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Види діяльності КВЕД -  2010:
64.19 Інші види грошового посередництва 
64.91 Фінансовий лізинг
64.99 Надання інших фінансових послуг(крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного 
забезпечення
41.10 Організація будівництва будівель

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Толока» (надалі -  
«Товариство») засноване у 2004 році у відповідності до законодавства України.
Зареєстроване Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України як 
фінансова установа (Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ТОВ «ФК «Толока» серія 
та номер ФК №32 від 17.09.2004 року, Розпорядження Комісії від 17.09.2004 р. №2366, термін 
дії Свідоцтва необмежений. Код фінансової установи 13).

Товариство має Ліцензію Серія АВ № 548133 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг. 
Рішення про видачу ліцензії від 08.02.201 Іроку №356-ФК, термін дії до 27.10.2012 року. 
Отримана Ліцензія Серія АВ № 614873, НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ 
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, діяльність із 
залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва 
та/або здійснення операцій з нерухомістю. Рішення про видачу ліцензії від 25.12.2012 року 
№2890, термін дії до 08.01.2018 року. Відповідно до частини дванадцятої статті 13 та частини 
шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», ліцензії, 
які були чинними на день набрання чинності Закону, є безстроковими.

Метою діяльності Товариства є: надання фінансових послуг на ринку будівництва житла та при 
операціях з нерухомістю, залучення та ефективного розміщення фінансових ресурсів інвесторів, 
сприяння розвитку в Україні ринкових відносин, вирішення економічних та соціальних 
інтересів учасників та співробітників Товариства і отримання відповідного прибутку.

Предметом діяльності Товариства є залучення коштів фізичних та юридичних осіб -  
установників управління для інвестування в операції з нерухомістю та в об’єкти будівництва 
шляхом утворення фондів фінансування будівництва (ФФБ) та фондів операцій з нерухомістю 
(ФОН).

Вищим органом управління Товариства є Загальні збори Учасників.
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Безпосереднє керівництво діяльністю Товариства здійснює Генеральний директор - виконавчий 
орган.

Станом на 31 грудня 2020 року чисельність працівників Товариства складає 6 осіб, з яких З 
особи працюють за сумісництвом.

Перелік фондів фінансування будівництва
У 2020 році Товариство здійснювало управління наступними фондами фінансування 
будівництва виду А:

№ Повне найменування ФФБ Номер
ФФБ

1 Житловий комплекс по вулиці Вітянська, 2 в м. Вишневе Києво- 
Святошинського району Київської області

1000320001

2 Житловий комплекс з вбудованими адміністративними приміщеннями за 
адресою: місто Київ, вулиця Михайла Донця, будинок 2а

1000320002

3 Житловий будинок с.Білогородка, вул. 40-річчя перемоги (перша черга) 1000320003
4 Житловий будинок с.Білогородка, вул. 40-річчя перемоги (друга черга) 1000320004
5 Багатоквартирний житловий будинок за адресою: Київська область, Києво- 

Святошинський район, м.Вишневе, вул. Лесі Українки, 62-А
1000320005

6 Житловий будинок з підземним паркінгом на проспекті Космонавта 
Комарова, 1,на розі проспекта Відрадного та вулиці Гарматної у 
Солом'янському районі міста Києва

1000320007

7 Житловий будинок по вулиці Лесі Українки, 62 в місті Вишневе, Київської 
області, 11 поверхів (корпус 4, 5, 6)

1000320008

У зв’язку з виконанням усіх зобов’язань фонду, 20.11.2020 року було прийняте рішення (наказ 
№20/11.20) про прининення діяльності ФФБ виду А №100320002 «Житловий комплекс з 
вбудованими адміністративними приміщеннями за адресою: місто Київ, вулиця Михайла 
Донця, будинок 2а».

Наявність сертифікованих фахівців при провадженні професійної діяльності на 
фондовому ринку -  діяльність з управління майном для фінансування для фінансування 
об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю станом на 31.12.2020 року:

№ Посада П.І.П. Номер
сертифікату

Термін дії

1 Генеральний
директор

Скиба Юлія Сергіївна 013772-М 07.12.2020-
06.05.2023

2 Заступник
генерального
директора

Сахновська Олена Львівна 013770-М 07.12.2020-
06.05.2023

Учасники Товариства:
Станом на 01.12.2020 року учасниками Товариства були:

Назва Частка в статутному капіталі, 
%

Сума зареєстрованого внеску, 
грн.

КОВ «Веллфорт» 8,68 4 123 000,00
ТОВ «Лебідь-Гарант» 91,32 43 377 000,00
Всього 100 47 500 000,00



Сума внесків до статутного капіталу Товариства повністю внесена грошовими коштами. 
Протягом 2020 року відбулися зміни у складі учасників Товариства та розміру їх внесків.
28 травня 2020 року згідно Договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі 
ТОВ «Лебідь-Гарант» продав ТОВ «АЛЬФАХЕИМ» 0,5 % своєї частки у статутному фонді 
Товариства, що становить 237 500,00 грн.

Станом на 28.05.2020 року учасниками Товариства були:

Назва Частка в статутному капіталі,
%

Сума внеску, грн.

КОВ «Веллфорт» 8,68 4 123 000,00
ТОВ «Лебідь-Гарант» 90,82 43 139 500,00
ТОВ «АЛЬФАХЕЙМ» 0,5 237 500,00
Всього 100 47 500 000,00

Протоколом №29/05/20-1 Загальних Зборів Товариства від 29 травня 2020 року було прийнято 
рішення про збільшення статутного капіталу шляхом залучення додаткових вкладів учасників. 
Розмір часток та внесків до статутного капіталу розподілили наступним чином:

Назва Частка в статутному капіталі, 
%

Сума внеску, грн.

КОВ «Веллфорт» 6,34 4 123 000,00
ТОВ «Лебідь-Гарант» 84,16 54 702 000,00
ТОВ «АЛЬФАХЕЙМ» 9,5 6 175 000,00
Всього 100 65 000 000,00

Станом на 31.12 2020 року учасники Товариства та розмір їхніх часток мають наступний вигляд:

Назва Частка в Сума Сума Сума
статутному зареєстрованого затвердженого оплаченого
капіталі, % внеску, грн. внеску, грн. внеску, грн

КОВ «Веллфорт» 6,34 4 123 000,00 4 123 000,00 4 123 000,00
ТОВ «Лебідь- 
Г арант»

84,16 43 139 500,00 54 702 000,00 43 389 500,00

ТОВ
«АЛЬФАХЕИМ»

9,5 237 500,00 6 175 000,00 6 175 000,00

Всього 100 47 500 000,00 65 000 000,00 53 687 500,00

Наявність системи внутрішнього аудиту Товариства
Рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Фінансова компанія «ТОЛОКА» (Протокол №10/11 
від 10 листопада 2014 р.) було затверджено Положення про службу внутрішнього аудиту 
(контролю). Функції внутрішнього аудиту (контролю) покладено на Кравченко Юлію Євгенівну, 
призначену наказом № 12-к від 18.05.2017 року.

Загальна основа формування фінансової звітності 
Достовірне подання та відповідність МСФЗ
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка 
сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів 
діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого 
кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства є Міжнародні стандарти фінансової 
звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та 
тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачення міжнародної фінансової звітності, що офіційно 
оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України.
Підготовлева Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає 
всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО, дотримання яких забезпечує



достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та 
зрозумілої інформації.
При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних 
законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та 
складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.
Метою фінансової звітності Товариства є надання фінансової інформації, яка є корисною для 
нинішніх та потенційних інвесторів, позикодавців та інших кредиторів у прийнятті рішень про 
надання ресурсів Товариства.
Фінансова звітність Товариства складається на основі припущення, що Товариство діє на 
безперервній основі і залишатиметься таким у досяжному майбутньому (у продовж наступних 
дванадцяти місяців).
Якісні характеристики корисної фінансової інформації визначають типи інформації, що 
найімовірніше, є найбільш корисними для нинішніх та потенційних інвесторів, регулюючих 
органів для прийняття рішень на основі інформації, що надана у фінансовій звітності.
Фінансова звітність Товариства базується на наступних характеристиках:
Основоположні якісні характеристики:
доречність - доречна фінансова інформація може спричинити відмінності у рішеннях, якщо вона 
має передбачувану цінність, підтверджувальну цінність або і те, і друге; 
суттєвість - інформація є суттєвою, якщо її відсутність або неправильне подання може 
вплинугти на рішення, які приймають користувачі на основі фінансової звітності; 
правдиве подання - щоби бути корисною, фінансова інформація повинна не лише подавати 
відповідні явища, вона повинна також правдиво подавати явища, які вона призначена подавати. 
Щоби бути досконало правдивим поданням, опис повинен мати три характеристики. Він має 
бути повним, нейтральним та вільним від помилок.
Посилюючі якісні характеристики:
зіставність - дає змогу користувачам ідентифікувати та зрозуміти подібності статей та 
відмінності між ними;
можливість перевірки - допомагає запевнити користувачів у тому, що інформація правдиво 
подає економічні явища, які вона призначена подавати;
своєчасність - означає можливість для осіб, які приймають рішення, мати інформацію вчасно, 
так щоб ця інформація могла вплинути на їхні рішення;
зрозумілість - класифікація, характеристика та подання інформадії ясно і стисло робить її 
зрозумілою.
Фінансові звіти відображають фінансові результати операцій та інштх подій, об’єднуючи їх в 
основні класи згідно з економічними характеристиками тобто, елементи фінансових звітів. 
Елементами, що безпосередньо пов’язані з визначенням фінансового стану в балансі, є активи, 
зобов’язання та власний капітал. Активи, зобов’язання та власний капітал —  це елементи, які 
безпосередньо пов’язані з оцінкою фінансового стану. Вони визначаються так: 
актив —  це ресурс, контрольований Товариством в результаті минулих подій, від якого очікують 
надходження майбутніх ековомічввх вигід;
зобов’язання —  теперішня заборгованість Товариства, яка виникає внаслідок минулих подій і 
погашення якої, за очікуванням, спричинить вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі майбутні 
економічні вигоди;
власний капітал —  це залишкова частка в активах Товариства після вирахування всіх його 
зобов’язань.
Оцінюючи, чи відповідає стаття визначенню активу, зобов’язання або власного капіталу, 
Товариство звертає увагу на сутність та екояомічну реальність, а не лише на їхню юридичну 
форму.
До спеціального розпорядження керівника Товариства вважати всі активи контрольованими й 
достовірно оціненими на підставі первісної вартості, зазначеної в первинних документах на 
момент їхнього визнання.
Вважати активами ті об'єкти, які не використовуються в основній діяльності, але від яких 
очікується одержання економічних вигід у випадку їхньої реалізації третім особам. Об'єкти, які 
не визнаються активами Товариства затверджуються спеціальним розпорядженням керівника 
Товариства.



Елементи, які безпосередньо пов’язані з оцінкою діяльності в Звіті про фінансові результати 
(сукупний дохід), є доходи та витрати:
дохід —  це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження 
чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов’язань, результатом чого є 
збільшення власного капіталу, за винятком збільшення, пов’язаного з внесками учасників; 
витрати —  це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи 
амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення 
власного капіталу, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам.
Визначення доходу та витрат ідентифікують їхні основні риси, але не ведуть до встановлення 
критеріїв, яким вони повинні відповідати перед визнанням.їх у Звіті про фінансові результати 
(сукупний дохід).
Майбутня економічна вигода, втілена в активі, є потенціалом, який може сприяти надходженню 
(прямо або непрямо) грошових коштів і їх еквівалентів до Товариства. Потенціал може бути 
продуктивним, тобто частиною операційної діяльності суб’єкта господарювання. Він може 
набирати також форми конвертованості у грошові кошти або їх еквіваленти або спроможності 
зменшувати відтік грошових коштів, наприклад, коли альтернативний процес зменшує 
операційні витрати.
Стаття, яка відповідає визначенню елемента, визнається у фінансової звітності Товариства, 
якщо є ймовірність надходження або вибуття будь-якої майбутньої економічної вигоди, 
пов’язаної зі статтею та стаття має собівартість або вартість, яку можна достовірно визначити. 
Для складання фінансової звітності відповідно до МСФЗ керівництво Товариства здійснює 
оцінку активів, зобов'язань, доходів і витрат на основі принципу обачності.

Стислий виклад облікових політик
Суттєві облікові політики, що були використані при підготовці цих фінансових звітів, 
узагальнено нижче.
Фінансові звіти були підготовлені із використанням основи для оцінки, визначеної МСФЗ для 
кожного класу активів, зобов’язань, доходів та витрат.
Фінансові активи та зобов’язання згортаються лише за наявності юридично закріпленого права 
здійснити взаємозалік та наміру реалізувати актив одночасно із врегулюванням зобов’язання. 
При складанні звітності за 2020 рік по МСФЗ, Товариство, керувалось обліковою політикою 
вибраною Товариством, концептуальна основа якої є МСФЗ та МСБО та діюче законодавство 
України.

Валюта виміру та подання
Фінансові звіти Товариства подані у гривні (грн.), що також є функціональною валютою 
виходячи з основного економічного середовища, у якому Товариство здійснює свою діяльність. 
Це означає, що операції в валютах інших ніж гривня, розглядаються як операції в іноземних 
валютах.
Всі суми у фінансових звітах та примітках наведені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше. 

Припущення про безперервність діяльності
Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, 
відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної 
діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому 
випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської 
діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.
Управлінський персонал, оцінюючи доречність припущення про безперервність, бере до уваги 
всю наявну інформацію щодо майбутнього -  щонайменше на 12 місяців з кінця звітного періоду. 
Таким чином, у результаті оцінювання управлінський персонал не має інформації про суттєві 
невизначеності, пов’язані з подіями чи умовами, які можуть спричинити значний сумнів щодо 
здатності Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі.

Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства затверджено до випуску (з метою оприлюднення) керівником 
Товариства 26 лютого 2021 року.



Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, період з 
01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року.

Суттєві положення облікової політики
Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітності 
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості.

Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти включають залишки готівки в касі, грошові кошти на поточних 
та інших рахунках в банках.

Фінансові активи
Фінансові активи Товариства включають дебіторську заборгованість, та грошові кошти. 
Балансова вартість фінансових активів Товариства переглядається щодо можливого зменшення 
корисності на кожну дату балансу.
Інша поточна дебіторська заборгованість за договорами визнається одночасно з визнанням 
доходу та оцінюється за первісною вартістю,та включається до підсумку балансу за чистою 
реалізаційною вартістю.

Основні засоби
Основні засоби, що були придбані Товариством, наведені за історичною вартістю за 
вирахуванням накопиченого зносу та будь -  якого зменшення корисності.

Нематеріальні активи
Нематеріальні активи включають ліцензії, та інші нематеріальні активи, що використовується у 
процесі надання послуг та управління. Витрати на придбання нематеріальних активів 
амортизуються на прямолінійній основі протягом очікуваного строку їх корисного 
використання.

Капітал
Зареєстрований капітал визначено виходячи із зафіксованої в установчих документах загальної 
вартості активів, що є внесками учасників.
Резервний капітал -  це сума резерву, створеного відповідно до установчих документів за 
рахунок нерозподіленого прибутку.
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) включає результати поточного періоду, що 
розкривається у Звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).

Фінансові зобов’язання
Фінансових зобов’язань Товариство не має.
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги відображаються в балансі за 
сумою погашення, за довгостроковими зобов’язаннями відображаються в балансі за сумою 
погашення.
Поточні зобов’язання (заборгованість за розрахунками з бюджетом, за розрахунками зі 
страхування, з розрахунками з оплати праці,) відображаються в балансі за сумою погашення.

Визнання доходів та витрат
Визнання доходу, який виникає в результаті використання активів Товариства іншими 
сторонами відбувається у вигляді винагороди управителям по договорам участі у фонді 
фінансування будівництва.
Витрати складаються в основному із собівартості наданих послуг та адміністративних витрат. 

Податок на прибуток
Поточний податок на прибуток обчислюється відповідно до законодавства України.
Податковим Кодексом України встановлена ставка оподаткування 18 відсотків на 2020 рік.



Фінансові витрати
Фінансові витрати Товариства визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони були 
нараховані.

Нематеріальні активи
Нематеріальні активи обліковуються за МСБО 38 «Нематеріальні активи», та нараховується 
амортизація за прямолінійним методом у відповідності до Положення про облікову політику 
затверджену в Товаристві.
На кінець періоду на підприємстві обліковуються нематеріальний актив (програмне 
забезпечення) у незавершених капітальних інвестиціях на суму 135,0 тис. грн., яке ще не 
введено в експлуатацію.

Основні засоби
Основні питання обліку основних засобів -  це визнання активів, визначення їхньої балансової 
вартості та амортизаційних відрахувань, а також збитків від зменшення корисності, які слід 
визнавати у зв’язку з ними, МСБО 16 «Основні засоби».
Станом на 31.12.2019 року первісна вартість основних засобів становить 16,0 тис. грн., 
нарахована амортизація 16,0 тис. грн., залишкова вартість -  0,0 тис.грн.
Станом на 31.12.2020 року первісна вартість основних засобів становить 16,0 тис. грн., 
нарахована амортизація 16,0 тис. грн., залишкова вартість -  0,0 тис.грн.
Основні засоби Товариства включають у себе комп’ютерну техніку.

Право користування майном
Товариство з 01 січня 2020 року застосовує МСФЗ 16 «Оренда».
Товариство орендує нежитлове приміщення, в якому знаходиться офіс, згідно Договору №01/03- 
О оренди нежитлових приміщень від 01.03.2019 року. Термін дії договору, згідно додаткової 
угоду встановлено до 31.12.2020 року. У зв’язку із закінченням дії договору, станом на
31.12.2020 року актив з права користування приміщенням та орендне зобов’язання -  відсутні.

Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю
До складу фінансових активів, що оцінюються за амортизаційною собівартістю, віднесено 
дебіторську заборгованість.

Дебіторська заборгованість 31.12.2019 
(тис. грн.)

31.12.2020 
(тис. грн.)

Довгострокова дебіторська заборгованість 4737 -

Резерв під очікувані кредитні збитки - -

Чиста вартість довгострокової дебіторської 
заборгованості

4737 -

Векселі одержані - 4737
Резерв під очікувані кредитні збитки - -

Чиста вартість векселі одержані - 4737
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги

66070 75554

Резерв під очікувані кредитні збитки 645 5412
Чиста вартість дебіторської заборгованості за продукцію, 
товари,роботи, послуги

65425 70142

Інша поточна дебіторська заборгованість 31 597 24501
Резерв під очікувані кредитні збитки - 1755
Чиста вартість поточної дебіторської заборгованості 31 597 22 746
Всього 101 759 97 625

До складу векселі одержані станом на 31.12.2020 року загальною сумою 4737 тис грн. віднесено 
заборгованість за отриманими векселями зі строком погашення «до пред’явлення». Резерв під 
очікувані кредитні збитки не створювався.



До складу дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги станом на
31.12.2020 року загальною первісною вартістю 75554 тис. грн. віднесено поточну дебіторську 
заборгованість за послуги управління майном.
Створено резерв під очікувані кредитні збитки у розмірі 5412 тис. грн.

До складу іншої поточної дебіторської заборгованості станом на 31.12.2020 року загальною 
первісною вартістю 24501 тис. грн. віднесено розрахунки з іншими дебіторами за отриманими 
позиками.
Створено резерв під очікувані кредитні збитки у розмірі 1755 тис. грн.

Гроші та їх еквіваленти
Стаття 2019 (тис. грн.) 2020 (тис. грн.)
Рахунки в банках 17063 68
Всього 17063 68

До складу грошей та їх еквівалентів станом на 31.12.2020 року віднесено кошти у розмірі 68 
тис. грн., що розміщені на поточному рахунку в АТ «Кредобанк».

Власний капітал
Стаття 2019 (тис. грн.) 2020 (тис. грн.)
Зареєстрований капітал 47500 65000
Внески до незареєстрованого статутного - 17500
капіталу
Резервний капітал 85 85
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -10231 -9779
Неоплачений капітал . - (11313)
Всього 37354 43993

Статутний (зареєстрований) капітал станом на 31.12.2020 року становить 47500 тис. грн. і 
сплачений учасниками Товариства грошовими коштами у повному обсязі.
У 2020 році затверджено збільшення статутного капіталу на 17500 тис. грн. шляхом внесення 
додаткових вкладів учасниками Товариства. Станом на 31.12.2020 року додаткові внески 
внесено не повністю, неоплачений капітал становить -  11313 тис. грн.

Станом на 31.12.2020 учасниками Товариства є:

Учасник Частка в 
статутному 
капіталі, %

Сума
зареєстрованого 
внеску, грн.

Сума
затвердженого 
внеску, грн.

Сума
оплаченого 
внеску, грн

КОВ «Веллфорт» 6,34 4 123 000,00 4 123 000,00 4 123 000,00
ТОВ «Лебідь- 
Гарант»

84,16 43 139 500,00 54 702 000,00 43 389 500,00

ТОВ
«АЛЬФАХЕЙМ»

9,5 237 500,00 6 175 000,00 6 175 000,00

Всього 100 47 500 000,00 65 000 000,00 53 687 500,00

У 2020 році резервний фонд не сформовано, оскільки за результатами господарської діяльності
2019 року було отримано збиток. Резервний капітал за результатами господарської діяльності
2020 року буде сформовано у наступному звітному періоді.

Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2020 року становить 452 тис. грн.

Поточні забезпечення
Стаття 2019 (тис. грн.) 2020 (тис. грн.)
Резерв відпусток 21 35
Всього 21 35



Станом на 31.12.2019 року на балансі Товариства обліковувався резерв виплати відпусток у 
розмірі 21 тис. грн. Протягом 2020 року Товариство збільшило резерв на 25 тис. грн. та 
здійснило виплату відпускних за рахунок резерву у розмірі 11 тис.грн. Станом на 31.12.2020 
року резерв відпусток становить 35 тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованість

Зобов’язання 31.12.2019 (тис. грн.) 31.12.2020 (тис. грн.)
Поточна кредиторська 
заборгованість за:

81559 53700товари, роботи, послуги
розрахунки з бюджетом 8 97
в т.ч. з податку на прибуток 6 97
розрахунки зі страхування - -

розрахунки з оплати праці 8 -

Інші поточні зобов’язання 7 3
Всього 81603 53835

Податок на прибуток
Відповідно до законодавства України, у звітному періоді ставка податку на прибуток становить 
18%. За 2020 рік Товариство має поточні зобов’язання з податку на прибуток у розмірі 99 тис. 
грн.

Розкриття інформації за видами надходження доходу:

Види доходів 2020р.(тис. грн.) 2019р.(тис. грн.)
Чистий дохід від реалізації 
продукції (товарів, робіт, 
послуг)

5 285 8863

Інші операційні доходи 17 837 23
Інші фінансові доходи 2 471 -

Всього 25 593 8 886

До складу чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2020 рік загальною 
сумою 5285 тис. грн. віднесено дохід від надання послуг управителем у зв'язку з управлінням 
майном (коштами), переданим йому в управління.
До складу інших операційних доходів за 2020 рік загальною сумою 17837 тис. грн. віднесено 
дохід від списання кредиторської заборгованості.
До складу фінансових доходів за 2020 рік загальною сумою 2471 тис. грн. віднесено дохід від 
визначення справедливої вартості (дисконт) фінансових активів.

Розкриття інформації за видами витрат:

Види витрат 2020р.(тис. грн.) 2019р.(тис. грн.)
Собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт, 
послуг)

7 072 6 660

Адміністративні витрати 531 1 993
Інші операційні витрати 17 439 712
Витрати(дохід) з податку на 
прибуток

99 зо

Всього витрат 25 141 9 395



До складу собівартості від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2020 рік загальною 
сумою 7072 тис. грн. віднесено витрати на обслуговування послуг, наданих управителем у 
зв'язку з управлінням майном (коштами), переданим йому в управління.

До складу адміністративних витрат за 2020 рік у загальною сумою 531 тис. грн. віднесено: 
Нарахована амортизація необоротних активів -  48 тис. грн.
Витрати на оплату праці -  293 тис. грн.
Відрахування на соціальні заходи -  56 тис. грн.
Витрати на інформаційно -  консультаційні послуги -  66 тис. грн.
Витрати на розрахунково-касове обслуговування -  7 тис. грн.
Інші витрати -  61 тис. грн.

До складу інших операційних витрат за 2020 рік у загальною сумою 17439 тис. грн. віднесено: 
Витрати на створення резерву сумнівних боргів -  6522 тис. грн.
Суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості -  15 тис. грн.
Витрати від відступлення прав вимоги -  10880 тис. грн.
Інші витрати -  22 тис. грн.

Сукупний дохід становить :
стаття 2020р.(тис. грн.) 2019р.(тис. грн.)
Сукупний дохід 452 -509

Чистий фінансовий результат за 2019 рік: збиток у розмірі 509 тис. грн.
Чистий фінансовий результат за 2020 рік: прибуток у розмірі 452 тис. грн.

Операції з пов’язаними сторонами
Пов’язаними сторонами Товариства вважаються підприємства і фізичні особи, які прямо або 
опосередковано здійснюють контроль над Товариством або суттєво впливають на його 
діяльність, а також близькі члени родини такої фізичної особи.
Перелік пов'язаних осіб:

Назва пов'язаних осіб 
КОВ «Веллфорт»
ТОВ «Лебідь-Гарант» 
ТОВ «АЛЬФАХЕЙМ» 
Скиба Юлія Сергіївна

Характер відносин 
Учасник Товариства (6,34%) 
Учасник Товариства (84,16%) 
Учасник Товариства (9,5%) 
Генеральний директор

У звітному періоді відбувалися взаєморозрахунки з пов’язаними особами:
нарахована заробітна плата генеральному директору Товариства у розмірі 66 тис. грн. та
виплачена.

Політики управління ризиками
Відповідальність за управління ризиками покладено на Генерального директора Товариства. 
Контроль за фінансовою та операційною діяльністю Товариства, у тому числі, процесами 
управління ризиками, здійснює Ревізійна комісія. Зазначені органи управління підпорядковані 
Загальним Зборам Учасників Товариства.
Керівництво визнає, що діяльність Товариства пов’язана з ризиками і вартість чистих активів у 
нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб’єктивних 
чинників та об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно 
передбачити неможливо.
Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин 
виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та 
застосування інструментарію щодо його пом’якшення.
Управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу Товариства і є важливим 
елементом її діяльності. Політика управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності 
фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативною впливу на фінансові



показники Товариства. Оперативний і юридичний контроль має на меті забезпечувати належне 
функціонування внутрішньої політики та процедур з метою мінімізації операційних і 
юридичних ризиків.
Політика з управління ризиками орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з 
якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний 
моніторинг за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління 
ризиками.

Кредитний ризик
Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе 
виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. 
Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні 
рахунки в банках, облігації та дебіторська заборгованість.
До заходів з мінімізації впливу кредитного ризику Товариство відносить:
- встановлення внутрішнього обмеження обсягу дебіторської заборгованості;
- аналіз платоспроможності контрагентів;
- здійснення заходів щодо недопущення виникнення простроченої дебіторської заборгованості. 

Валютний ризик
Валютний ризик - ймовірність того, що зміна курсів іноземних валют призведе до появи збитків 
внаслідок зміни ринкової вартості активів або пасивів.
Товариства не має валютних ризиків, так як валюта здійснення діяльності -  гривня і контракти 
в іншій валюті відсутні.

Ризик ліквідності
Ризик ліквідності - небезпека виникнення проблеми недостатності ліквідних коштів для 
забезпечення виконання власних зобов'язань. Виникає через нездатність Товариства запобігти 
зменшенню обсягу зобов'язань або фінансувати зростання своїх активів.
Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство 
аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими 
активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Ризики Товариства
Товариство не має ризику неповернення позик, так як не користується запозиченими коштами. 
Товариство може мати ризик припинення бізнесу, у зв’язку, з припиненням діяльності по 
акумулюванню коштів на будівництво за рахунок інвесторів.

Економічна ситуація
Основна діяльність Товариства здійснюється на території України. Законодавство і нормативні 
документи, які впливають на економічну ситуацію в Україні, є предметом частих змін; тому, 
активи і операції Товариства можуть наражатися на ризик у разі погіршення політичної й 
економічної ситуації, а також під впливом військового протистояння на сході України.
Вагомий вплив на діяльність Товариства та на економіку України загалом здійснила світова 
пандемія коронавірусної хвороби (СОУГО-19) та запровадженням Кабінетом Міністрів України 
карантинних та обмежувальних заходів, спрямованих на протидію її подальшого поширення в 
Україні. Це призвело до падіння платоспроможності клієнтів, що негативно вплинуло на 
фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи Товариства. Ці події можуть 
мати негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Товариства.
Управлінський персонал вважає, що він вживає належні заходи на підтримку стабільності 
діяльності Підприємства та використання всіх наявних можливостей для розвитку бізнесу 
діяльності Товариства у сьогоднішніх умовах. Остаточний влив і наслідки політичної та 
економічної кризи передбачити вкрай складно, проте вони можуть мати подальший негативний 
вплив на економіку України та бізнес Товариства.



Події, що сталися після звітної дати
Між датою складання та затвердження фінансової звітності жодних подій, які б могли вплинути 
на показники фінансової звітності, не відбувалося.
У січні 2021 року відбулась зміна генерального директора згідно Протоколу №20/01/21-1 від
21.01.2021 року: Скиба Юлія Сергіївна до 21.01.2021 року, Сахновська Олена Львівна з
22.01.2021 року.
З 01.01.2021 року Товариство орендує нежитлове приміщення, в якому знаходиться офіс, згідно 
Договору № 31/12-0 оренди нежитлових приміщень від 31.12.2020 року. Термін дії договору 
встановлено до 31.12.2022 року.

Сахновська О.Л.

Бондаренко І.П.


