з

_ -НОЧаСниМ Ухваленням для себе зобов'язання виплатити iх в повному обсязi третiй особi без iстотних
l ] . pIl\IoK;

або
. ПереДачi Товариством прав, що Йому належать, на отримання грошових надходжень вiд такого

:r:_i{Bv i якщо Товариство або а) передало практично Bci ризики i вигоди, пов'язанi з таким активом,
.: l iб) не передало, i не зберiгас за собою практично ocHoBHi ризики i вигоди, пов'язанi з ним, але при
-: ]}П- ПеРеДiШО КОНТРОЛЬ НаД аКТИВОМ.

У випадкУ якщо Товариство передilло своТ права на отримання грошових надходжень вiд активу,
-:,: Llboi!{y зберiгши за собою практично Bci ризики i вигоди, пов'язанi з ним, а також контроль над
1,-.ilЗo}I. такиЙ актив вiдобрахаеться в облiку у розмiрi залишковоi участi Товариства в цьому активi.

-:,_,]ОВ;кення участi в активi, що ма€ форму гарантii по переданому активу, оцiнюеться по меншiй з

-! - \ c\t{: СправедливiЙ BapTocTi активу на дату Його визнання або максим€lльнiЙ cyMi компенсацii, яка
, -о:е бr,ти пред'явлена Товариству до оплати.

Фiнансовi зобовlязання
Вltзнання фiнансового зобов'язання припинясться у разi погашення, анулювання або закiнчення

- ::,,l l+, погашення вiдповiдного зобов'язання.
Прlt замiнi одного iснуючого фiнансового зобовiязання iншим перед тим же кредиторо}I на

i ,.,r\. Що icToTHo вiдрiзняються, або у разi внесення iстотних змiн до умов iснуючого зобов'язання.
! -:1ЧНя ПерВинного зобов'язання припиня€ться, а нове зобов'язання проводиться в облiку з визнання}I
: .,,_:l в справедливiЙ BapTocTi зобов'язань у звiтi про сукупниЙ дохiд.

Прочентнi кредити i позиковi кошти
]''ci кредити i позиковi кошти спочатку враховуються за вартiстю, яка е справедливою вартiстю

, 
*: .ilfH]I_\ сум за вирахуванням витрат, пов'язаних iз залученням позикових коштiв. Пiсля первинного

! _-.:_1:iя процентнi кредити i позики враховуються за амортизованою вартiстю за методом
:]::l:iЗНого вiдсотка. Амортизована BapTicTb розрахову€ться з урахуванням витрат по випуску,
- -, : iT\ або премiт за розрахунками. Прибутки i збитки враховуються у складi чистого прибутку або
' -i:". Ko.lll зобов'язання припиняють визнаватися або знижусться iх кориснiсть, а також в прочесi

------..::,- , , _ jll";цll,

чlкуванq
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВЦАЛЬНIСТЮ (ЮНIТ ФIН
ПРИМIТКИДО PIIIHOI ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI ЗА М

стацом на 3 1 грудня 20 l 7 року та за перiод, що закiнчився на зазначену
(в muсячах ерuвень, якrлrо не вказано

забезпечення
Забезпечення визнаеться тодi, коли Товариство мае поточне зобов'язання (юридичне

узгоджене), що виникJIо унаслiдок минулоТ подii, а також icHye вiрогiднiсть, що для
зобов'язання буде необхiдним вибуття pecypciB, якi втirпоють в собi економiчнi вигоди, i
достовiрно оцiнити суму зобов'язання. Забезпечення переглядаеться на кожну дату фiнансовоi звi
та кориryсться Nlя вiдображення поточноТ оцiнки. У випадках, якщо вплив BapTocTi грошей в ч
iстотним, сума забезпеченЕя визначаеться шJIяхом дисконтування очiкуваних майбутнiх
потокiв по ставцi до оподаткув.lння, яка вiдобрахас поточну ринкову оцiнку BapTocTi грошей в ч
якщо необхiдно, ризики, властивi виконанню т€ких зобов'язань.

Визнання доходiв
Доходи вiдобралсаrоться за наявностi ймовiрностi отримання Товариством вiдпов

економiчних вигiд вiд операцiТ i можливостi достовiрноi оцiнки суми доходу.

Визнання собiвартостi наданих послуг та iнших витрат
За функцiями витрати компанii подiляються на:
. Ti, що вкпючаються у собiвартiсть посrryг;
. адмiнiстративнi (загальногосподарськi) витрати;
. фiнансовi витрати;
. iншi витрати.
Витрати вiдобрахаються у звiтi про сукупний дохiд на ocHoBi прямого взаемозв'язку

понесеними витратами i надходженнrIми за вiдповiдними статгями доходу (принцип вiдповi
вiдсутностi такого взаемозв'язку витрати вiдносяться на фiнансовий результат того перiоду, кОЛи

були понесенi незалежно вiд дати здiйснення платежiв (принцип нарахування).
Витрати визн€lються в бухгалтерському облiку, якщо в результатi конкРетнОТ о

вiдбудеться зменшеншI економiчних вигiд органiзацii, або наявний на балансi актив п

вiдповiдати визнанню активiв.

Податок на прибуток
а) Поточний податок
Податковi активи та зобов'язання з поточного податку за поточнi i попереднi перiоди

за сумою, передбачуваноi до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати податковим
Податковi ставки та податкове законодавство, що застосов)доться для рOзрахунку цlсr суми, - це
l закони, прииIlrIт1 на звlтну дату.

Ь) Вiдкладений податок
Вiдкладений податок на прибуток визначаеться за методом зобов'язань шJlяхом

тимчасових рiзниць на звiтну дату мiж податковою базою активiв та зобов'язань та ik
вартiстю для цiлей фiншlсовоТ звiтностi.

Вiдкладенi податковi зобов'язання визнаrciться за BciMa оподатковуваним тимчасОвИХ

Вiдкладенi активи з податку на прибуток визнаються за BciMa тимчасовИМИ

невикористаним податковим пiльгам i невикористаним податковими збитками, у Тiй Mipi, В ЯКiй

значна ймовiрнiсть того, що буде iснувати оподатковуваний прибуток, проти якогО МОЖУТЬ

зарахованi тимчасовi рiзницi, невикористанi податковi пiльги i невикористаrri податковi збитки.
Балансова BapTicTb вiдкладеного податкового активу перегJuIдаеться на кожнУ ЗВlТНУ

знижусться, якщо ймовiрнiсть того, що буде мати мiсце достатнiй оподатковуваниЙ ПРИбУТОК,

дозволить використати Bci або частину вiдкладених податкових активiв, мала.

Вiдкладенi податковi активи та зобов'язання оцiнюються за податковими ставкамИ,

передбачасться, будуть застосовуватися у звiтному роцi, коли актив буде реалiзований, а зобо

погашено, на ocHoBi податкових ставок (та податкового з€конодавства), якi станом на звiтну дt

введенi в дiю або фактично введенi в дiю.



Iчне
}гаше

i lto,

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНою вIдповIддльнIстю (юнIт ФIнАнс>примIтки до рIчноi ФIнАнсовоi звlтностI зА мсФзстацоМ на 31 груднЯ 2017 рокУ та за перiод, що закiнчився на зазначену дату
(в muсячах zрuвень, якu|о не вказано iHtue)ý Р шштiшгтп iнфрrrачil наведеноiу рiчнiй фiнансовiй звiтностiý : F{E]II_{.TEPL{JъIII Активи

jiЁщзтер;а]ьнi 
аrстлrви представленi наступним чином:

звlт
вч

Fiл.йнецrъанЙ

_ -Ё:пl;на вартiсть 
"*tЕ а] цаченIi}f строком дii,на здiйснеrп" rua'ryпп"х видiв дiяльностi:о ;а H&]aI-IHJI послуг з факгорингу;. lia нцlаннJI гарантiй та поручительств;

. на Ha]aHtuI послуг з фiнансового лiзингу;
' нЕ на-]ання коштiв v пп?пr\/ - -л..-, :,.

ьре_]IгIJ,: 
]В У ПОЗИКУ' В ТОМУ ЧИСЛi i Ца УМОвах фiнансового

:,;iil{aдI{\ll{ згiJно з Сl .

, j6",ri;i;iЪ:;*XЖffi 
i"""Ж:ЖiТ"Р#r;;тя,;жвиФк

I;jr"' реry"]ювання у сферi ринкiв бiнаr.о"rх послуг на безстроковiй

31.72.2017
'000 гпн.

3|.l2.2016
'000 гпн.

7

OCHOBI{I ЗАСОБИ 7

осп)_
Ijlil

зк\

о

рIrп

:Ill

:l Ii

rь

l9u|_|JОВГО CTPOKOBI ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIi

rЪТJ:ýЪ.i}1*:}#;Т'i*#iКОвуються за методом участi в капiтаrri iнших

цlя 1012 БаланP.{3o_\t 10l0 Баланс

.]овгостроковi фiнансовi iнвестицii представленi наступним чином:
Найrrенування

Наr'л_rrенl,вання

з1.12.20t7
'000 грн.

31.12.20lб
'000 грн.

", -, ч J I хово го статутного -1gjlчIзjцоlшЁного_тi]БдЁиЪiЁ'iЁЬ"r*
= -n в Е р с иФI ко в АIflй ggffi рJй;iо йБrо r""}il4 й I гв Ес т LпllfuмйФОН_] кIФАНfl)! видане Нчцiо"ч,"""оi;;;Й;;
i*}.1зал&]ьну.у,у+,tоо""..;;.;;;;;Жfr ,TTi;X]b*"ifl,","":::.,,- ttttJ ШТ. Прост}iх iменних акцiй Plb."*,u."orir*a дКrцоггврноiо.,, ) В,{Р ИС ТВ А (З АкР ИТI,й Н ЕДвъ рё й;i iй'^}иЙ в Е н ч у р ниЙ

4 l00

-нцIl 4 100

,'; :CBHi засобrr представленi наступним чином:
Нrйченl.ванЙ

Первiсна 
"фriБЪББЙЙ

,;лf ок l0l l Балансу)
11аFа\овatна ампптuсq

Bi:coTKoBi ставки за даними е ринковимиР_{ЗоМ р"д;ктЕ

-]ов

J
lK.

i,

з1.12.20l7 зl.t2.20lб

з1.12.2017 з1.12.2016

31.12.2017 з1.12.2016

п

р{зом говаIllсть

]з



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВIДАЛЬНIСТЮ (ЮНIТ Ф

ПРИМIТКИ ДО PFlHOi ФIНЛНСОВОi ЗВIТНОСТI ЗА

станоМ на З 1 грулнЯ 20 1 7 рокУ та за перiод, що закiнчився ца зазначену

(в пuсячах zрuвень, якlцо не вказано

Товариство мас право вимоги вiдповiдно до Договору вiдступлеЕня права вимоги за

кредитними договорами:
1 . Кредитн"И до.о"lр NчOC2O 1 2-0091 з;iL 99:99 

2012_: 
:19. Jyg*1l y.]ОР

;Ё#Ы,;"йТ';кцйЕрнй' ЬднК кПIВЩЕННIЙ) на суму 2 669 861,|0,

ЗаборговаНiсть Товариством "":что 
як cyMHiBHy. У поточному перiодi сформовано рс

пiд знецiнення на суму 2 бб9 8б7,10 грн,

2. Кредитний договiр NsOC2011-00019 вiд 2|У!9!L__що_.ушIадений мiж ТО1_.(IIЕ

IюкинIрингов,i кошдгtднIя) та Пдt oдкцIонЕрнIй Бднк <пIвдЕннИИ> на

1174g g|9,з5грн. у 2016 роцi сформовано резерв пiдзнецiнен- ry:т::,iIJ:::;чj:
npu" ,u .уrу Ь ЗЗg 186,4Ъ грн, У поточному перiодi 9фlр"":1_1:лr::rл::i_,:ж:]
суму З 410 1з2,90 грн. Таким чином станом ]fra31.|2.20L7 Товариством сформовано резе

знецiнення на всю суму заборгованостi, а caNle в розмiрi ||'749 919,35 грн,

ЗбитоК вiд знецiнення визнаеТься, виходЯчи з власного професiйного _судж:ння 
KepiBHl

наявностi об'ективниi ой"", що свiдчать про зменшення передбачуваних маИOvтнiх 
у-1_,1о;11

за даниМ активоМ у ;Б;;Ы ййЬТ або кiлькох подiй, що вiдбулися пiспя визнання фi

активу. Величина резерву визначаеться на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих

дебiторськУ заборгованiсть зi строком виникнення понад 1 piK Товариство ввФкас сумнiвною,

5.5. зАIIлси
Запаси представпенi насryпним чином:

5.6. ПОТОЧНД ДЕБIТОРСЪКЛ ЗДБОРГОВЛНIСТЪ ЗД РОЗРЛХУНКДМИ З ПДРДХО

наступним чином:

5.1. IНША ПОТОЧНА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАННIСТЬ

3|.|2.2017

з|.|2.20|7

tv',IЧL 
)тками, переданими згiдно з договором факrорингу- за нарахованими вiдсс

- за IIаDахованою винtlгородою Факгора згiдно з договором факторингу

рлзом

3|.l2.2011

постачальнику авансом, як



т ФIнАн
гI зА
вначену
не вквано

настчп

мо
9 867,10
)вано

В кПЕ
й>нас
iбання
iецiненrя
цо резерв

)рlвни
:ових

фi
rlx дебi
сю.

з1.12.20
,000

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (ЮНlТ ФIНАНС>
примIткидо ршноi ФIнлнсовоi звIтностI зА мсФз

станом на З l грудня 201 7 року та за перiод, що закiнчився на зiвначену дату
(в muсячсlх zрuвень, якu|о не вказано iHule)

ПОТОЧНI ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIi
поточнi фiнансовi iнвестицii представленi наступним чином:
наiл.ченyвання

- поз'.ка\Iи, надtlЕими фiнансовiЙ ycTaHoBi iз зобов'язанням щодо наступного ix
повернештI Ло 1 року, якi наданi на пiдставi договорiв залучеЕIUI фiнансовиха.riпlвrв юридичноi особи iз зобов'язанIilIм щодо наступного ix повернення

' поз'ц(а_\tи, наданими юридичним особам за до.о"орЫ" .rЪйiйфБй,
погашенI]JI до l noKv

]пjно з

F,{,лйиеrтr-вання

Г][шточна
- 

_:, : " j Еа]r_]ý!тка*\{и з
,:l],зс,еýткаrtи з оплати п
- }ajЕачlтка\rи з

ý' ц

ý,"frL

$_: ilt

р_.tзо}I 1 1б0

ГРОШОВI КОШТИ ТА iD( ЕКВIВАЛЕНТИ
]эоtловi кошти та еквiваленти представленi таким чином:
нrйчекlъання

i{з FaxlнKax в банках
P_l,]Oll рядок 11б7

нriлцен\ъання

В:"откова ставка за даним до €
р.{"зо}I 1515 Балан

ШШI ПОТОЧНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
] :::,,зчнi зобов' язання представленi у виглядi :

з1.12.2017 31.12.201б

зl.|2.2017 3|.|2.20lб

Ш ШI .IОВГОСТРОКОВI ЗОБОВ,ЯЗАННЯ

з1.12.20|7 зl.|2.20|6

КОРОТКО CTPOKOBI КРЕДИТИ БАНКIВ
ндйrrеrтr.вання

з1.12.20|7
'000 гон.

зl.|2.2016
'000 грн.

- -- е,- l^!ъ ryv^wбr крýли-t,и oaHKlB представленl заоорговаIriстю Товариства
:,еае: ГL{Т <<ГIерший Укранський Мiжнародний Бано.rо y*uo."ory
!i*ге:;t-пiо_ul,договору вiд 09.08.20lZ р. NчКiе-Кл-З3tВ, строком;;;;;;""*
il;etrптl, :о 08.08.20l 8 р.

6 400

оUU,Dала б 400

з1.12.2017 3|.l2.20\6

Р d3O}I ря;ок 1б40

15



ТоВлРистВоЗоБМЕЖЕноюВЦпоВIДАЛЬнIСТю(ЮнIТФI
ПРИМIТКИДО PIЧHOI ФIНЛНСОВОi ЗВIТНОСТI ЗА

станом Еа З 1 грудня 20 l 7 року та за перiод, що закiнчився на зtвначену

(в muсячах zpuBeчb, якuр не вказано

5.12. поточнI зАБЕзпЕчЕння
поточнi забезпечення представленi наступним чином :

5.13. IншI поточнI зоБов,язАння
Iншi поточнi зобов'язання представленi:

5.14. ВЛЛСНИЙ КАПIТАЛ ТОВЛРИСТВЛ
власний капiтал Товариства скпадасться з тzких компонентlв:

Станом на 31 грулня2011 року зареестрований капiтал Товариства становить 136 609

Еаступним чином:з розподiлом часток учасникiв у статутному капlталl

Станом на З|.|2.20111р. розмiр сплаченого капiта.rry грошовими коштами

36 609 тис. грн. i представлений наступним чином:

зl.|2.20lзl.|2.20|7

забезпечення на

рлзом 1бб0

зl.|2.2017

HlcTb
компанl€ю за

r;йоргованiсть з оплати koMicii за обсrrуговування позики за за договором

rйБго"а"tст" з оrшати акцiй з метою формування початкового статутного

*uпiЙуАКIДОНЕРНОГО.ТОВАРИСТВlЧ,кЗ4Ц_ЦТЩ__-t___
й-iйврсйФ ков АIIиI7 вЕrгIурниIа корпордтив}Iий

рАзом 1690

й статутний капiтал

неоплачений капiтаlt

й поибчток (непокритий збиток

рлзом 1495

t4 93l 363,70
ДКrЦОrШРrШ ТОВАРИСТВ О (ЗАКРИТИИ
нЕд{в Ер сиФп(овАшдi вЕI+[урниI;I корпорАтивниIi

(САснс коМПАнI))

(dЛоБАJIIнВВСТ>

@оtшрtш ювАриство кз$
вЕнttурниЙ корпорАтивнии

i



ФIн
зА }l

lачен\

вказано

,l2.20
00 гпн.

.|2,20l
000

(204)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ <ЮНIТ ФIНАНС>
ПРИМIТКИ ДО PmHOi ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI ЗА МСФЗ

станом на 31 грудня 20l7 року та за перiод, що закiнчився на зазначену дату
(в muсячм zpuBelb, якll|о не вказано iHtue)

_..r".';1::}, ;Ыili illlfl, РОЗМiР Неоплаченого капiтаrrу становить 100 000 тис. грн. i

Учасники

-

дкi]i(-)нtrрLftr тr,-\

неоплачений
капiтал

(у гривнях)

10 9з1 зб3,70

ТовАРистRо з пгlrЪrrгг
uбrлАJIьШС'l'IО (САСНС КОМПАНID lб 069 066,30чlлr rчDrlцlr'JlDгllL l ru ((l JrOБAJl IHBECT)

ЦДЗОМ рядок 1425 Бала
72 999 570,00

100 000 000,00
JОХОДИ ТА ВИТРАТИ

доходiв Това тва вlдносяться
Рядок звiтностi

рялок2220 Звiry про фiнансовi результати
а ca}te:

ча
(l,

|3о/о

вlдсотки за дого надання позик ним особам

за здiйснення Ilгово1 опевсього хо

вiдносяться
Рядок звiтностi

\:rriнiстративнi витрБи,
я:ок 21З0 Звi

\1атерiальнi

bЕl заходи
\trорпtзацiя
]ншi операцiйнi Й

:цок 2180 Зв
Фiнансовi витрати
_: а:ок 22-ý0 Звiту про фiнансовi результати

a 1 ],aр_]Iiновацого

Bi

ВСЪОГО ВИТРАТЙ



5.1б. подАток нл приБуток

Поточний податок на прибуток
Вiдстрочений податок на прибуток

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕIIОЮ ВЦПОВIДАЛЬНIСТЮ (ЮНIТ ФI

tIРИМIТКИДО PIЧHOI ФIНЛНСОВОi ЗВIТНОСТI ЗЛ

станом ка 3 1 грудня 2017 року та за перiод, що закiкчився на зазначену

(в muсячах zpuBewb, якtцо не вказано

20|7 2016
'000 грн. '000 грн.

20|1 2016
'000трн. '000трн.

18% l8%

re
Ll

t

*
ц

юридичнi особи в Украiъi повиннi самостiйно подавати податковi декларацiт,

Згiдно з прийнятими положеннями, нормативна ставка податку на прибуток в 2017 i20|6

податковi рiзницi при цьому не виникають,
Узгодження "у* 

*"rpu' зi сплати податкУ на прибуток, розрахованих iз

t
*

l

законодавчо встановлених ставок, та фактично нар€Iхованих сум е таким:

Прибуюк до оподаткуваншI
Нормативна ставка
Обчuслена сума поdаmtу
Витрати (дохоли) з податку на прибlток

6. ФшднсовI IнструмЕнти тд розкриття IIIФормдцI! щодо використ
СПРАВЕДЛИВОi BAPTOCTI
Класифiкацiя фiнансових iHcTpyMeHTiB представлена наступним чином:

ц

Bi кошти та ix еквiваленти
Bi фiHaнcoBi iцвестицii за

наданi фiнансовим ц9п{цqццц J9
Hi юридичним особам за

ним особам за

%о за наданими позиками та фlнансовими

РАЗОМ АКТИВИ
3|.|2.20|7

KoBi позики отриманl

icTb за розрахунками з

поточнi забезпечення на опл

поточнi зобов'язання за

П"й;rri ,."б""'"за"н, зЪrrrrаr" u*цiй з метою формування початкового статутного

РЛЗОМ ЗОБОВ,ЯЗЛIIНЯ

чистАпозицlя



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВIДАЛЬНIСТЮ <ЮНIТ ФIНАНС>)
примIткидо rrчноi ФIнлнсовоi звrтностI зА мсФз

cтluloМ на З l грудня 20 l 7 року та за перiод, що закiнчився на зазначену дату
(в tпuсячах zpuBe*b, якlцо не вказано iHule)

РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIi ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СПРАВЕДЛИВОi BAPTOCTI
1. Методики оцiнюванrrя та вхiлнi данi, використанi для сrоrадання оцiнок за справедливою

вартiстю
ТовариствО здiйснюе викJIючно безперервнi оцiнки справедливоi BapTocTi активiв та зобов'язань,

тобто TaKi оцiнки, якi вимагаються мсФЗ 9 <Фiнансовi iHcTpyr""i"o та мсФз 1з <Оцiнка
справедливоТ BapTocTi>> у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного перiоду.

Щалi наведено методи оцiнки якi використовус Товариство при визначеннi С.rра"едп""оi BapTocTi

класп актпвiв та
зобов'язань, оцiненпх

за справедливою
вартiстю

Методикlл оцiнюванпя

Метод оцiнкп
(рпнковий,
дохiдпий,

витратний)

Впхiднi данi

l рошов1 кошти та iх
еrеьаленти

ГIервiсна та пода,rьша оцiнка грошовID(
KorrrTiB та ik еквiвалентЬ здiйснюеться за
спр:ведливою вартiстю, яка дорЬшое ix
номiнальнiй BanTocTi

Ринковий Офiцiйнi курси НБУ

{епозити (KpiM депозитiв
lо заrитання)

flepBicHa оцiнка депозиту здiйсцюсться за
його справедlпшою вартiстю, яка зазвичай
дорiвr*ое його номiна,rьнiй BapTocTi.
fIодальша оцiнка депозитiв у нацiонмьнiй
BarшoTi здiйснюеться за справедливою
вартiстю очiк}ъаню< грошовlr( потокЬ

ДохИний
(дискоrrтуванrrя

црошовID(
потокiв)

Ставки за депозитами,
ефектrвнi стilвки за
депозитними договорами

Ьорювr цiннi паrrери Первiсна оцiнка борговrа< цiнlrих паrrерiв
як фiвансовrос aKTrBiB здiйсr*оеться за
спрzlведJIивою вартiстю, яка зазвичй
дорЬrпос цiнi операцii, в ходi якоi був
отриманий актив. fIодальша оцiнка
борmвю< цiнrшх паперiв здiйсrпоеться за
спрalведливою вартiстю.

Ритжовий,
дохiдний

Офiцiйнi бiржовi курси
оргаяiзаторiв торгЬ на дату
оцiнки, котирувмIilI
анмогiчнrо< боргових цiнтпас
паперiв, дисконтованi потоки
грошовю< коштЬ

rЕструr{еIrги капiтаrrу Первiсна оцiнка iHcTpyMeHTiB капiта,ry
здiйсrrюеться за lx справедливою
вартiстю, яка зазвичй дорЬнюс цiнi
операцii, в ходi якоi був отриманий aKTlB.
Подальша оцillка iHcTpyMeHTb капiталу
здiйснюеться за спрzlведливою вартiстю
на дату оцiцки.

Ршrковий,
витратrrий

Офiцiйвi бiржовi курси
органiзаmрiв торгЬ на дату
оцiнки, за вiдсутностi
визначеного бiржового курсу
на дату оцiнки,
використовуеться ocTaIIUI
балансова BapTicTb, цirти
закриття бiржового торгового
дшI

frоргованiсть
flepBicHa та пода.tьша оцiнка дебiюрськоi
заборгованостi здiйсr*оеться за
спрчведливою вартiстю, яка дорЬr*ое
BapTocTi погашеЕI]JI, тобто cyMi
очiкуваrrrа< контрaжтню( грошових потокiв
Еа датч опiнки.

Дохiдrrий KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть tIогашенIuI,
очiкlъ aHi вхiднi грошовi
потоки

Первiсва та подальша оцiнка поточнlв
зобов'язань здiйсшоеться за вартiстю
погашенюI

Витратний KoKTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть погашеЕIuI,
очiкlванi вло<цнi грошовi
потоки

|9
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВЦАЛЬНIСТЮ <ЮНIТ ФI

ПРИМIТКИ ДО PIIIHOI ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI ЗА М

станом на 31 грудня 2017 року та за перiод, що закiцчився Еа зазначену

(в muсячах zpuBetb, яка!о не вкtlэано

2. PiBeHb ведливоr якого належать ивоi ва

3. рух активiв та зобов'язань, що оцiнюються за справедливою вартiстю з використанням

вихiдних даних 3-го

3 рiвеяь
(Ti, що не мають
котирувань i не с

2 piBeHb
(Ti, що не мають
котирувань, але

1 piBeHb
(Ti, що мають

котируванпя, та

Класп aKTlrBiB та
зобов'язапь,
оцiнепих за

справедлпвою

1.|2.|61.12.1731.12.16

.Щовгостроковi
фiнансовi irвестицii,
якi облiковlтоться за

методом участi в
капiталi
Заборюванiсть з

нарахованих %о за
наданими позиками та

фiнансовими
кредитaIN{и, 1Еших

2|6 7422|6142

Irтшi довrrэстроковi
зобов'язшпrя

|42,150

Стаття (cTaTTi) у
прибlтку або збитку, у

якiй прпбутки або
збиткп визнанi

Класц активiв, оцirrепих за

справедлпвою вартiстю з

використанпям 3-го рiвня icpapxii

облiковуються за методом участ1 в

BapTocTi активiв, якi
оцirrюються за

Довгострокова дебiторська
заборгованiсть за договорами
вiдступленrrя права вимоги

I"-i до".ос"роковi фiнансовr

Д"бi"ор""*а заборгованiсть з

нарахованих Уо за надfilими позиками

та фiнансовими кредЕtами, 1ншI,D(

2|6,142216742

|42,1 50
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TI зА мсФ
азначену да
че вказано iEI

товАрист";;}",т_'}:::::tП_о_вIдАльнIстю(ЮнIтФIнАнс>

Hrr*y3::" j:::,*,"о"ЪЪ-й;ilffil;iТJ;;стаЕом на З 1 грудця 201 7 року та за перiод, -; ;;;;;;*;;##;i;
(в лпuсяцL

'"-' ъ",];J":;?#;;НнЖжНi*]*:з11::" справедливоi BapTocTi>

(в пuсячах zрuвень, якцlо не вказtlно tHlue)

Справедливu"uр.i",i6;**;;;i";#;у,1'#i""'"ън"Т#;'",''Та*"#].вартiстю

)},
гк}i у
або
ri

позики

iaHcoBoi звiтностi.
УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ

, яка може бути корис"". о#;;;;.;.r;;;;

HI{

якi

:..T\.ПнихДляпpoДа)кy,нeМoжлиBoi'."u]laкpeДитopськoi_забoфu,o.
'-"'""?;'r,"_,,.,_лл 

'т J ' --vrrrv'l\;rrrbv ЬИЗН&ЧИТИ ДОСТОВiРНО, ОСКiЛЬКи немае ринкового котирування цихlрування Циl

iТ#фjrЦ#iЧ';:;;:,Ъ.,,#";#тil 
" 

j:::*rI]-. 5:q" з ас то сув а н ня с пр ав е J л и в oi
'::TocTi е Достатнiм":,i. ;;;*;;,*Й'r#J#;ЁJ;#Ё,У:]_.Зо{о застосування сп

.:::::1Т:_Iцодо засто.у"u"""-l"Ь;Йff;r#*Т"1":".'_ звiтностi .*rrл".iЙ оуойBapTocTi -яка с\,ттсва

Управлiння ризиками € вuDкливим елементом дiяльностi Товариства. OcHoBHi_-",.,J,:.;.T";,ifi.J"lН;:,i*;"";iffi"; 
jr;;[тL'#-уiр,;;;;;й;5x;rъ#";ж:il

Рuзuк лiквiOносmi 
_ r.r]r yrrJ{r[lб ll0Jlяга€ в наступному.

Ризиком n'*"r11::n е ризик того, що Товариство не :

'.-#fr '#'flrЖ:iТff#"r"lffi"оздitснйер;;.;;;.'Т:Ь;,Т#lЪ,i"i#:::";,нт}l.тL1

,.il":Ё.'ffi ЖliilТ*кffi*:т*т#Т:{тЁ{Щ;;Ж::#жж*;,тiхЁ"llт#iнl' - Jа-lУЧеННi ФiНансуван11, *on, 
'.;;;r;ffi:: HJJ#Ж;"JJY,:_1"".,po "опЙrп" "ро.о""х коштiв- -" i ОВаРИСТВУ ДОСТаТНЬО Грошових *о,urЪ на погашення о*" ,t#Jf.JJJ:"J"ff: кредитним ризиком

з1.12.17 Jr.12.1б з1,12.17 Jl.i 2.I

Iз8 з25
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (ЮНIТ ФIНАНС,
примIтки до ршноi ФIнлнсовоi звIтностI зА мсФ]

станом на 3l грудня 2017 року та за перiод, що закiнчився на зазначену да.
(в muсячах zpuBeHb. якцlо не вказано iHtb

Креdumнuй рuзuк
ФiНаНСОвi iнстрУменти, якi можуть пiддати Товариство значним кредитним ризика}:

складаються iз грошових коштiв та ix еквiвалентiв, дебiторськоi заборгованостi. Грошовi кошти та .:.

еквiва,,1енти в основному знаходяться в основних визнаних украТнських банках.
Товариство не вимагае застави щодо фiнансових активiв. Керiвництвом Товариства розроблегlз

кредитна полiтика, i можливi кредитнi ризики постiЙно вiдстежуються. Оцiнка ризику проводиться гr
BciM контрагентам, за якими кредитний ризик перевищуе певну суму.

Згiдно з параграфом 36 МСФЗ 7 кФiнансовi iнструменти: розкритгя iнформацiТ), станом L,.l

Зl грудня 2017 року Товариством визначено максим€lльний кредитний ризик у розмiрi справедлив_lii
BapTocTi грошових коштiв та Тх еквiвалентiв, а також наданих позик, що становить 12 пuc zp+. :&

227 692 muс. ?рн. вiдповiдно. Кiлькiсне вiдображення кредитного ризику щодо фiнансових актив.ш
представлено нижче.

зl.|2.2017

Справедлива BapTicTb
максимальний
розмiр ризику

227 692Позики наданi 227 692
Грошовi кошти та ix еквiваленти 12 12 .
Разом 227 704 227 704 

'Кредитнi ризики Товариства вiдстежуються i аналiзуються в кожному KoHKpeTHoNry випадк},.
керiвництво BB€DKae, що кредитний ризик н€lJIежним чином вiдображениr1 в резервi пiд знецiненiш
BapTocTi активiв.

Управлiння Капimало.u
I_{iлями Товариства щодо cxopoHHocTi капiталу с:

- забезпечення здатностi Товариства продовжувати дiяпьнiсть у наl"tблrlхiчоiчry майбутньомr. l
ТиМ, щоб заробляти прибуток учасникам i приносити користь iHmrtlt зацiкавленим cTopoнaNl.

- забезпечити адекватну капiталовiддачу.
Товариство управля€ структурою свого капiталу i кориryе ii в залежностi вiд змiн в економiчн;:il

умовах i характеристиках ризику базових активiв. З метою пiдтрипtки або зrtiни структури капiта ,

Товариство може збiльшити або зменшити розмiр статутного капiтапу,. або прийняти рiшення п:rш

продак активiв для покриття нaUIвноi заборгованостi. Товариство здil"tснюе пtонiторинг капiта:,
роЗрахоВУючи спiввiдношення сум чистих кредитних зобов'язань до капiта.ту. Пiд капiталгпr,

розумiеться загЕuIьна сума чистих активiв, що н€шежить учасника]!{ Товариства. Чистий боrl

розраховуеться шляхом вирахування iз кредитних зобов'язань, вiдобрarкених у звiтi про фiнансов,i
стан залишкiв грошових коштiв та ix еквiвалентiв.

У 2017 роцi стратегiя Товариства полягае в тому, щоб пiдтримувати спiввiдношення капiталу ц
кредитноi заборгованостi на piBHi не нижче 0.2. Коефiцiснт покриrгя кредIlтних зобов'язань на звiJ
дати розрахований таким чином:

3\.l2.20l7
'000 грн.

.1

200

з0

Кредиторська заборгованiсть за довгостроковими позиками
Кредиторська заборгованiсть за короткостроковими кредитами банку
Кредиторська заборгованiсть перед засновниками
Поточнi забезпечення на оплату вiдпусток
Iншi поточнi зобов'язання
Поточна дебiторська заборгованiсть за договорами залучеЕця позик, надання позик
та фiнансових кредитiв
Поточна дебiторська заборгованiсть за нарахованими вiдсотками вiдповiдно до
договорiв зirлучення позик, надання позик та фiнансових кредитiв
Грошовi кошти
Скоригована сума кредитних зобов'язань
всього власний капiтал
Коефiцiент покриття кредитних зобов'язань

55 902

6 400

\42 75а

(2|6 742t

(2 7З7 ,

(l2,
|4 209
30 25r
2,|29
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ТОВАРIIСТВО З ОБ}IЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ <ЮНI1. ФIНАНС>
ПРIIýIIТКИ ДО РIЧНОi ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТl ЗА МСФЗ

станом на 3 1 грудня 20 1 7 року та за перiод, що закiнчився на зазначену дату
(в tпttсячах zpttBeHb, якu|о не вказано iHute)8. опЕрАцIi з пов,язАними сторонАми

Винагорода основному керiвництву включена в складi
(Звiт про сукупний ДОхiд) за перiод з 01.0i.2017 по з1.12.2о17
9. потЕнцIЙнr тд yMoBHI зоБов,язАння

У данiй фiнансовiй звiтностi пов'язаними ввФкаються сторони, одна з яких контролю€органiзацiю або контролюеться нею, або разом з органiзацiею с об'екто, 
".rinuro.o 

контролю.
,.,,.,_ ,I::_lЗаНi 

СТОРОНИ МОЖУТЬ ВСТУПаТИ 
" у.одr, якi не проводилися б мiж незв,язаними сторонами,цlни 1умови Таких Угод Можуть вiдрiзнятися вiд Угод i умов мiж незв'язurrr, aroporur"Пов'язанi сторони включають :

- Учасникiв
- Ключовий керуючий персонаJI i близьких членiв ix сiмей
- КомпанiТ, що перебуВають пiД контролеМ або якi вiдчувають iстотний вплив учасникiв.
О п ер ац ii з ю.t ю ч о в uм керу ю ч uм п ер с о t l ctJ,t о J|l
Ключовий керуючий персонrtл .rр.д.rа"о.rий спiвробiтниками Товариства, що володiютьповновzDкеннями i зобов'язаннями у зв'язку з плануванням, керiвництвом i *о;;р;;., над дiяпьнiстюпiдприсмства, здiйснюваними прямо або побiчно.

витрат в Звiтi про фiнансовi результати
року i складае 427 тис. rрн.

товариство не iдентифiкуе умовних зобов'язань
кЗабезпечення, yMoBHi зобов'яЪання ia yMoBHi активи).

поdаmкова сuсmе"ца
Податкова система УкраТнИ характеризУ€ться великою кiлькiстю податкiв i нормативнимидокументами, що часто змiнюються, якi можуть мати зворотну силу та у багатьох випадках мiстятьЕеоднознаЧнi, деколи суперечливi формулювання, вiдкриri дп" irr"р.rреruцit. йасто рiзнi регулюючiоргани по-рiзному реагують на однi i Ti ж попо*Ё"r"' нормативних документiв. Правильнiстьрозрахунку податкiв. е предметом розгляду i детальних перевiрок з боку орйь, до повноважень якихвходить накJIадення iстотних штрафiв, неустойок i вiдсоткiв.
ТовариствО € платникоМ податку на прибуток на загчшьних пiдставах (основна сmавка 18%).ВитратИ з податкУ на прибутоК у рiчнiИ фiнансовiй з"irrос.i Товариства за перiод, що закiнчивсяЗ1 груднЯ 2017рокУ вiдсутнi, оскiлiпИ по результатам2017року Товариством отримано збиток врозмiрi б l48 тис, грн" ВiдстРоченi подаТковi акiивИ та зобов'язання у Товариства вiдсутнi у зв'язку iззастосуванНям положеНь пп, 134,1,1 ПодаткоВого кодексУ УкраiЪи npo ,Ъ.u"rосування коригуваньфiнансового результату до оподаткування на yci рiзницi.
Товариство не е платником податку на додану BapTicTb.
Керiвництво вважас, що Товариство дотримувалось Bcix нормативних положень, i Bciпередбаченi законодавством податки були HapaxoBaHi та сплаченi. У випадках, коли порядокнарахуванНя податкоВих, зобов'яЗань буВ недостатньО чiтким, Товариство 

"upu*o"y"-o податковiзобов'язання на ocHoBi оцiнок керiвництва.
10. ЗАТВЕРДЖЕННЯФIНАНСОВИХЗВIТIВ

|jt."9'iж.":i_:'lT л1т"_"li*.:i та допущенi до публiкацii (оприлюднення) генер€lJIьнимдиректором Товариства 1l сiчня 2018 р.

Генеральний директор Липська Ю.М.

Головний бухгалтер

та умовних активiв у розумiннi МСФЗ

Стахова Т.М.

2з


