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щодо фінансової звітності
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІГМА СОФТВЕА»
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ТОВ «Аудиторська фірма «ЕККАУНТ»

Власникам та Керівництву
ТОВ «СІГМА СОФТВЕА»
ДУМКА
Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ТОВ «СІГМА СОФТВЕА» (надалі –
«Компанія»), за 2020 рік, складеної відповідно до Національних Положень (стандартів)
бухгалтерського обліку України (НП(с)БО), а саме:






Балансу (звіту про фінансовий стан) станом на 31.12.2020 року;
Звіту про сукупній дохід за 2020 рік;
Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік;
Звітів про власний капітал за 2019 та 2020 роки;
Приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових
політик.

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, складена у всіх суттєвих аспектах
відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України
(НП(с)БО) та відповідає вимогам законодавства України, що регулює питання
бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, надалі – МСА. Нашу
відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора
за аудит фінансової звітності». Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з
Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для
бухгалтерів (далі - Кодекс РМСЕБ), а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих
вимог та Кодексу РМСЕБ.
Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки.
ІНША ІНФОРМАЦІЯ
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію, підготовлену станом на
та за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року. Інша інформація складається зі Звіту про
управління за 2020 рік, але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо
висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.
У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з
іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою
інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або
чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення.
Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве
викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили
таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ТИХ, КОГО НАДІЛЕНО
НАЙВИЩИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ, ЗА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ
Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності відповідно
до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України та за таку систему
внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб
забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок
шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку
здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де
це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім
випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Компанію чи припинити
діяльність, або не має інших реальних альтернатив.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за
процесом фінансового звітування Компанії.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не
містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора,
що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не
гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення,
якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони
можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї
фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та
професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:






ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності
внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські
процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є
достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик
невиявлення суттєвого викривлення в наслідок шахрайства є вищим, ніж для
викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову,
підробку, навмисні пропуски неправильні твердження або нехтування заходами
внутрішнього контролю;
отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для
розробки аудиторських процедур, які відповідали обставинам, а не для
висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість
облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським
персоналом;
доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку
та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва
невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів
можливість компанії продовжити свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми
доходимо висновку щодо існування такої невизначеності, ми повинні привернути
увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій
звітності або, якщо такі розкриття інформації є незалежними, модифікувати свою
думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати
нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Компанію
припинити свою діяльність на безперервній основі.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими
питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві
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аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю,
виявлені нами під час аудиту.
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО СУБ’ЄКТА АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма
«ЕККАУНТ».
Код за ЄДРПОУ: 30778330.
Місце здійснення діяльності: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 97 оф. 3
Інформація про включення в Реєстр: Товариство з обмеженою відповідальністю
«Аудиторська фірма «ЕККАУНТ» включене до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, які
мають право проводити обов’язковий аудит під № 2319.
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є
Лук’янчук Ольга Сергіївна, яку включено до Реєстру незалежних аудиторів під № 101917.
31 травня 2021 року
Ольга Лук’янчук
Партнер завдання
ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЕККАУНТ»
Реєстраційний номер в реєстрі незалежних аудиторів № 101917
Юлія Капустіна
Генеральний директор
ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЕККАУНТ»
Реєстраційний номер в реєстрі незалежних аудиторів № 101915

Сторінка 3

СТИСЛИЙ ВИКЛАД ЗНАЧУЩИХ ОБЛІКОВИХ ПОЛІТИК ТА ДОДАТКОВІ РОЗКРИТТЯ РАЗОМ ІЗ
ПРИМІТКАМИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІГМА СОФТВЕА»
СТАНОМ НА 31.12.2020 РОКУ ТА ЗА 2020 РІК, СКЛАДЕНОЇ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО НАЦІОНАЛЬНИХ
ПОЛОЖЕНЬ (СТАНДАРТІВ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ
Товариство з обмеженою відповідальністю «СІГМА СОФТВЕА» (надалі – «Компанія» або «Компанія»)
засноване фізичною особою, якої належить 100% статутного фонду.
Дата державної реєстрації – 10.05.2002 року
Реєстраційний код (ЄДРПОУ): 31935930
Місцезнаходження Компанії: 64300, Харківська обл., м. Ізюм, вул. Соборна,47,12..
Основною діяльністю Компанії є Видання комп'ютерних ігор (58.21)
Види діяльності Компанії за КВЕД:





КВЕД 58.29 Видання іншого програмного забезпечення
КВЕД 62.01 Комп'ютерне програмування
КВЕД 62.02 Консультування з питань інформатизації
КВЕД 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними
діяльність
 КВЕД 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
 та інші.
Станом на 31 грудня 2020 року Компанія не має відособлених підрозділів.

2. ОСНОВА ПІДГОТОВКИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Фінансову звітність компанії було підготовлено у відповідності до Національних Положень
(стандартів) бухгалтерського обліку (НП(С)БО) України, затвердженими Міністерством фінансів
України.

2.1.

Основа складання фінансової звітності

Дану фінансову звітність було підготовлено у відповідності з принципом оцінки за первісною вартістю.

2.2.

Функціональна валюта та валюта подання

Фінансова звітність наводиться в національній валюті України - гривня, а всі суми заокруглені до
цілих тисяч (000), за винятком випадків, де вказано інше.

2.3.

Припущення щодо функціонування Компанії в майбутньому

Фінансова звітність була підготовлена виходячи з припущення, що Компанія буде продовжувати свою
діяльність як діюче Компанія в осяжному майбутньому, що передбачає реалізацію активів та
погашення зобов’язань у ході звичайної діяльності.
Компанія функціонує в нестабільному середовищу. Стабілізація економічної та політичної ситуації
буде значною мірою залежати від ефективності заходів, що будуть здійснюватися Урядом та
Верховною радою України для подальшої економічної стабілізації. В результаті виникає
невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції, можливість відшкодування вартості активів
Компанії та здатність Компанії обслуговувати і платити за своїми боргами в міру термінів їх
погашення.
Дана фінансова звітність не включає жодних коригувань, які можуть мати місце в нестабільному
середовищі, що пов’язано з економічною та політичною кризою в Україні. Про такі коригування буде
повідомлено, якщо вони стануть відомі та будуть оцінені.

3. ОПЕРАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
Протягом останніх років в Україні спостерігається політична та економічна криза. Автономна
Республіка Крим була анексована Російською Федерацією. В 2020 році тривав збройний конфлікт з
сепаратистами на частині територій Луганської та Донецької областей.
В 2020 році економічна ситуація в Україні продовжувала стабілізуватися, що вплинуло на зростання
ВВП. Це дозволило НБУ продовжувати лібералізацію валютних обмежень, введених в 2014-2015
роках, зокрема, підвищити максимальний строк розрахунків за операціями з експорту та імпорту

товарів та зняти обмеження на репатріацію інвестицій за операціями з корпоративними правами.
Однак певні валютні обмеження все ще продовжували діяти.
В 2020 році, середній рівень інфляції склав 5%. Незважаючи на той факт, що за останні три роки
кумулятивно рівень інфляції в Україні перевищив 100%, керівництво Компанії вважає, що економіка
України не є економікою з гіперінфляцією, оскільки відсутні якісні ознаки гіперінфляційного
середовища.
Значні обсяги фінансування від зовнішніх донорів є необхідними для підтримки економіки країни.
Протягом 2015-2020 років, за домовленістю досягнутою з МВФ, Україна отримувала фінансування за
програмою кредитної допомоги країнам-членам. Подальша стабілізація економічної та політичної
ситуації залежить, в значній мірі, від дій українського уряду, разом з тим, майбутній розвиток подій в
економічній та політичній площині є важко передбачуваним.

4. ЗНАЧУЩІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Нижче описані істотні положення облікової політики, використані Компаніям при підготовці фінансової
звітності:
4. 1.
На підприємстві забезпечується незмінність облікової політики, якій слід керуватися при
вимірюванні, оцінці і реєстрації господарських операцій на основі Національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку, затвердженого плану рахунків Компанії і типових бухгалтерських проводок.
4. 2.
При веденні бухгалтерського обліку дотримуються основні принципи, сформовані в П(С)БО 1
та Податковому кодексі України. Система обліку Компанії - журнально-ордерна з повною
автоматизацією.
4. 3. Суттєвість:
Встановити наступні кількісні критерії суттєвості інформації про господарської операції та події
Об’єкти суттєвості

Відсоток
(у % від бази)

База для визначення кількісного критерію
суттєвості інформації

1. Госпоперації та події, пов’язані зі зміною у
складі активів, зобов’язань, власного
капіталу підприємства

0,5 %

Вартість всіх активів

2. Госпоперації та події щодо доходів і
витрат

0,2 %

Загальна сума доходів підприємства

3. Вартісні відхилення при проведенні
переоцінки або зменшенні корисності
необоротних активів

10 %

Справедлива вартість активу

4. Визначення подібності активів

10 %

Справедлива вартість об’єктів обміну

5. Визначення звітного сегмента при
розкритті інформації про сегменти

10 %

Відповідно чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)

6. Інші господарські операції та події

0,1%

Вартість всіх активів

Встановити наступні кількісні критерії суттєвості для статей фінансової звітності
Об’єкти суттєвості

Відсоток
(у % від бази)

База для визначення кількісного критерію
суттєвості

1. Для статей Балансу

3%

Сума підсумку Балансу

2. Для статей Звіту про фінансові результати

3%

Сума чистого доходу від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)

3. Для статей Звіту про рух грошових коштів

3%

Сума чистого руху грошових коштів від
операційної діяльності

4. Для статей Звіту про власний капітал

3%

Розмір власного капіталу підприємства

4.4. Основні засоби
Основні засоби - це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі
надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціальнокультурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року
(або операційного циклу, якщо він довший за рік), а вартісна оцінка якого перевищую суму, що
вказана у п. 14.1.138 ст. 14 Податкового кодексу України.
Витрати на придбання окремого основного засобу складаються із ціни його придбання, включаючи
ввізні мита і невідшкодовані податки на придбання, та витрат, які можна прямо віднести до підготовки
даного основного засобу для використання за призначенням.
Застосовувати при нарахуванні амортизації основних засобів прямолінійний метод амортизації.
Ліквідаційна вартість основних засобів встановлюється на рівні «0».

Об’єкти основних засобів, у яких закінчився строк корисного використання, надалі експлуатують до тих
пір, поки вони не перестануть відповідати критеріям визнання активу та їх фізичний та моральний стан
не дозволятиме використовувати їх за призначенням.
За рішенням інвентаризаційної комісії строк корисного використання таких основних засобів може бути
переглянутий.
Нарахування амортизації здійснювати з урахуванням мінімально допустимих строків корисного
використання основних засобів, встановлених податковим законодавством.
Термін корисного використання основних засобів
Основні засоби
,
будівлі (рахунок 103)
споруди (рахунок 103)
передавальні пристрої (рахунок 103)
машини та обладнання (рахунок 104)
З них:
електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення
інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов'язані з
ними комп'ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються
роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні
системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного
живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в
тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 2500 гривень
транспортні засоби (рахунок 105)
інструменти, прилади, інвентар, меблі (рахунок 106)
інші основні засоби (рахунок 109)

Мінімально допустимі строки
корисного використання, років
20
15
10
5
2

5
4
12

До малоцінних необоротних матеріальних активів відносити активи, відмінні від основних засобів (на
підставі класифікації, поданої в п. 5 П(С)БО 7 «Основні засоби»), вартісна оцінка яких дорівнює сумі,
що не перевищує суми, що вказана у п. 14.1.138 ст. 14 Податкового кодексу України.
Облік таких активів вести на рахунку 112 з використанням кількісних та вартісних показників.
Амортизацію за МНМА нараховувати у першому місяці використання об’єкта у розмірі 100 відсотків
його вартості.
Рішення про характер робіт (підтримання у робочому стані чи капітальний ремонт) приймає
генеральний директор з урахуванням результатів аналізу наявної ситуації та суттєвості таких витрат
(п.п. 29–32 Методичних рекомендацій про бухгалтерський облік основних засобів, затверджених
наказом Мінфіну від 30.09.2003 р. № 561).
У разі якщо здійснювалися поліпшення орендованого об’єкта нерухомості, то відповідно до п.
8 П(С)БО 14 такі витрати Компанія відображає як капітальні інвестиції у створення (будівництво)
необоротних матеріальних активів. Надалі вартість ремонту обліковується на субрахунку 103 й
амортизується прямолінійним методом протягом строку корисного використання передбаченого в
п. 3.1.5 Облікової політики для будівель.
4.5. Нематеріальні активи
Витрати на придбання окремого нематеріального активу складаються із ціни його придбання,
включаючи ввізні мита і невідшкодовані податки на придбання, та витрат, які можна прямо віднести до
підготовки даного активу для використання за призначенням.
Витрати на придбання, розробку, утримання, поліпшення нематеріальних активів з метою визнання та
оцінки об’єкта нематеріальних активів відображаються за такими групами:







група 1 – права користування природними ресурсами;
група 2 – права користування майном;
група 3 – права на комерційні позначення;
група 4 – права на об’єкти промислової власності;
група 5 – авторське право та суміжні з ним права;
група 6 – інші нематеріальні активи.

Патенти і ліцензії, придбані на строк більше одного року, визнаються у фінансовій звітності
нематеріальними активами.
Витрати підприємства, пов’язані з науково-технічним забезпеченням господарської діяльності,
списуються на витрати поточного періоду по мірі їх виконання.
Ліквідаційна вартість нематеріальних активів прирівнюється до нуля.

Нарахування амортизації нематеріальних активів підприємство
прямолінійного методу протягом строку їх корисного використання.

здійснює

із

застосуванням

Строк корисного використання встановлюється відповідно по правовстановлюючих документів, за
виключенням:
Нематеріальні активи
група 4 – права на об’єкти промислової власності
група 5 – авторське право та суміжні з ним права

Мінімально допустимі строки корисного
використання, років
відповідно по правовстановлюючих документів,
але не менше 5 років
відповідно по правовстановлюючих документів,
але не менше 2 років

У разі якщо правовстановлюючими документами строк дії права користування нематеріального активу
не встановлено, такий строк корисного використання визначається компанією самостійно, але не може
становити менше 2 років та більше 10 років.
4.6. Зменшення (відновлення) корисності активів
Зменшення корисності - це втрата економічної вигоди в сумі перевищення залишкової вартості активу
над сумою очікуваного відшкодування.
Компанія оцінює наявність ознак зменшення/відновлення корисності на кожну річну дату балансу (на
31 грудня звітного року).
Про зменшення корисності активів можуть свідчити, зокрема:








зменшення ринкової вартості активу протягом звітного періоду на суттєво більшу величину, ніж
очікувалося;
застаріння або фізичне пошкодження активу;
суттєві негативні зміни в технологічному, ринковому, економічному або правовому середовищі,
в якому діє підприємство, що відбулися протягом звітного періоду або очікувані найближчим
часом;
збільшення протягом звітного періоду ринкових ставок відсотка або інших ринкових ставок
доходу від інвестицій, яке може вплинути на ставку дисконту і суттєво зменшити суму
очікуваного відшкодування активу;
перевищення балансової вартості чистих активів підприємства над їх ринковою вартістю;
суттєві зміни способу використання активу протягом звітного періоду або такі очікувані зміни в
наступному періоді, які негативно впливають на діяльність підприємства;
інші свідчення того, що ефективність активу є або буде гіршою, ніж очікувалося.

Відхилення величини залишкової вартості об’єкта від суми очікуваного відшкодування, більше ніж
передбачено п. 4.2. Облікової політики є підставою для проведення процедури зміни корисності такого
об’єкта.
Сума очікуваного відшкодування - це більша з двох величин (п. 4 П(С)БО 28):



чиста вартість реалізації об’єкта активів;
теперішня вартість майбутніх чистих грошових надходжень від об’єкта активів.

Чиста вартість реалізації є справедливою вартістю активу за вирахуванням очікуваних витрат на його
реалізацію (п. 4 П(С)БО 28). Вона базується на цінах активного ринку за вирахуванням витрат, які
можна прямо пов’язати з продажем активу (за винятком фінансових витрат і витрат з податку на
прибуток).
Якщо інформація про ціни активного ринку недоступна, чиста вартість реалізації активу базується на
наявній інформації про суму, яку Компанія може отримати за актив на дату річного балансу в операції
між обізнаними, зацікавленими і незалежними сторонами за вирахуванням витрат на його реалізацію
(п. 10 П(С)БО 28).
Теперішня вартість майбутніх чистих грошових надходжень визначається шляхом застосування
відповідної ставки дисконту до майбутніх грошових потоків від безперервного використання активу і
його продажу (списання) після закінчення строку корисного використання (експлуатації) (п. 11 П(С)БО
28). Майбутні грошові потоки від активу визначають виходячи з фінансових планів Компанії на
період не більше 5 років.
Про відновлення корисності активу свідчать, такі ознаки (п. 17 П(С)БО 28):




суттєве збільшення ринкової вартості активу протягом звітного періоду;
суттєві позитивні зміни в технологічному, ринковому, економічному або правовому середовищі,
в якому діє підприємство, що відбулися протягом звітного періоду;
зменшення протягом звітного періоду ринкових ставок відсотка або інших ринкових ставок
доходу від інвестицій, яке може вплинути на ставку дисконту і суттєво збільшити суму
очікуваного відшкодування активу;





суттєві зміни активу та/або способу його використання протягом звітного періоду або такі
очікувані зміни в наступному періоді, які позитивно вплинуть на діяльність підприємства;
інші свідчення того, що ефективність активу є або буде кращою, ніж очікувалося .

Балансова (залишкова) вартість активу, збільшена внаслідок відновлення його корисності, не повинна
перевищувати балансову (залишкову) вартість цього активу, визначену на дату відновлення
корисності без урахування попередньої суми втрат від зменшення його корисності (п. 18 П(С)БО 28).
4.7. Запаси
Оцінку вибуття запасів здійснювати за методом ФІФО.
Організувати аналітичний облік руху товарно-матеріальних цінностей у кількісно-сумовому вимірі.
Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, списується з
балансу з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями
експлуатації відповідальними особами протягом строку їх фактичного використання.
4.8. Дебіторська заборгованість
Дебіторську заборгованість визнавати активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством
майбутніх економічних вигід та її можна достовірно визначити.
Показники дебіторської заборгованості відображаються у фінансовій звітності за чистою
реалізаційною вартістю, що дорівнює сумі дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву
сумнівних боргів.
Величина резерву сумнівних боргів визначається один раз на рік за абсолютною сумою сумнівної
заборгованості. За методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості величина резерву
визначається на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів.
Якщо суми нарахованого резерву недостатньо для списання безнадійної дебіторської заборгованості,
таке перевищення заборгованості над резервом відноситься на витрати звітного періоду.
Частину довгострокової дебіторської заборгованості, яка підлягає погашенню протягом 12 місяців із
дати балансу, відображати на ту саму дату у складі поточної дебіторської заборгованості.
Довгострокову дебіторську заборгованість відображати в балансі за її теперішньою вартістю.
Ставка дисконту визначається в розмірі cередньомісячної ставки за довгостроковими депозитами для
юридичних осіб в Україні, за даними статистики Національного банку України, за місяць, що передує
визнанню дебіторської заборгованості.
4.9. Зобов’язання та забезпечення
Зобов’язання визнавати лише тоді, коли актив отриманий або коли підприємство має безвідмовну
угоду придбати актив за умови, що його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність
зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок його погашення.
Якщо на дату балансу раніше визнане зобов’язання не підлягає погашенню, то його суму включати до
складу доходу звітного періоду.
Довгострокові зобов’язання відображати в балансі за їх теперішньою вартістю.
Ставка дисконту визначається в розмірі cередньомісячної ставки за довгостроковими кредитами для
юридичних осіб в Україні, за даними статистики Національного банку України, за місяць, що передує
визнанню зобов’язання.
Зобов’язання, які були спочатку класифіковані як довгострокові, але строк погашення яких на дату
балансу менше 12 місяців, слід перекласифікувати у поточні.
Поточні зобов’язання відображати в балансі за сумою погашення.
Резерв забезпечення для відшкодування витрат на виплату відпусток працівникам нараховується
щомісячно у вигляді добутку фактично нарахованої робітникам заробітної плати та коефіцієнту,
розрахованого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального річного
планового фонду оплати праці. В розрахунок при створенні цього забезпечення включаються суми
нарахувань ЕСВ .
За результатами щорічної інвентаризації резерву забезпечення для відшкодування витрат на виплату
відпусток працівникам проводиться перерахунок резерву забезпечення для відшкодування витрат на
виплату відпусток працівникам на кінець звітного року.
4.10. Оплата праці
Оплата праці працівників підприємства здійснюється згідно з Положеннями про оплату праці
працівників, затвердженим штатними розписами Компанії, установленими тарифними ставками, із
використанням даних табельного обліку робочого часу.

Виплати працівникам премій (бонусів) здійснюється згідно з Положеннями про оплату праці
працівників.
Допомога з тимчасової непрацездатності за рахунок Компанії відносяться до інших витрат операційної
діяльності.
4.11. Дохід
Дохід визнається і оцінюється згідно з вимогами П(С)БО 15 «Дохід».
До складу доходів майбутніх періодів включаються суми доходів, нарахованих протягом поточного
періоду, які будуть визначені у наступних звітних періодах.
4.12. Витрати
Згідно з П(С)БО 16 «Витрати» витрати відображаються в балансі одночасно із зменшенням активів
або збільшенням зобов'язань, а у Звіті про фінансові результати - одночасно з доходами, для
отримання яких вони були понесені.
До виробничої собівартості робіт, послуг включаються: прямі матеріальні витрати; прямі витрати на
оплату праці; інші прямі витрати; змінні загальновиробничі витрати та постійні розподілені
загальновиробничі витрати.
Витрати, пов’язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості реалізованої
продукції (адміністративні витрати, витрати на збут тощо), кваліфікуються відповідно до П(С)БО 16
«Витрати». Вказані витрати вважаються витратами періоду
До складу витрат майбутніх періодів включаються витрати, які здійснені у звітному періоді, але
підлягають віднесенню до витрат у майбутніх звітних періодах.
4.11. Фінансові інвестиції
Фінансові інвестиції - це активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку
(відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для Компанії.
При придбанні фінансові інвестиції оцінюються за фактичною собівартістю.
Фактична собівартість складається з:





купівельної вартості цінних паперів;
витрат зі сплати комісійних винагород посередникам;
винагороди спеціалізованим підприємствам, іншим підприємствам і особам за інформаційні та
консультаційні послуги, пов'язані з придбанням цінних паперів
інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням цінних паперів.

Оцінка фінансових інвестицій на дату балансу:
Види інвестицій

Оцінка інвестицій

1. Інвестиції в асоційовані, дочірні та спільні
підприємства

За методом участі у капіталі

2. Інвестиції в асоційовані, дочірні та спільні
підприємства, при цьому

інвестицій придбані та утримуються для продажу
протягом 12 місяців з дати придбання;

підприємства ведуть діяльність в умовах, що
обмежують здатність передавати кошти Компанії
протягом 12 місяців

Справедлива вартість

3. Інвестиції, що утримуються до погашення

Амортизована собівартість

4. Інші інвестиції:
Справедливу вартість яких можна визначити
Справедливу вартість яких достовірно визначити не
можливо

Справедлива вартість
Собівартість - зменшення корисності

Фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі відображають на дату балансу за
вартістю, яку визначають з урахуванням зміни загальної величини власного капіталу об'єкта
інвестування, крім тих, що є результатом операцій між інвестором і об'єктом інвестування (п. 12
П(С)БО 12).
4.12. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах
Згідно з П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» виправлення помилок,
допущених при складанні фінансових звітів у попередніх періодах, здійснюється шляхом коригування
сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року. Виправлення помилок, які відносяться до

попередніх періодів, передбачає повторне відображення відповідної порівняльної інформації у
фінансовій звітності.
4.13. Розкриття інформації в розрізі звітних сегментів
Інформацію про сегменти діяльності для її розкриття в повному комплекті фінансової звітності
формувати відповідно до П(С)БО 29 «Фінансова звітність за сегментами» в розрізі господарського
сегмента «Вид діяльності», який є пріоритетним.

5. ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
Сторони вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться під спільним контролем або якщо одна з них
може мати суттєвий вплив на іншу сторону чи спільний контроль над нею при прийнятті фінансових чи
операційних рішень. Під час розгляду кожного випадку відносин, що можуть являти собою відносини
між пов’язаними сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх юридичній формі.
Станом на 31 грудня 2020 року залишки по операціях з пов’язаними сторонами були такими:

У тисячах гривень
Дебіторська заборгованість за товари, роботи,
послуги
Інша дебіторська заборгованість
Поточна кредиторська заборгованість за
одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість за
розрахунками з учасниками
Інші поточні зобов’язання

Асоційовані

Компанії під
спільним
контролем

45 726

23 526

Ключовий
управлінський
персонал

512
210 085
5 510

275

344

Станом на 31 грудня 2019 року залишки по операціях з пов’язаними сторонами були такими:

У тисячах гривень
Дебіторська заборгованість за товари, роботи,
послуги
Поточна кредиторська заборгованість за
одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість за
розрахунками з учасниками
Інші поточні зобов’язання

Асоційовані

Компанії під
спільним
контролем

27 275

7 734

Ключовий
управлінський
персонал

31 284
23 566

358

253

Нижче наведено статті доходів та витрат по операціях з пов’язаними сторонами за 2020 рік:

У тисячах гривень
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

Асоційовані

Компанії під
спільним
контролем

200 407

286 426

Ключовий
управлінський
персонал

Нижче наведено статті доходів та витрат по операціях з пов’язаними сторонами за 2019 рік:
У тисячах гривень
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

Асоційовані

Компанії під
спільним
контролем

72 274

517 701

Ключовий
управлінський
персонал

Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року власниками ТОВ «СІГМА СОФТВЕА» були:

% володіння
7,17%
7,17%
5,52%
6,48%
6,48%
7,17%
30,00%
30,00%

Власник
БЕК ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
КРАСОВСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
БЕК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
ЖУК ДМИТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ
ЧИРВА ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ВАРТАНЯН ДМИТРО ВАСИЛЬОВИ
КОМПАНІЯ SIGMA IT GROUP AB
КОМПАНІЯ SIGMA TECHNOLOGY GROUP AB

31.12.2019

31.12.2020

71 720
71 720
55 180
64 830
64 830
71 720
300 000
300 000

71 720
71 720
55 180
64 830
64 830
71 720
300 000
300 000

6. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ
Станом на 31.12.2020 року ТОВ «СІГМА СОФТВЕА» має наступні довгострокові фінансові інвестиції:
Назва

Резиденство

Частка у
статутному капіталі

Метод обліку

Sigma Software Inc., USA

Сполучені Штати
Америки

100%

За методом
участі в капіталі

Sigma Software, Poland

Республіка Польща

100%

За методом
участі в капіталі

Sigma Sweden Software AB, Sweden

Королівство Швеція

100%

За методом
участі в капіталі

Сігма Софтвеа Лебс ТОВ, Україна

Україна

100%

За методом
участі в капіталі

Сігма Парк, ТОВ, Україна

Україна

100%

За методом
участі в капіталі

ТНТ Плюс ТОВ, Україна

Україна

100%

За методом
участі в капіталі

Фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі відображають на дату балансу за
вартістю, яку визначають з урахуванням зміни загальної величини власного капіталу об'єкта
інвестування, крім тих, що є результатом операцій між інвестором і об'єктом інвестування (п. 12
П(С)БО 12).

7. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
Компанія не має довгострокової дебіторської заборгованості.
В складі статті 1155 «Інша поточна заборгованість» Звіту про фінансовий стан відображено:
Розшифрування заборгованості
Надання поворотної фінансової допомоги
Вклад у короткострокову спільну діяльність
Стягнення за рішенням суду

Сума, тис. грн.
637
35
257

У 2020 році резерв сумнівних боргів не нараховувався.

8. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
В звітному періоді Компаніям не має довгострокових зобов’язань, окрім цільового фінансування у
спільній діяльності. (Примітка 11).

9. РЕЗЕРВИ
Компанія не нараховує резерв на виплату відпусток.
ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ ТА ІНШІ ВИТРАЧАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ У ЗВІТІ ПРО РУХ
ГРОШОВИХ КОШТІВ ЗА 2020 РІК

10.

В складі статті 3095 «Інші надходження» Звіту про рух грошових коштів відображено:
Розшифрування заборгованості
Повернення поворотної фінансової допомоги

Сума, тис. грн.
3 619

В складі статті 3190 «Інші витрачання» Звіту про рух грошових коштів відображено:
Розшифрування заборгованості

Сума, тис. грн.

Надання поворотної фінансової допомоги
Судові витрати
Внесок в спільну діяльність

4 256
159
35

СПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

11.

Компанія уклала Договір про спільну діяльність від 15.11.2020 року.
Результати спільної діяльності станом на 31.12.2020 року відображенні у фінансовій звітності
Компанії у наступних статтях, у розмірах відповідно до внеску Компанії (14,29%):
АКТИВИ
Стаття

Код

Тис. грн.

Гроші та їх еквіваленти
Дебіторська заборгованість за розрахунками за
виданими авансами
Витрати майбутніх періодів

1165
1130
1170

ВСЬОГО АКТИВИ

30
41
7
78

ПАСИВИ
Стаття

Код

Цільове фінансування

1525

Тис. грн
44

Інші поточні зобов'язання

1690

34
78

ВСЬОГО ПАСИВИ

КОРИГУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СТАНОМ НА 31.12.2019 року

12.

За результатами аудиту фінансової звітності за 2019 рік були виявлені обставини, що підлягають
коригуванню. Відповідно до НПСБО 6 Компанія провела наступні коригування фінансової звітності на
відобразила їх станом на 31.12.2019 року:
АКТИВИ
Стаття
Основні засоби
первісна вартість

знос
Довгострокові фінансові
інвестиції:
Дебіторська заборгованість за
розрахунками:

На
початок
звітного
періоду

На початок
звітного
періоду
(відкориговано)

1010

70 753

70 862

109

1011

134 665

134 665

-0

Код

Різниця

Примітки

1012

-63 912

-63 803

109

1030

7 299

15 828

8 529

-

-

за виданими авансами

1130

-

27 687

27 687

з бюджетом

1135

7 635

12

-7 623

1155

27 688

-

-27 688

Інша поточна дебіторська
заборгованість

Виправлення
помилки у
нарахуванні
амортизації за
минулі періоду
Переоцінка
фінансових
інвестицій
Рекласифікація
іншої
дебіторської
заборгованості у
аванси видані
Нарахування
податку на
прибуток за
минулі періоди у
бухгалтерському
обліку,
виправлення
помилок у
розрахунках з
бюджетом
Рекласифікація
іншої
дебіторської
заборгованості у

Стаття

Код

На
початок
звітного
періоду

На початок
звітного
періоду
(відкориговано)

Різниця

Примітки
аванси видані

ВСЬОГО

1 014

ПАСИВИ
Стаття

Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток)
Поточна кредиторська
заборгованість за:

розрахунками з бюджетом

Код

1420

На
початок
звітного
періоду

87 730

На початок
звітного
періоду
(відкориговано)

Різниця

Примітки

87 647

-83

-

-

1620

-

2 253

2 253

розрахунками зі
страхування

1625

11

1

-10

Інші поточні зобов'язання

1690

1 427

279

-1 149

ВСЬОГО

13.

Вплив коригувань
на нерозподілений
прибуток на
початок періоду
Нарахування
податку на
прибуток за минулі
періоди у
бухгалтерському
обліку,
виправлення
помилок у
розрахунках з
бюджетом
Коригування за
результатами
звірки розрахунків
Коригування
внеску у статутний
капітал іншої
компанії

1 014

ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Фінансову звітність Компанії станом на 31.12.2020 та за рік, що закінчився зазначеною датою,
затверджено до випуску 01 березня 2021 року.
Даний стислий виклад значущих облікових політик та розкриттів є невід’ємною частиною фінансової
звітності Компанії станом на 31.12.2020 року.
Події після дати балансу, які потребують додаткового розкриття в примітках до фінансової звітності
відсутні. Керівництво компанії прикладає усіх зусиль на боротьбу з COVID-19, компанія продовжує
вести бізнес в звичайному режимі завдяки діджиталізації та цифровій трансформації бізнес- процесів.

