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ЕМІТ ІНФО
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КОДИ

Територія: ХАРКІВСЬКА
2021

Дата (рік, місяць, число)

Організаційно-правова форма господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю

01

01

Вид економічної діяльності: Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність

за ЄДРПОУ

25188660

Середня кількість працівників: 7

за КОАТУУ

6310138800

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (Форма №2),
грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

за КОПФГ

Адреса: проспект Гагаріна, буд. 20, Червонозаводський район р-н, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61001
Складено:

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

АКТИВ

1
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи:
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Накопичена амортизація довгострокових
біологичних активів
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізхованих страхових резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом І
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію,
товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти:
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі : в резервах довгострокових
зобов`язань
резервах збитків або резервах належних
виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом ІІ
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для
продажу, та групи вибуття
Баланс

www.emitinfo.com

7680876

за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2020р.
Код рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

2

3

4

1000
1001
1002
1005

24
60
36

13
60
47

1010

32

20

1011
1012
1015

223
191

223
203

1016
1017
1020

• Форма №1

•

1022
1030

V

Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал)
Внескі до незареєстрованого статутного
капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісіний доход
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)
Неоплачений капітал

Код рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

2

3

4

1400

7114

7114

1401
1405
1410
1411
1412
1415

456

456

214

101

1420
1425
1430
1435
1495

19
20
20

2

4

30

30

1670
1690

4206

13

Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами

1695

4271

86

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

Баланс

1900

12055

7757

1040

Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування

1515
1520
1521
1525

1065

Благодійна допомога

1526

1090
1095

Страхові резерви
у тому числі: резерв довгострокових
зобов`язань
резерв збитків або резерв належних виплат

1530

11
11

1125

21

547

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170

4486
7457
24

7003

24

174

174

1180
1181
1182
1183
1184
1190
1195

11999

7724

1200
1300

12055

7757

)

14
19
19

1505
1510

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

)

) (

1500

Довгострокові кредити банків

33

) (

(

7671

1035

56

(

7784

Пенсійні зобов`язання

1045
1050
1060

1801001

Код за ДКУД

Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом І
ІІ. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання

1021

240
63.11

за КВЕД

1531
1532

резерв незароблених премій

1533

інші страхові резерви

1534

Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

1535
1540
1545
1595

Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за
одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість за
розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість із
внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання

1600
1605
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1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665

1700

ЕМІТ ІНФО

1
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ЕМІТ ІНФО

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Звіт про сукупний дохід) • Форма №2
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
За аналогічний
період попереднього року

Стаття

Код рядка

За звітний
період

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

2004

1933

Чисті зароблені страхові премії

2010

Премії підписані, валова сума

2011

Премії, передані у перестрахування

2012

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

Зміна частки перестраховиків у
резерві незароблених премій

2014

Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)

2050

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

Валовий
прибуток

2090

збиток

2095

2
(

) (

)

Інші операційні витрати

2180

(

) (

)

2181

(

) (

)

2182

(

) (

)

Витрати від зміни вартості активів,
які оцінюються за справедливою
вартістю
Витрати від первісного визнання
біологічних активів і сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:

(

1094

) (

)

403

910
(

1530

) (

)

прибуток

2190

збиток

2195

Дохід від участі в капіталі

2200

Інші фінансові доходи

2220

Інші доходи

2240

Дохід від благодійної допомоги

2241

Фінансові витрати

2250

Втрати від участі в капіталі

(

) (

)

2255

(

) (

)

Інші витрати

2270

(

) (

)

2275

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

Зміна інших страхових резервів,
валова сума

2111

Фінансовий результат до оподаткування:

Зміна частки перестраховиків в
інших страхових резервах

2112

Інші операційні доходи

2120

7000

прибуток

2290

збиток

2295

(

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

(

Прибуток (збиток) від припиненої
діяльності після оподаткування

2305

7457

113

108
) (

20

) (

)
19

)

Чистий фінансовий результат:
2122
2130

(

340

) (

295

)

прибуток

2350

збиток

2355

Стаття

Код рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротніх
активів

2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

Накопичені курсові різниці

2410

Частка іншого сукупного доходу
асоційованих та спільних підприємств

2415

Інший сукупний дохід

2445

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

Податок на прибуток, пов`язаний з
іншим сукупним доходом

2455

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

Сукупний дохід (сума рядків
2350,2355 та 2460)

2465

93
(

89
) (

)

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

ЕМІТ ІНФО

(

108
)

2110

2121

570
) (

Дохід (витрати) від зміни інших
страхових резервів

2

4

2150

2105

Адміністативні витрати

3

Витрати на збут

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов`язань

Дохід від зміни вартості активів,
які оцінюються за справедливою
вартістю
Дохід від первісного визнання
біологічних активів і сільськогосподарської продукції

1801003

Код за ДКУД
1

Стаття

1

Код рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

78

74

Витрати на оплату праці

2505

414

353

Відрахування на соціальні заходи

2510

91

78

Амортизація

2515

23

31

Інші операційні витрати

2520

828

1289

Разом

2550

1434

1825

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Стаття

Код рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих
акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію
Скоригований чистий прибуток
(збиток) на одну просту акцію
93

89

Дивіденди на одну просту акцію
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2600
2605
2610
2615
2650
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ЕМІТ ІНФО

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ) Форма N3

3011
3015

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

Код рядка

За звітний
період

1
І. Рух коштів у результаті операційної
діяльності
Надходження від
Реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій,
дотацій
Надходження авансів від покупців і
замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки
(штрафів, пені)
Надходження від рпераційної оренди
Надходження від отримання роялті,
авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від
повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:

2

3

3000
3005
3006
3010

За аналогічний
період попереднього року
4

1483

1925

3025
3035
3040
3045
3050

2

4

5

3200

2800

4200

3205
3215
3220
3225
3230

7149

3235
3250

необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього
підприємства та іншої господарської
одинці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності

3020

1801004

Код за ДКУД

1
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської
одиниці
Інші надходження

Стаття

3255

(

) (

3260
3270
3275

(
(
(

) (
) (
) (

3280

(

) (

3290

(

) (

9949

)
18
4200

)
)

3295

-18

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової
діяльності

3055
3095

5650

2

Товарів (робіт, послуг)

3100

(

618

) (

1460

)

Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов`язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов`язань з
податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов`язань з
податку на додану вартість
Витрачання на оплату зобов`язань з
інших податків і зборів

3105
3110
3115

(
(
(

313
86
5766

) (
) (
) (

270
78
114

)
)
)

3116

(

19

) (

13

)

3117

(

3118

(

Витрачання на оплату авансів

3135

(

) (

)

Витрачання на оплату повернення
авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов`язань за
страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на
надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної
діяльності
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної
діяльності

3140

(

) (

)

3145

(

) (

)

3150

(

) (

)

3155

(

3190

(

3195

) (
5746

) (

)
101

) (
8

) (

342

)

)
6

)

-1

Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з
фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3300
3305
3310
3340
3345

(

) (

)

3350
3355
3360

(
(
(

) (
) (
) (

)
)
)

3365

(

) (

)

3370

(

) (

)

3375

(

) (

)

3390

(

) (

)

Стаття

Код Зареєстроварядка ний капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

4

5

192

3395

-192

3400
3405

150
24

-19
43

174

24

3410
3415

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ Форма №4

Код за ДКУД

Резервний
капітал

Нерозподілений прибуток Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)
8

1801005

Вилучений
капітал
9

Всього

1

2

3

6

7

Залишок на початок року
Коригування: Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок року
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
Інший сукупний дохід за звітний період
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних
підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Сума чистого прибутку, належна до бюджету
Сума чистого прибутку на створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне заоохочення
Внески учасників: Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Анулювання викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної ватості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж) неконтр. частки в дочірньому
підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

4000
4005
4010
4090
4095
4100
4110
4111
4112
4113

7114

456

214

7784

7114

456

214
93

7784
93

(206)

(206)

(113)
101

(113)
7671

www.emitinfo.com

)
)
)

10

4114
4116
4200
4205
4210
4215
4220
4225
4240
4245
4260
4265
4270
4275
4280
4290
4291
4295
4300

7114

456
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НЕЗАЛЕЖНИЙ РЕЄСТРАТОР «АВЕРС»

ЕМІТ ІНФО

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Незалежний
реєстратор «АВЕРС» за 2020 рік
Основні відомості про професійного учасника фондового ринку
1.1. Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Незалежний реєстратор «АВЕРС»
1.2. Скорочене найменування: ТОВ «НР «АВЕРС»
1.3. Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю
1.4. Поштовий індекс: 61001.
1.5. Область, район: Харківська
1.6. Населений пункт: м. Харків.
1.7. Вулиця, будинок: просп. Гагаріна, буд.20
1. Відомості про осіб, які склали інформацію
Найменування
юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

М і с ц е з н а хо дження

Дані про наявність відповідних ліцензії

Товариство
з
обмеженою відповідальністю
«Незалежний реєстратор «АВЕРС»

25188660

61001,м. Харків, просп. Гагаріна, буд.20

Ліцензія НКЦПФР Професійна діяльність на
фондовому ринку – депозитарна
діяльність
депозитарної установи
Серія АЕ №263467, строк
дії: з 12.10.2013 - необмежений.
Ліцензія НКЦПФР Професійна діяльність на
фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами. Серія
АЕ №294723, строк дії:
з 18.02.2015-необмежений.

ВСТУПНІ ПОЛОЖЕННЯ. ОСНОВА ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ.
Концептуальні основи фінансової звітності
Концептуальними основами фінансової звітності Товариства з обмеженою
відповідальністю «Незалежний реєстратор «АВЕРС» являються:
Бухгалтерські політики, що базуються на вимогах МСФЗ, допущення, прийняті управлінським персоналом щодо стандартів та інтерпретацій, які набрали
чинності повного пакету фінансової звітності за МСФЗ за станом на 31.12.2020 р.
Концептуальна основа фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Незалежний реєстратор «АВЕРС» базується на:
1. Міжнародних стандартах фінансової звітності (IFRS – International
Financial Reporting Standards) та Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку
(IАS – International Accounting Standarts) прийнятих Правлінням Комітету з Міжнародних стандартів.
2. Внутрішніх нормативних документах та положеннях Товариства з обмеженою відповідальністю «Незалежний реєстратор «АВЕРС» стосовно визначення
облікової політики, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності по МСФЗ за 2020 рік.
Таким чином, фінансова звітність Товариства з обмеженою відповідальністю «Незалежний реєстратор «АВЕРС» - це дані про фінансовий стан, результати
діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період, які подаються з
метою забезпечення користувачів повною, правдивою, неупередженою інформацією про діяльність підприємства для прийняття ними ефективних рішень.
Аспекти облікової політики, які застосовуються підприємством в 2020
році і підлягають розкриттю у примітках, зазначені в МСБО 1 «Подання фінансових звітів» та інших стандартах.
Основи облікової політики Товариства з обмеженою відповідальністю «Незалежний реєстратор «АВЕРС»
Облікова політика (методологія організації та ведення обліку) – це сукупність визначених принципів, методів і процедур згідно чинного законодавства,
що використовуються для складання та подання фінансової звітності. Облікова
політика Товариства з обмеженою відповідальністю «Незалежний реєстратор
«АВЕРС» базується на чинному законодавстві України, нормативних документах,
основних принципах міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та рішеннях керівництва Товариства з обмеженою відповідальністю «Незалежний реєстратор «АВЕРС».
Відмінність методологічних засад облікової політики Товариства з обмеженою відповідальністю «Незалежний реєстратор «АВЕРС» від Міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) обумовлена та відповідає відмінності
вимог і положень, викладених в нормативних документах України від вимог і положень МСБО. Основні відмінності включають застосування різних підходів при
формуванні резервів, відмінності в розкритті результатів від дисконтування заборгованості і зобов’язань, відображення авансів отриманих та сплачених та інші
відмінності в розкритті інформації.
Облікова політика є інструментом, що впливає як на форми та методи
ведення обліку, так і на фінансові результати роботи підприємства, є основою для
складання фінансової, податкової та іншої звітності.
Для складання фінансової звітності з дотриманням вимог МСФЗ, підприємство застосовує Наказ № 1-МСФЗ від 01.01.2013р. (із змінами та доповненнями),
який встановлює основні положення ведення бухгалтерського обліку за МСБО та
складання фінансової звітності за МСФЗ.
Дата затвердження фінансової звітності до випуску «28» січня 2021 року.
Суттєві положення, судження та оцінки облікової політики:
Дана фінансова звітність складена відповідно до принципу оцінки за історичною вартістю. Об’єкти основних засобів відображені за справедливою вартістю. Податкові активи та зобов’язання по податку на прибуток за поточний та
попередній періоди оцінені в сумі, яка імовірно буде відшкодована податковими
органами або сплачена на користь бюджету. Виручка від продажу товарів, робіт,
послуг визнана в момент переходу права власності до покупця .
Керівництво використовує ряд оцінок і припущень, що базуються на попередньому досвіді керівництва та інших факторах, у тому числі на очікуваннях щодо
майбутніх подій, які вважаються обґрунтованими за існуючих обставин, стосовно
представлення активів і зобов’язань, розкриття умовних активів і зобов’язань,
тощо при підготовці фінансової звітності у відповідності з вимогами МСФЗ. Управлінський персонал припускає також, що фактичні результати можуть відрізнятися
від вказаних оцінок.
Припущення та зроблені на їхній основі розрахункові оцінки постійно аналізуються на предмет необхідності їх зміни. Зміни в оцінках визнаються в тому звітному
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періоді, коли ці оцінки були переглянуті, і в усіх наступних періодах перспективно.
Під час підготовки цієї фінансової звітності керівництвом було зроблено наступні
судження, оцінки та припущення:
Товариство продовжуватиме свою діяльність на підставі принципу безперервності.
Вся діяльність розглядається як діяльність, що продовжується, інформація з припиненої діяльності не наводиться.
Ознаки знецінення нефінансових активів відсутні.
Строки корисного використання довгострокових нефінансових активів обґрунтовані.
Резерви щорічних відпусток містять оціночні значення відповідно до методології,
визначеної обліковою політикою.
Час використання/погашення відстрочених податкових активів теж є припущенням, на підставі якого застосовуються відповідні майбутні ставки податку.
Всі форми річної фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Незалежний реєстратор «АВЕРС» станом на 31 грудня 2020 року
складено в тисячах гривень.
Валюта звітності – гривня. Рівень округлення - 1000 (одна тисяча гривень).
Одиниця виміру – тис. грн. Дата переходу на МСФЗ - 01.01.2013р.
Фінансова звітність складена у відповідності до вимог МСФЗ, що є чинними станом на 31.12.2020 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Незалежний реєстратор «АВЕРС» не застосовує жодних МСФЗ достроково.
Припущення про безперервність діяльності Товариства
Фінансова звітність Товариства підготовлена на основі допущення, що Товариство буде продовжувати свою діяльність необмежено довго в майбутньому. Це
допущення передбачає реалізацію активів і виконання зобов’язань у ході звичайної діяльності. Управлінський персонал не має намірів ліквідувати Товариство чи
припинити діяльність. Станом на 31 грудня 2020 р. управлінському персоналу не
відомо про суттєві невизначеності, пов’язані з подіями чи умовами.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Незалежний реєстратор «АВЕРС»
вважає доцільним привести в даних Примітках до фінансової звітності фінансову
звітність більш наближену до МСФЗ, ніж того передбачають затверджені, відповідно до НП(С)БО 1, форми звітності.
АКТИВИ

На 31.12.2019 р.

На 31.12.2020 р.

I. Непоточні активи

56

33

ОСНОВНІ ЗАСОБИ

32

20

будівлі та споруди

1

1

машини та обладнання

28

18

-

-

тиви

Малоцінні необоротні матеріальні ак-

інші

3

1

24

13

-

-

незавершене капітальне будівництво

-

-

інші фінансові інвестиції

-

-

-

-

11 999

7724

11

-

Виробничі запаси

11

-

готова продукція

-

-

товари

-

-

НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ
ІНВЕСТИЦІЇ

ВІДСТРОЧЕНІ ПОДАТКОВІ АКТИВИ
ІІ. Поточні Оборотні активи
ЗАПАСИ

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
21

547

платежі за виданими авансами

за товари, роботи, послуги

-

-

з бюджетом

-

-

4 486

7003

ність

інша поточна дебіторська заборгова-

Поточні фінансові інвестиції
ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ
в національній валюті
в іноземній валюті
ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ
Всього АКТИВИ
ПАСИВИ

7457

-

24

174

24

174

-

-

-

-

12 055

7757

на 31.12.2019 р.

на 31.12.2020 р.

7 784

7671

7 114

7 114

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
I. Власний капітал
КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВИ
статутний капітал
інший додатковий капітал
резервний капітал
НЕРОЗПОДІЛЕНИЙ ПРИБУТОК
ІI. Непоточні зобов’язання
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-

-

456

456

214

101

0

0
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ІII. Поточні зобов’язання

4 271

86
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Інші надходження

5650

2

КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

-

-

Витрачання на оплату:

(6791)

(1928)

за товари, роботи, послуги

14

19

Товарів (робіт (послуг)

(618)

(1460)

за авансами одержаними

-

-

(-)

(-)

інші поточні зобовязання

4 208

17

(313)

(270)

-

-

Витрат на відрядження

-

-

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
за векселями виданими (засіб платежу)
виплати працівникам: поточна заборгованість
з оплати праці

(5766)

(101)

Інші витрачання

(8)

(6)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

342

-1

Чистий рух коштів від операційної діяльності

342

-1

Надходження від реалізації фінансових інвестицій

2800

4200

Надходження від погашення позик

7149

-

19

20

12 055

7757

Придбання:
За порівняльний період
2019 року (тис.
грн.)

2004

1933

Фінансових інвестицій

-

-

Необоротних активів

(-)

(18)

Витрачання на надання позик

(9949)

(4200)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

-

-

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

-

(18)

Отримані позики

-

-

Погашення позик

-

-

Сплата дивідендів

(192)

-

-

-

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Виручка від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг), очищена
2004

1933

(1094)

(1530)

910

403

-

-

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

-192

-

-

-

Чистий рух коштів за звітний період

150

-19

Залишок коштів на початок року

24

43

Залишок коштів на кінець року

174

24

(340)

(295)

Витрати на збут

-

-

Інші операційні витрати

(-)

(-)

570

108

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ за МСФЗ за 2020 рік
(тис. грн.)
Стаття

НЕОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Доходи (витрати) від фінансової діяльності
та інші

Зобов’язань з інших податків і зборів

ІІ. Рух коштів у результаті инвестиційної діяльності

ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ПРИБУТОК (ЗБИТОК) ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

(78)

-

Статті по характеру витрат

Адміністративні витрати

(86)

-

За звітний
період 2020 р.
(тис. грн.)

інші витрати

Відрахувань на соціальні заходи

-

ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ за МСФЗ за 2020 рік

Інші операційні доходи

(13)

-

ЗА ПОТОЧНИМИ ПОДАТКОВИМИ ПЛАТЕЖАМИ

Валовий прибуток (збиток)

(19)

30

зобовязаннями

Собівартість реалізації

-

Зобов’язань з податку на прибуток

30

поточна заборгованість за довгостроковими

від непрямих податків та інших вирахувань
з доходу

-

-

ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

ОПЕРАЦІЙНИЙ ДОХОД

Працівникам

-

Поточні забезпечення

Всього КАПІТАЛ та ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Повернення авансів

Зареєстрований
капітал

Резервний
капітал

Додатковий
капітал

Нерозподілений
прибуток
(непокритий
збиток)

Разом

7114

456

-

214

7784

-

-

Інші доходи

7000

-

Інші витрати

(7457)

-

-

-

ПРИБУТОК (ЗБИТОК) ВІД ЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДО ОПОДАТКУВАННЯ

113

108

Коригування:

-

-

-

-

-

Податок на прибуток від звичайної діяльності:

(20)

(19)

Зміна облікової
політики

-

-

-

-

-

ПРИБУТОК (ЗБИТОК) ВІД ЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

93

89

Виправлення
помилок

-

-

-

-

-

НЕОПЕРАЦІЙНИЙ ДОХОД (ВИТРАТИ)

За порівняльний період
2019 року (тис.
грн.)

Стаття
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:

7133

1927

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1483

1925

Повернення податків і зборів

-

-

Установ банків — відсотків за поточними
рахунками

-

-

www.emitinfo.com

на початок порівняльного
періоду

Інші зміни

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ за МСФЗ за 2020 рік
За звітний
період за 2020
рік (тис. грн.)

Залишок

-

-

-

-

-

Скоригований
залишок
на
початок порівняльного періоду

7114

456

-

214

7784

Виплати власникам (дивіденди)

-

-

-

(206)

(206)

Прибуток
період

за

-

-

-

93

93

Інші зміни в капіталі

-

-

-

-
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Всього: визнаний доход та
витрати за період

-

-

-

93

93

Зміни у власному капіталі за
2020 рік:

-

-

-

(113)

(113)

Залишок
на
31.12.2020 р.

7114

456

-

101

7671

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ
за Міжнародними стандартами фінансової звітності
Товариства з обмеженою відповідальністю «Незалежний реєстратор «АВЕРС»
за 2020 рік
1. Баланс
Облікова політика на підприємстві регламентується Законодавством України та
Наказом по підприємству «Про облікову політику та організацію бухгалтерського
обліку» від № 1-МСФЗ від 01.01.2013 р. (із змінами та доповненнями).
Протягом року зберігається незмінність облікової політики.
До форми № 1, протягом року коригувань та змін не вносилось.
Відомості викладені у розрізі поточних та не поточних (довгострокових) активів
та зобов’язань підприємства.
Оцінку балансової вартості активів та зобов’язань здійснено за історичною собівартістю.
Для подання у балансі здійснено розмежування активів та зобов’язань на поточні
та не поточні (довгострокові) відповідно до вимог МСБО 1 “Подання фінансових
звітів”. До поточних активів та зобов’язань віднесено суми, що очікуються до відшкодування або погашення протягом 12 місяців від дати балансу.
Активи та зобов’язання подано у порядку їхньої ліквідності.
1.1. Непоточні активи
Всі інші активи, крім поточних, визнані непоточними.
1.1.1. Основні засоби та нематеріальні активи
Щодо усіх груп та видів основних засобів підприємство дотримується єдиної політики визначення балансової вартості та методів нарахування амортизації.
Основні засоби оприбутковуються на баланс за собівартістю придбання, що
включає витрати на транспортування, монтаж, приведення до стану, необхідного
до експлуатації та інші безпосередньо пов’язані витрати. Підприємство не визнає
в балансовій вартості об’єктів основних засобів витрати на технічне обслуговування та поточні ремонти. Такі витрати визнаються витратами поточного періоду
й розподіляються на собівартість продукції. Первісна оцінка основних засобів відповідає вимогам МСБО 16 “Основні засоби”.
Основні засоби обліковані та відображені у фінансовій звітності у відповідності
із Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби». Нарахування амортизації по об’єктам основних засобів здійснюється прямолінійно, з
врахуванням строку корисного використання цього об’єкта. Нарахування амортизації основних засобів починається з місяця, наступного за місяцем вводу в експлуатацію. Ліквідаційна вартість основних засобів, згідно з обліковою політикою,
прирівнюється до нуля.
Балансова вартість по видам основних засобів визначена як різниця між їх первісною вартістю та нарахованою амортизацією і наведена у табл. 1 (тис. грн.).
Табл. 1
Основні засоби за видами

31.12.2019

31.12.2020

Первісна вартість

16

16

Знос

(15)

(15)

1

1

Первісна вартість

126

126

Знос

(98)

(108)

Остаточна вартість на дату балансу

28

18

Будівлі, споруди

Остаточна вартість на дату балансу
Машини та обладнання

Інструменти, приладдя, інвентар та інші
Первісна вартість

81

81

Знос

(78)

(80)

3

1

Первісна вартість

223

223

Знос

(191)

(203)

32

20

Остаточна вартість на дату балансу
ОСНОВНІ ЗАСОБИ — ВСЬОГО

Остаточна вартість на дату балансу
Зменшено на остаточну вартість житлового
фонду
Всього за рядком Балансу
Непоточні активи / Основні засоби

32

20

Згідно балансу первісна вартість власних основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів на кінець року складає 223 тис. грн., їх амортизація
(знос) складає 203 тис. грн., залишкова вартість на 31.12.2020 року становить 20
тис. грн.
За станом на 31.12.2020 р. активи, класифіковані як утримувані для продажу відповідно до МСФЗ 5 “Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність”, відсутні.
У 2020 році надходження основних засобів не було.
Вибуття основних засобів не було.
Станом на 31.12.2020 р. Товариство використовує в своїй діяльності повністю зношені основні засоби первісною вартістю 159 тис. грн.
Тест на знецінення активів Товариством не проводився, у зв’язку з відсутністю
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ознак знецінення окремих об’єктів або генеруючих одиниць.
У звітному періоді у Товариства не було витрат на позики, що мають безпосереднє
відношення до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованих активів і,
відповідно, не капіталізувались витрати на позики.
1.1.2. Нематеріальні активи
По балансу первісна вартість власних нематеріальних активів на кінець року
складає 60 тис. грн., їх амортизація (знос) складає 47 тис. грн., залишкова вартість
на 31.12.2020 року становить 13 тис. грн.
Обліковою політикою передбачено нарахування зносу нематеріальних активів
прямолінійним способом. відповідно до вимог МСБО 38. Ліквідаційна вартість
встановлена 0,00 грн.
Обмеження права власності підприємства на нематеріальні активи відсутні.
Відсутні контрактні зобов’язання, пов’язані з придбанням нематеріальних активів.
1.2. Поточні активи
Поточні активи класифіковані, виходячи з відповідності будь-якому з критеріїв,
визначених у п. 57 МСБО 1 як активи, призначені для використання у виробництві
або для реалізації протягом операційного циклу та не більше 12 місяців з дати
балансу.
1.2.1. Запаси
Визнання та первісна оцінка запасів відповідає положенням прийнятої на підприємстві облікової політики і ведеться за цінами. Вартість транспортно-заготівельних витрат кожного місяця розподіляється у відповідності до вимог МСБО
2 “Запаси”.
Оцінка вибуття запасів здійснюється за методом «FIFO» для всіх видів запасів. Метод оцінки вибуття запасів протягом звітного періоду не змінювався і відповідає
вимогам МСБО 2 “Запаси”.
1.2.2. Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість станом на 31.12.2020 р. Складає 547 тис. грн.
Інша поточна дебіторська заборгованість складає 7003 тис. грн.
Основні дебітори наведені у табл. 3.
			
Табл. 3
Дебітор

Сума, тис. грн.

Предмет заборгованості

Звєрєва Ніна Леонідівна

1800

Поточна заборгованість (безвідсоткова позика)

Коротка Лідія Миколаївна

1703

Поточна заборгованість (безвідсоткова позика)

Нехаєва Карина Анатоліївна

1703

Поточна заборгованість (безвідсоткова позика)

Плахтій Наталія Вольтерівна

1793

Поточна заборгованість (безвідсоткова позика)

1.2.3. Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти за станом на 31.12.2020 р. зберігаються на банківських рахунках.
Облік грошових коштів і розрахунків здійснюється згідно «Положення про ведення касових операцій у національній валюті», затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637.
Грошові кошти у банках в національній валюті станом на 31.12.2020 р. становлять
174 тис. грн.
Обмеження права підприємства на користування грошовими коштами у 2020
році відсутні.
1.2.4. Поточні фінансові інвестиції
Поточні фінансові інвестиції станом на 31.12.2020 року – відсутні.
1.3. Відомості про власний капітал
Пояснення щодо даних, наведених у цьому розділу Балансу, надані у розділі 4
“Звіт про зміни у власному капіталі”.
1.4. Непоточні зобов’язання
Непоточні зобов’язання з очікуваним строком погашення, більшим за 12 місяців,
не визначені.
Довгострокові фінансові зобов’язання на 31.12.2020 р. відсутні.
Довгострокова кредиторська заборгованість відсутня.
Відстрочені податкові зобов’язання відсутні.
Забезпечення наступних витрат і платежів відсутні.
1.5. Поточні зобов’язання
Зобов’язаннями визнається заборгованість підприємства іншим юридичним або
фізичним особам, що виникла внаслідок минулих господарських операцій, погашення якої у майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства та його економічних вигід.
Поточними зобов’язаннями й забезпеченнями підприємства визнані такі, що мають строк погашення не більше ніж 12 місяців та класифіковані, виходячи з відповідності будь-якому з критеріїв, визначених у п. 60 МСБО 1.
1.5.1. Кредиторська заборгованість
Поточна кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги) складає 19 тис.
грн.
Основні кредитори наведені у табл. 5.
Кредитор (станом
на 31.12.19 р.)

Сума, тис. грн.

Кредитор (станом
на 31.12.20 р.)

Сума, тис. грн.

ПАТ «Національний депозитарій
України»

13,1

ПАТ «Національний депозитарій
України»

16,2

Аванси одержані станом на 31.12.2020 р. відсутні.
– Інші поточні зобов’язання складають 13 тис. грн.
– Зобов’язання у складі груп вибуття відсутні.
1.5.2. Зобов’язання
Сума векселів виданих станом на 31.12.2020 року відсутня.
Заборгованість по виплаті заробітної плати є поточною і складає 0 тис. грн.
Заборгованість за внесками на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування є поточною і складає 0 тис. грн.
Поточні забезпечення (забезпечення на виплату відпусток працівникам) склали
30 тис. грн.
Фінансові зобов’язання представлені поточною заборгованістю за довгостроковими зобов’язаннями, що на кінець звітного періоду склала 0 тис. грн.
Короткострокові кредити банків на 31.12.2020 р. відсутні.
Зобов’язання за поточними податковими платежами в бюджет за станом на
31.12.2020 р. становлять 20 тис. грн., в тому числі по розрахункам:
 податок на прибуток — 20 тис. грн.
В цілому валюта балансу підприємства станом на 31.12.2020 р. склала 7757 тис.
грн.
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

2. Звіт про прибутки та збитки
Всі статті доходів і витрат, визнані у звітних періодах включено до складу Звіту про
прибутки та збитки.
Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов’язань. Витратами звітного періоду визнаються або
зменшення активів або збільшення зобов’язань, що приводить до зменшення
власного капіталу підприємства (за винятком зменшення власного капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.
Витратами визнаються витрати певного періоду одночасно з визнанням доходу,
для отримання якого вони здійснені.
Витрати на податок на прибуток включають податки, розраховані у відповідності
до чинного податкового законодавства України, з урахуванням суттєвих тимчасових різниць, які були компенсовані або виникли у звітному періоді.
За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, доход у «Звіті про фінансові результати» відображається в момент надходження активу або погашення зобов’язання, які призводять до збільшення власного капіталу підприємства.
За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у «Звіті про фінансові результати» в момент вибуття активу або збільшення
зобов’язання.
Звіт складено за призначенням витрат.
2.1. Операційна діяльність
Дохід (виручка) від реалізації послуг відображається в момент надання послуг за
2020 рік складає 2004 тис. грн.
У звітному періоді доход отриманий від:
- надання послуг щодо: обліку прав власності на цінні папери, торгівлі ЦП, інформаційно-консультаційні послуги з питань обігу ЦП та обліку прав власності на них,
організаційне та інформаційне забезпечення загальних зборів акціонерів та інші
послуги.
Надання послуг не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість, згідно
статті 196 Податкового Кодексу України.
У звіті про прибутки та збитки зазначені суми виручки (доходу) від реалізації послуг, очищені від непрямих податків та вирахувань з доходу, за 2020 рік становлять 2004 тис. грн.
У статті “Собівартість реалізованої продукції (товарів, робот, послуг)” відображена
собівартість реалізованої послуг, яка складається з собівартості послуг, що була
реалізована протягом звітного періоду .
Елементи операційних витрат у складі собівартості розшифровані додатковими
рядками у звіті.
Усього собівартість реалізованої продукції за елементами витрат становить 1094
тис. грн.
Адміністративні витрати, пов’язані з утриманням та обслуговуванням підприємства, у 2020 році склали 340 тис. грн.
Склад витрат наведено у табл. 6.
Табл. 6
Собівартість реалізації, тис. грн.

Витрати на заробітну плату з відрахуваннями

за 2020 рік сума
у тис. грн.

за 2019 рік сума
у тис. грн.

258

249

Амортизація

23

28

Витрати на придбання послуг

813

1253

Всього собівартість реалізації послуг

1094

1530

за 2020 рік сума
у тис. грн.

за 2019 рік сума
у тис. грн.

218

161

Послуги зв’язку та Інтернет

8

7

Витрати на сигналізацію

7

4

Розрахунково-касове обслуговування

7

6

Адміністративні витрати, тис. грн.

Витрати на заробітну плату з відрахуваннями

Амортизація

-

3

Списан папір, конверти,та марки

79

74

Податки

9

35

Членські внески

12

5

Всього адміністративних витрат

340

295

Реструктуризація діяльності підприємства не відбувалась.
Доходи (витрати) від припинених видів діяльності відсутні.
Сума прибутку від операційної діяльності до оподаткування за 2020 рік — 570 тис.
грн.
Інші доходи (реалізація фінансових інвестицій) – 7000 тис. грн.
Інші витрати, тис. грн.
за 2020 рік сума
у тис. грн.

за 2019 рік сума
у тис. грн.

Собівартість реалізованих інвестицій

7000

-

Уцінка фінансових інвестицій

457

-

Всього інші витрати:

7457

-

Фінансовий результат до оподаткування склав 113 тис. грн.
Витрати з податку на прибуток — 20 тис. грн.
Прибуток від звичайної діяльності підприємства за 2020 рік становить 93 тис. грн.
Дивіденди за 2020 рік не нараховувались.
Статті, що мають бути вилучені з прибутків та збитків відповідно до Концептуальної основи міжнародних стандартів:
 дооцінка основних засобів (МСБО 16) — не здійснювалась;
 прибутки та збитки від переоцінки фінансових активів для продажу (МСБО 39)
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відсутні;
 різниця між фактичною собівартістю викуплених акцій власної емісії та вартістю
їх перепродажу (МСБО 32) — події не відбувались.
3. Звіт про рух грошових коштів
Звіт грошових коштів за 2020 рік складено за вимогами МСБО 7 за прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів на нетто-основі. У
звіті відображений рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.
Грошові потоки в іноземній валюті відсутні.
3.1. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Операційна діяльність полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності,
сума якого скоригована на амортизацію необоротних активів, витрати на придбання оборотних активів та сплату відсотків за користування банківськими кредитами.
Прибуток зменшено на суму поточних зобов’язань перед постачальниками.
Операційна діяльність є основним видом діяльності підприємства для отримання
доходу.
Сукупні надходження від операційної діяльності у 2020 р. склали 7133 тис. грн.
(в тому числи інші надходження на сплату податків від продажу акцій у сумі 5650
тис. грн.)
Сукупні витрати від операційної діяльності 6791 тис. грн. (в т. ч. сплата податків від
продажу акцій у сумі 5650 тис. грн.)
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності за 2020 рік становить 342
тис. грн.
3.2. Рух коштів у результаті інвестиційної та фінансової діяльності
Інвестиційна діяльність — це придбання та продаж: необоротних активів, у тому
числі активів, віднесених до довгострокових та поточних фінансових інвестицій,
інших вкладень, що не розглядаються як грошові еквіваленти.
Грошовий потік від інвестиційної діяльності підприємства включає:
Грошові надходження від реалізації фінансових інвестицій на суму 2800 тис. грн.
Грошові надходження від погашення позик 7149 тис. грн.
Витрачання на надання позик 9949 тис. грн.
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності підприємства у 2020
році становить 0 тис. грн.
Фінансова діяльність — це надходження чи використання коштів, що мали місце
в результаті емісії цінних паперів, викупу власних акцій, виплата дивідендів, погашення зобов’язань за борговими цінними паперами і включає наступні статті:
– Сплата дивідендів — 192 тис. грн.
Чистий рух коштів від фінансової діяльності за звітний рік склав мінус 192 тис. грн.
Чистий рух коштів за звітний період 150 тис. грн.
Залишок коштів на початок року 24 тис. грн.
Залишок коштів на кінець року становить 174 тис. грн.
4. Звіт про зміни у власному капіталі
Статутний капітал становить 7113750 (Сім мільйонів сто тринадцять тисяч сімсот
п’ятьдесят) грн..
Товариство виконує вимоги законодавства стосовно розміру та сплати акціонерних (статутних) капіталів – не менше 7 000 000 (Сім мільйонів ) гривень.
Засновниками Товариства є:
• Плахтій А.Ж. - 45500грн. – 0,6396%
• Святенко Л.С. – 11375грн. – 0,1599%
• Андрійчук А.Є. – 56875грн.- 0,7995%
• Звєрєв Віктор Олександрович -7000000грн. – 98,4010%
Статутний капітал сплачений у сумі 7113750 грн., у повному обсязі.
Права, привілеї, обмеження, в тому числі обмеження з виплати дивідендів і повернення капіталу, статутом не передбачені.
Резервний капітал складає 456 тис. грн., який створено у 2013 році.
Виплат власникам (дивіденди) у 2020 році склали 206 тис. грн.
Облік нерозподіленого прибутку здійснюється відповідно до чинного законодавства.
Станом на 01.01.2020 р. нерозподілений прибуток складає 214 тис. грн.
Прибуток за звітний період 93 тис. грн.
Нерозподілений прибуток у станом на 31.12.2020 р. становить 101 тис. грн.
Загальна сума власного капіталу підприємства становить на 31.12.2020 р. 7671
тис. грн.
5. Вплив інфляції на монетарні статті
Коригування статей фінансової звітності на індекс інфляції відповідно до МСБО 29
“Фінансова звітність в умовах гіперінфляції ” не проведено.
6. Розкриття інформації щодо зв’язаних сторін згідно МСБО 24
Протягом 2020 року управлінському персоналу (директору) нараховується і виплачується заробітна плата відповідно до встановленої системи оплати праці у
сумі 60 тис. грн. Компенсації та інші виплати керівництву підприємства, іншому
управлінському персоналу не здійснювались.
Протягом 2020 року підприємство окрім вказаних у розділі 1.2.2 не здійснювало
операції з пов’язаними сторонами.
7.
Перехід на нові та переглянуті стандарти
Переглянута Концептуальна основа фінансової звітності (Концептуальна основа),
опублікована в березні 2018 року, набирає чинності негайно для Ради (Ради) Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та Комітету з тлумачень МСФЗ. Для
компаній, які використовують Концептуальні основи для розробки облікової політики, коли жоден стандарт МСФЗ не застосовується до певної транзакції, переглянута Концептуальна основа діє для річних звітних періодів, що починаються з
1 січня 2020 року або раніше, дозволено застосування раніше.
МСФЗ 16 діє для річних звітних періодів, починаючи з 1 січня 2019 року або після
цього, при цьому дозволено застосування раніше (доки застосовується МСФЗ 15).
Мета МСФЗ 16 - повідомити інформацію, яка (а) достовірно представляє орендні
операції та (б) забезпечує основу для користувачів фінансової звітності для оцінки суми, термінів та невизначеності грошових потоків, що виникають внаслідок
оренди. Для досягнення цієї мети лізингоодержувач повинен визнати активи та
зобов’язання, що виникають внаслідок оренди.
МСФЗ 16 запроваджує єдину модель обліку лізингоодержувача та вимагає від лізингоодержувача визнавати активи та зобов’язання за всіма орендами терміном
понад 12 місяців, якщо базовий актив не має низької вартості. Лізингоодержувач
зобов’язаний визнати об’єкт права користування, який представляє його право
користування базовим лізинговим активом, та зобов’язання з оренди, що представляють його зобов’язання здійснювати лізингові платежі.
МСФЗ 17 діє для річних звітних періодів, починаючи з 1 січня 2021 року або після
цього, при застосуванні більш раннього застосування, доки також застосовуються
МСФЗ 9 та МСФЗ 15.
Договори страхування поєднують в собі як фінансовий інструмент, так і договір
послуг. Крім того, багато страхових договорів генерують грошові потоки зі значною мінливістю протягом тривалого періоду. Щоб надати корисну інформацію
про ці функції, МСФЗ 17:
- поєднує поточне вимірювання майбутніх грошових потоків із визнанням при-
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бутку протягом періоду, який надаються послугами за договором;
- представляє результати страхових послуг (включаючи подання страхового доходу) окремо від доходів або витрат на страхування; і
- вимагає від суб’єкта господарювання зробити вибір облікової політики щодо
того, чи слід визнавати всі прибутки або витрати на фінансове страхування у прибутку чи збитку або визнати частину цього доходу або витрат в іншому сукупному
доході.
Опубліковані окремі нові стандарти та тлумачення з 1 січня 2019 року або після
цієї дати Товариство у звітному періоді не застосовувало, застосує з початку їх
обов’язкового застосування.
8. Управління ризиками та капіталом
Управління ризиками відіграє важливу роль в діяльності Товариства. Основні ризики, притаманні діяльності Товариства, включають кредитні ризики, ризик зміни
відсоткових ставок, валютний ризик і ризик ліквідності. Опис політики управління
зазначеними ризиками Товариства наведено нижче.
Управління капіталом
Цілі Товариства при управлінні капіталом: забезпечення здатності Товариства
продовжувати безперервну діяльність, таким чином, щоб приносити дохід акціонерам і вигоду іншим зацікавленим сторонам,
Товариство встановлює суму капіталу пропорційно ризику. Товариство управляє
структурою капіталу і вносить коригування з урахуванням економічних умов і характеристик ризику щодо відповідних активів.
Товариство аналізує капітал на підставі співвідношення позикових коштів до скоригованого капіталу. Цей коефіцієнт співвідношення розраховується як співвідношення чистої суми позикових засобів до скоригованого капіталу. Чиста сума
позикових коштів розраховується як загальна сума позикових коштів згідно зі
звітом про фінансове становище мінус грошові кошти та їх еквіваленти. Скоригований капітал складається з усіх складових капіталу (тобто акціонерного капіталу
і нерозподіленого прибутку) і включає в себе деякі види субординованого боргу.
Кредитний ризик
Товариство піддається кредитному ризику, тобто ризику невиконання зобов’язань
по фінансовому інструменту однією стороною і, внаслідок цього, виникнення у іншої сторони фінансового збитку.
Товариство структурує рівень свого кредитного ризику шляхом встановлення лімітів на максимальну суму ризику щодо одного споживача або групи споживачів.
Однак, ліміти щодо рівня кредитного ризику не можуть застосовуватися до всіх
споживачів.
Валютний ризик
Валютний ризик - це ризик того, що вартість фінансового інструменту буде коливатися через зміни курсів обміну валют.
Відповідно до МСФЗ 7, валютний ризик виникає за фінансовими інструментами у
валюті, яка не є функціональною і є монетарними по характеру; ризики, пов’язані
з перерахунком валют, не враховуються. Валютний ризик виникає, в основному,
щодо не функціональних валют, в яких Товариство має фінансові інструменти.
Ризик ліквідності
Підхід керівництва Товариства до вирішення проблем ліквідності ґрунтується на
ефективному здійсненні операційної діяльності та залучення фінансування для
покриття потреб в оборотному капіталі.
Товариство здійснює контроль ризику нестачі грошових коштів шляхом планування поточної ліквідності. За допомогою цього інструменту аналізуються терміни платежів, пов’язаних з фінансовими інвестиціями та фінансовими активами
(наприклад, дебіторська заборгованість, інші фінансові активи), а також прогнозовані грошові потоки від операційної діяльності.
Метою Товариства є підтримка балансу між безперервністю фінансування і гнучкістю, шляхом використання банківських овердрафтів, банківських кредитів, векселів.
9.
Ризик концентрації бізнесу
Основна господарська діяльність Товариства зосереджена на території України.
Законодавство, що впливає на діяльність компаній в Україні, схильне до частих
змін. Внаслідок цього, активи і діяльність Товариства можуть бути схильні до ризику у випадку негативних змін в політиці та діловому середовищі.
10. Події після дати балансу
Дата затвердження фінансової звітності до випуску «28» січня 2021 року.
Компанія оцінила в період з 01.01.2021 р. до цієї дати існування наступних
подій:
а) події, які свідчать про умови, що існували на кінець звітного періоду (події, які
вимагають коригування фінансової звітності за 2020 рік); та
б) події, які свідчать про умови, що виникли після звітного періоду (події, які не
вимагають коригування фінансової звітності, але вимагають певних розкриттів).
Жодного типу подій виявлено не було.
Директор ТОВ «НР «АВЕРС»
Головний бухгалтер
ТОВ «НР «АВЕРС»

Плахтій А.А.
Нехаєва К. А.

Звіт незалежного аудитора
щодо аудиту річної фінансової звітності
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НЕЗАЛЕЖНИЙ РЕЄСТРАТОР «АВЕРС»
станом на 31 грудня 2020 року
НАЦІОНАЛЬНІЙ КОМІСІЇ, З ЦІННИХ
ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
УЧАСНИКАМ ТА УПРАВЛІНСЬКОМУ
ПЕРСОНАЛУ ТОВ «НР «АВЕРС»
Звіт щодо аудиту фінансової звітності
Думка
Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕЗАЛЕЖНИЙ РЕЄСТРАТОР»АВЕРС» (далі - Товариство), що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2020 року, звіту про фінансові
результати, звіту про зміни у власному капіталі та звіту про рух грошових коштів
за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.
На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в
усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2020 року та її
фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою,
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та відповідає
вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Украї-
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ні» від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності».
У відповідності з проведеними в процесі аудиту процедурами ми вважаємо, що
проведений нами аудит дає обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки
щодо здатності Товариства безперервно продовжувати діяльність та його платоспроможності в наступних періодах, згідно з вимогами МСА 570 «Безперервність».
Основа для думки
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА).
Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними
по відношенню до Товариства згідно з етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики
відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є
достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були
значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при
формуванні думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо
цих питань.
При здійсненні оцінки ключових питань аудиторами використовувалися різноманітні прийнятні методи, включаючи дані подібних інструментів, історичні
дані і методи екстраполяції, аналіз інших наявних ринкових даних, обговорення
з управлінським персоналом методики оцінки та ключових припущень, що були
використані управлінським персоналом.
Ми визначили, що нижче описані питання є ключовими питаннями аудиту,
інформацію щодо яких слід відобразити у нашому звіті.
Фінансові інвестиції:
•відповідність класифікації фінансових інвестицій;
• достовірність та повноту відображення вартості реалізованих фінансових інвестицій.
Дебіторська заборгованість та поточні зобов’язання:
• своєчасність та повноту відображення в обліку дебіторської заборгованості та
зобов’язань Товариства;
• правильність визначення, оцінки та класифікації заборгованості;
• достовірність відображення заборгованості у обліку та фінансовій у звітності
Товариства.
Рух грошових коштів за звітній період:
• своєчасність та повноту відображення в обліку Товариства руху грошових коштів;
• відповідність класифікації статей руху грошових коштів у звіті Товариства.
За результатами проведених процедур не було виявлено невідповідностей даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності Товариства чинному законодавству та обраній обліковій політиці.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а також за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал
визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності,
що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності
як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших
реальних альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд
за процесом фінансового звітування Товариства.
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, коли 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 внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами
внутрішнього контролю;
• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту,
для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і 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, що може поставити під значний сумнів здатність Компанії продовжити свою діяльність на безперервній основі. Якщо
ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними,
модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах,
отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть
примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.
• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з
розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та
суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які значні недоліки заходів вну-

№1(30) • 29 квітня 2021 р.

www.emitinfo.com

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НЕЗАЛЕЖНИЙ РЕЄСТРАТОР «АВЕРС»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

трішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.
Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО
Повне найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕЗАЛЕЖНИЙ РЕЄСТРАТОР «АВЕРС»

Код ЄДРПОУ

25188660

Місцезнаходження

61001, м. Харків, проспект Гагаріна, буд. 20

Дата державної реєстрації

26.12.1997р., номер запису 1480120 0000 000889
Виконавчий комітет Харківської міської ради

Основні види діяльності

63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність
66.12 Посередництво за договорами по цінних
паперах або товарах
66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного
забезпечення

Дата внесення змін до установчих документів

Нова редакція Статуту зареєстрована 25.09.2019
р.

Перелік учасників, які є власниками 5% і більше часток на
дату складання аудиторського висновку

Звєрєв Віктор
98,4010%

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринку
цінних паперів

Ліцензія НКЦПФР «Професійна діяльність на
фондовому ринку – депозитарна діяльність
(Депозитарна діяльність депозитарної установи)» видана рішенням НКЦПФР №2102 від
01.10.2013р. Серія АЕ №263467, строк дії: з
12.10.2013 р. — необмежений.
Ліцензія НКЦПФР «Професійна діяльність на
фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (Брокерська діяльність)» видана
рішенням НКЦПФР №123 від 14.02.2015р. Серія
АЕ №294723, строк дії: з 18.02.2015 р. – необмежений.

Керівник

Олександрович

—

частка

Плахтій Антон Андрійович

ТОВ «НР «АВЕРС» має Свідоцтво про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів за №1640 від
29.04.2010 р.
ТОВ «НР «АВЕРС» є учасником організації професійних учасників ринку цінних паперів Асоціації «Українські фондові торговці» (код ЄДРПОУ 33338204), Свідоцтво
№906 від 07.04.2010р. та Професійної асоціації учасників ринку капіталу та деривативів (код ЄДРПОУ 24382704), Свідоцтво №108 від 17.06.2016р.
• Розкриття інформації про формування статутного капіталу
На нашу думку, розмір власного капіталу Товариства за даними фінансової звітності станом на 31.12.2020 року відповідає вимогам, встановленим нормативно
— правовими актами НКЦПФР.
Власний капітал Товариства станом на 31.12.2020 року становить 7 784 тис. грн.
та має таку структуру:
- статутний капітал – 7 114 тис. грн.,
- резервний капітал – 456 тис. грн.,
- нерозподілений прибуток – 101 тис. грн.
Згідно п.3 Розділу ІІ Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на
фондовому ринку (ринку цінних паперів) — діяльності з торгівлі цінними паперами, затверджених Рішенням НКЦПФР №819 від 14.05.2013р. (із змінами та доповненнями) та п.1 ст.17 Розділу ІІІ ЗУ “Про цінні папери та фондовий ринок” №3480IV від 23.02.2006 р. (із змінами та доповненнями), торговець цінними паперами
може провадити брокерську діяльність, якщо має сплачений коштами статутний
капітал у розмірі не менш як 1 мільйон гривень, діяльність з управління цінними
паперами – не менш, як 7 мільйонів гривень.
Товариство станом на 31.12.2020 р. має статутний капітал у розмірі 7 113 750 грн.,
що більше за необхідний мінімальний розмір.
Статутний капітал сплачено повністю грошовими коштами у попередні роки.
Протягом 2020 року змін у статутному капіталі не було.
На думку аудиторів, формування та сплата статутного капіталу Товариства відповідає вимогам чинного законодавства, вклади у статутний капітал та порядок їх
оцінки відповідають засновницьким документам.
• Розкриття інформації про наявність та обсяг непередбачених активів та
зобов’язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою
Непередбачені активи та зобов’язання, ймовірність визнання яких на балансі
ТОВ “НР “АВЕРС” є достатньо високою, відсутні.
Подій, що відбулися після дати балансу, та не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан ТОВ “НР
“АВЕРС”, не було.
Під час проведення аудиторської перевірки нами не було отримано доказів, що
станом на 31.12.2020 р. у Товариства виникли інші факти та обставини, які можуть
суттєво вплинути на діяльність Товариства у майбутньому.
Інша інформація:
Інформація про наявність та відповідність системи внутрішнього аудиту, необхідної для складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки: на виконання вимог Законів України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку, затвердженого рішенням НКЦПФР № 996 від 19.07.2012 року (із змінами), ТОВ «НР “АВЕРС”
розроблено та впроваджено в дію Положення про службу внутрішнього аудиту
(контролю), яке затверджене Протоколом Загальних зборів учасників Товариства
№ 19 від 07.08.2014 р. Протоколом Загальних зборів учасників Товариства № 16
від 18.10.2013 р. було призначено внутрішнього аудитора. На нашу думку, запроваджена Товариством система внутрішнього аудиту відповідає такій системі
внутрішнього аудиту, що є необхідною для складання фінансової звітності, яка не
містить суттєвих викривлень та помилок.
Наявність інформації про ступінь ризику професійних учасників фондового
ринку, наведена на основі аналізу результатів пруденційних показників діяльності ТОВ “НР “АВЕРС”:
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Відповідно до вимог Положення щодо пруденційних нормативів професійної
діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
01.10.2015 р. № 1597, для вимірювання та оцінки ризиків діяльності з торгівлі цінними паперами Товариством розраховуються пруденційні показники, а результати таких розрахунків надаються до НКЦПФР.
Протягом 2020 року всі показники знаходились в межах нормативних значень.
Таким чином, можна зробити висновок про низький ступінь ризику діяльності Товариства з торгівлі цінними паперами.
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ:
Повне найменування аудиторської фірми
відповідно до установчих документів, якою
було здійснено аудиторську перевірку

Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма «Івано-Франківськ-аудит»

Код за ЄДРПОУ

22196268

Номер включення до Реєстру аудиторів та
суб’єктів аудиторської діяльності

№ 001060 видане Аудиторською
палатою України.

Номер свідоцтва про відповідність системи
контролю якості

№ 0597 від 31.03.2016 року , яке
чинне до 31.12.2021 року

Місцезнаходження

76019
м.Івано-Франківськ
вул.П.Мирного, 8

Електронна адреса

if_audit@com.if.ua

Контактні телефони:

0 (50) 950 07 47

Прізвище, ім’я, по батькові аудитора,
який
проводив
аудиторську
перевірку(ключовий партнер завдання з
аудиту) номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності

Мосійчук Михайло Дмитрович №
102177

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту
• Договір щодо надання аудиторських послуг № 5 від 27 січня 2021 року.
•
Дата початку проведення аудиту: 28 січня 2021 року, дата закінчення:
22 лютого 2021 року.
Директор аудиторської фірми
“ІФ-аудит”(сертифікат № 001422)

_________________

М. Мосійчук

«22» лютого 2020 року
76019, м.Івано- Франківськ, вул.П.Мирного,8
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Приватне акціонерне товариство «Альтера Фінанс»
КОДИ

Територія: Україна, м. Київ
Дата (рік, місяць, число)

Організаційно-правова форма господарювання: Приватне підприємство

2021

01

01

Вид економічної діяльності: Посередництво за договорами з цінних паперів або товарах

за ЄДРПОУ

30702104

Середня кількість працівників: 11

за КОАТУУ

8036100000

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (Форма №2),
грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

за КОПФГ

Адреса: Проспект Голосіївський, буд. 70, кімната 405, м. Київ, 03040,
Складено:

2275005

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2020р.
АКТИВ

1
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи:
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Накопичена амортизація довгострокових
біологичних активів
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізхованих страхових резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом І
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію,
товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти:
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі : в резервах довгострокових
зобов`язань
резервах збитків або резервах належних
виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом ІІ
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для
продажу, та групи вибуття
Баланс
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120
66.12

за КВЕД

Код рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

2

3

4

1000
1001
1002
1005

40
40

40
40

1010

21

9

1011
1012
1015

377
356

330
321

1016
1017
1020

• Форма №1

•

V
1801001

Код за ДКУД
Пасив

1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал)
Внескі до незареєстрованого статутного
капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісіний доход
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)
Неоплачений капітал

Код рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

2

3

4

1400

70000

70000

1401
1405
1410
1411
1412
1415

1095

1095

9540

9530

1420
1425

(

) (

)

(

) (

)

Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом І
ІІ. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання

1430
1435
1495

Пенсійні зобов`язання

1505

Довгострокові кредити банків

1510

Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування

1515
1520

1065

Благодійна допомога

1526

1090
1095

Страхові резерви
у тому числі: резерв довгострокових
зобов`язань
резерв збитків або резерв належних виплат

1530

резерв незароблених премій

1533

інші страхові резерви

1534

Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

1535
1540
1545
1595

Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за
одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість за
розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість із
внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання

1600
1605

1670
1690

43

59

Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами

1695

222

308

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

Баланс

1900

80857

80933

1021
1022
1030
1035

15961

135

1040
1045
1050
1060

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

15982

144

7
7

2
2

753

203

1125
1130
1135
1136

185
2

183

1140

392

372

2685
60184
669

3073
76593
363

669

363

1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180
1181
1182
1183
1184
1190
1195

64875

80789

1200
1300

80857

80933
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80635

80625

27
16
16

45
6
6

136

198

1500

1521
1525

1531
1532

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

1700
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ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Звіт про сукупний дохід) • Форма №2
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
За аналогічний
період попереднього року

Стаття

Код рядка

За звітний
період

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

37956

41976

Чисті зароблені страхові премії

2010

Премії підписані, валова сума

2011

Премії, передані у перестрахування

2012

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

Зміна частки перестраховиків у
резерві незароблених премій

2014

Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)

2050

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

Валовий
прибуток

2090

збиток

2095

2
2150

(

Інші операційні витрати

2180

(

Витрати від зміни вартості активів,
які оцінюються за справедливою
вартістю
Витрати від первісного визнання
біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

4617

) (

4575
(

)
21015

)

20877
) (

)

(

38283

) (

41821

)

155
(

327

) (

)

прибуток

2190

збиток

2195

Дохід від участі в капіталі

2200

Інші фінансові доходи

2220

Інші доходи

2240

Дохід від благодійної допомоги

2241

Фінансові витрати

2250

(

) (

)

Втрати від участі в капіталі

2255

(

) (

)

Інші витрати

2270

(

) (

)

2275

Дохід (витрати) від зміни інших
страхових резервів

2110

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

Зміна інших страхових резервів,
валова сума

2111

Фінансовий результат до оподаткування:

Зміна частки перестраховиків в
інших страхових резервах

2112

Інші операційні доходи

2120

4934

10325

2121

4931

10321

(

10

) (

7

10535

)

24

прибуток

2290

збиток

2295

(

3

) (

10511

)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

(

7

) (

16

)

Прибуток (збиток) від припиненої
діяльності після оподаткування

2305

(

10

) (

10527

)

Чистий фінансовий результат:
2122
2130

(

) (

)

прибуток

2350

збиток

2355

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

Код рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротніх
активів

2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

Накопичені курсові різниці

2410

Частка іншого сукупного доходу
асоційованих та спільних підприємств

2415

Інший сукупний дохід

2445

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

Податок на прибуток, пов`язаний з
іншим сукупним доходом

2455

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

Сукупний дохід (сума рядків
2350,2355 та 2460)

2465

www.emitinfo.com

2181

4
) (

Фінансовий результат від операційної діяльності:

2105

Адміністативні витрати

3

Витрати на збут

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов`язань

Дохід від зміни вартості активів,
які оцінюються за справедливою
вартістю
Дохід від первісного визнання
біологічних активів і сільськогосподарської продукції

1801003

Код за ДКУД
1

Стаття

1

Код рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

Витрати на оплату праці

2505

1426

1211

Відрахування на соціальні заходи

2510

311

264

Амортизація

2515

13

19

Інші операційні витрати

2520

990

881

Разом

2550

2740

2375

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Стаття

Код рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих
акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію
Скоригований чистий прибуток
(збиток) на одну просту акцію
(10)

(10527)

Дивіденди на одну просту акцію
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ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ) Форма N3

3011
3015

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

Код рядка

За звітний
період

1
І. Рух коштів у результаті операційної
діяльності
Надходження від
Реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій,
дотацій
Надходження авансів від покупців і
замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки
(штрафів, пені)
Надходження від рпераційної оренди
Надходження від отримання роялті,
авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від
повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:

2

3

3000
3005
3006
3010

За аналогічний
період попереднього року
4

1121

981

3025

11

2

24

3035
3040
3045
3050

4

5

3200
3205
3215
3220
3225
3230
3235
3250

необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього
підприємства та іншої господарської
одинці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності

3020

1801004

Код за ДКУД

1
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської
одиниці
Інші надходження

Стаття

3255

(

) (

)

3260
3270
3275

(
(
(

) (
) (
) (

)
)
)

3280

(

) (

)

3290

(

) (

)

3295

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової
діяльності

3055
3095

12626

53002

Товарів (робіт, послуг)

3100

(

895

) (

800

)

Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов`язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов`язань з
податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов`язань з
податку на додану вартість
Витрачання на оплату зобов`язань з
інших податків і зборів

3105
3110
3115

(
(
(

1148
311
468

) (
) (
) (

975
264
516

)
)
)

3116

(

16

) (

10

)

3117

(

) (

)

3118

(

) (

)

Витрачання на оплату авансів

3135

(

) (

)

Витрачання на оплату повернення
авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов`язань за
страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на
надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної
діяльності
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної
діяльності

3140

(

) (

)

3145

(

) (

)

3150

(

) (

)

3155

(

3190

(

3195

) (
11799

) (

-863

)
51220

)

232

Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з
фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3300
3305
3310
3340

557
(

) (

)

3350
3355
3360

(
(
(

) (
) (
) (

)
)
)

3365

(

) (

)

3370

(

) (

)
)

3375

(

) (

3390

(

) (

Код Зареєстроварядка ний капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

557

109

3400
3405

-306
669

341
328

363

669

3410
3415

4

5

Код за ДКУД

Резервний
капітал

)

3395

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ Форма №4
Стаття

109

3345

Нерозподілений прибуток Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

1

2

3

6

7

4000
4005
4010
4090
4095
4100
4110
4111
4112
4113

70000

1095

9540

80635

70000

1095

9540
(10)

80635
(10)

70000

1095

(10)
9530

(10)
80625
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Всього

Залишок на початок року
Коригування: Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок року
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
Інший сукупний дохід за звітний період
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних
підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Сума чистого прибутку, належна до бюджету
Сума чистого прибутку на створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне заоохочення
Внески учасників: Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Анулювання викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної ватості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж) неконтр. частки в дочірньому
підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

12

8

Вилучений
капітал

1801005

10

4114
4116
4200
4205
4210
4215
4220
4225
4240
4245
4260
4265
4270
4275
4280
4290
4291
4295
4300

№1(30) • 29 квітня 2021 р.

www.emitinfo.com

Приватне акціонерне товариство «Альтера Фінанс»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ПРИМІТКИ ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬТЕРА ФІНАНС»
за рік, який закінчився 31 грудня 2020 року
1.
Інформація про Товариство
Приватне акцiонерне товариство «Альтера Фiнанс» ідентифiкацiйний код ЄДР-ПОУ
30702104, створено відповідно до чинного законодавства з метою реалізації економічних, соціальних, професійних і немайнових інтересів акціонерів та працівників
Товариства.
Юридична та фактична адреси: 03040 м. Київ, просп. Голосіївський, б. 70, к. 405. Дата
та номер запису в Єдиному державному реєстру юридичних та фiзичних осiб - пiдприємцiв: 14.03.2003 № 12661200000000686. Узятий на облік в органах державної
пода-ткової служби 29.12.2005 р. за № 40004.
Форма власності: Акціонерне товариство
Основний вид діяльності за КВЕД: 66.12 Посередництво за договорами по цінних
паперах або товарах . Органами управління ПрАТ є: загальні збори, наглядова рада,
ге-неральний директор. Товариство не входить до будь-яких асоціацій, корпорацій,
конце-рнів та об’єднань.
Відповідальна особа: Генеральний директор Шпуталова Світлана Миколаївна.
Строк iснування емiтента з дати його державної реєстрацiї -18 рокiв. Емiтент створений на невизначений строк.
Економічне середовище, в якому Товариство проводить свою діяльність, є нестабільним, що пов’язано з політичною та економічною кризою в країні в цілому.
Протягом звiтного перiоду створення нових дочiрнiх пiдприємств емiтента та набуття пiдприємством статусу залежного вiд емiтента не вiдбувалось.
Протягом звiтного перiоду ПрАТ не входило до складу (не ставало учасником) господарських органiзацiй, якi в розумiннi ст.ст.118, 120 Господарського кодексу Украї-ни
визначаються як об’єднання пiдприємств господарськi об’єднання.
Середня кількість працівників Товариства протягом звітного року- 11 чоловік, та
попередyьому році складає - 11 чоловік.
Акціонером Товариства, що має істотну участь, є:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОН-САЛТИНГ»
Номер запису: 1 2661230000023810 дата 31.01.2007 р., орган державної ре-єстрації
– Виконавчий комітет Донецької міської ради ідентифікаційний код 33792667 місцезнаходження якого: 03040, м. Київ, пр-т Голосіївський, б. 70 володіє 18,83 % Статутного капіталу Товариства.
Станом на 31 грудня 2019 р. та на 31 грудня 2020 р. акціонерами Товариства були:
Акціонери товариства: 31.12.2019 31.12.2020
%

%

18,83

18,83

ТОВ «ФК «ІНКОМ ФІНАНС»

8,78

8,78

ТОВ «ФК «СПЕКТР»

8,78

8,78

ТОВ «ФК «ТАКТ»

8,78

8,78

ПРАТ «МЕДІА МЕДІУМ»

8,9

8,9

ПРАТ «СК «СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ»

4,48

0

ПАТ ЗНКІФ «Голден Вертекс Фонд»

4,86

4,86

Фізичні особи (20осіб), частка яких складає
менше 5%

36,59

41,07

Всього

100,0

100,0

ПрАТ
тинг»

«Інвестиційно-фінансовий

консал-

2. Загальна основа формування фінансової звітності
2.1. 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 ши-рокого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31
грудня 2020 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ),
видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції
чинній на 1 січня 2020 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства
фі-нансів України.
Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень
ві-дповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО,
дотриман-ня яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності,
а саме, дореч-ної, 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.
2.2. Застосування нових та змінених стандартів та інтерпретацій
При складанні фінансової звітності керівництво Товариства застосувало всі стандарти й інтерпретації, затверджені РМСБО та КМТФЗ, які належать до його операцій
і які набули чинності на 31.12.2019 року. Товариство не застосовував достроково випу-щені, але такі що не вступили в силу стандарти, інтерпретації або поправки до
них.
Стандарти, які були випущені, але ще не вступили в силу:
Нижче наводяться стандарти і роз’яснення, які були випущені, але ще не вступили в
силу на дату випуску фінансової звітностіТовариства. Керівництво має намір застосу-вати ці стандарти з дати їх вступу в силу.
МСФЗ 9 Фінансові інструменти , МСБО 39 Фінансові інструменти: Визнання та оцінка,
МСФЗ 7 Фінансові інструменти: Розкриття інформації, МСФЗ 4 Стра-хові контракти
та МСФЗ 16 Оренда
У серпні 2020 року Рада з МСФЗ в рамках Реформи IBOR опублікувала поправки, що
доповнюють випущені у 2019 році та зосереджують увагу на наслідках реформи базового рівня процентних ставок на фінансовій звітності Товариства, які виникають,
ко-ли, наприклад, базовий показник процентної ставки, який використовується для
обчис-лення процентів за фінансовим активом замінено альтернативною базовою
ставкою.
Поправки до фази 2 розглядають питання, які можуть вплинути на фінансову звітність під час реформи базового рівня процентних ставок, включаючи наслідки змін
до-говірних грошових потоків або відносин хеджування, що виникають внаслідок
заміни базового рівня процентної ставки. з альтернативною базовою ставкою (проблеми із за-міною).
На етапі 2 свого проекту Рада внесла зміни до вимог зазначених стандартів, що стосуються:
• зміни договірних грошових потоків - Товариству не доведеться припиняти визна-
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ння або коригувати балансову вартість фінансових інструментів для змін, що вимагаються ре-формою, а замість цього оновить ефективну процентну ставку, щоб
відобразити зміну до альтернативної базової ставки;
•облік хеджування - Товариству не доведеться припиняти облік хеджування виключно тому, що вона вносить зміни, які вимагає реформа, якщо хеджування відповідає
іншим критеріям обліку хеджування; і
•розкриття інформації - Товариство повинне буде розкривати інформацію про нові
ризики, що виникають внаслідок реформи, та про те, як вона управляє переходом
до альтернативних ставок.
Поправки до Фази 2 поширюються лише на зміни, які вимагає реформа базового
рівня процентних ставок до фінансових інструментів та відносин хеджування. Дата
за-стосування 01.01.2021 р. Дозволяється дострокове застосування.
МСБО 16 «Основні засоби»
Поправки забороняють компанії вираховувати з вартості основних засобів суми,
отримані від реалізації вироблених предметів, коли компанія готує актив до його
цільо-вого використання. Натомість компанія визнає такі надходження від продажу
та пов’я-зані з ними витрати у прибутку або збитку. Дата застосування 01.01.2022 р.
Дозволяєть-ся дострокове застосування.
МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи»
Поправки уточнюють, що «витрати на виконання договору» являють собою витрати, безпосередньо пов’язані з договором - тобто або додаткові витрати виконання до-говору (наприклад, прямі витрати на працю і матеріали), або розподіл інших
витрат, які також безпосередньо пов’язані з договором (наприклад , розподіл амортизації об’єкта основних засобів, що використовується при виконанні договору).
Дата застосування 01.01.2022 р. Дозволяється дострокове застосування.
МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу»
Актуалізація посилань в МСФЗ (IFRS) 3 на Концептуальні основи підготовки фінансової звітності, не змінюючи вимог до обліку для об’єднання бізнесів. Додано
виня-ток щодо зобов’язань і умовних зобов’язань. Цей виняток передбачає, що стосовно де-яких видів зобов’язань і умовних зобов’язань організація, яка застосовує
МСФЗ (IFRS) 3, повинна посилатися на МСФЗ (IAS) 37 «Забезпечення, непередбачені
зобов’язання та непередбачені активи» або на Роз’яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 «Збори
», а не на Концеп-туальні засади фінансової звітності 2018 року. Дата застосування
01.01.2022 р. Дозволя-ється дострокове застосування.
Щорічні поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 1
Дочірнє підприємство, яке уперше застосувало МСФЗ. Поправка дозволяє дочірньому підприємству, що застосовує IFRS 1: D16 (a) (яке переходить на МСФЗ пізніше
своєї материнської компанії), виконати оцінку накопиченого ефекту курсових різниць у складі іншого сукупного доходу - на підставі такої оцінки, виконаної материнською компанією на дату її переходу на МСФЗ. Дата застосування 01.01.2022 р.
Дозволяється дострокове застосування.
Щорічні поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 9
Комісійна винагорода, що включається в «10-відсотковий» тест при припиненні визнання фінансових зобов’язань. Поправка уточнює характер такої комісійної винаго-роди - воно включає тільки винагороду, сплачене між позикодавцем і
позикоотримува-чем, включаючи винагороду, сплачене або отримане від особи інших сторін. Дата засто-сування 01.01.2022р. Дозволяється дострокове застосування.
Щорічні поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 16
Стимулюючі платежі по оренді. Поправка уточнює ілюстративний приклад № 13 до
МСФЗ (IFRS) 16 шляхом виключення прикладу урахування відшкодування, отриманого орендарем від орендодавця в якості компенсації за понесені витрати на поліпшення об’єкта оренди. Дата застосування 01.01.2022 р. Дозволяється дострокове
застосування.
Щорічні поправки в МСФЗ (2018-2020): МСБО (IAS) 41
Ефекти оподаткування при визначенні справедливої вартості. Поправка виключає
вимогу IAS 41:22, яка вказує, що потоки грошових коштів, пов’язані з оподаткуванням, не включаються до розрахунків справедливої вартості біологічних активів. Поправка призводить до відповідності IAS 41 і IFRS 13. Дата застосування 01.01.2022 р.
Дозволя-ється дострокове застосування.
МСБО 1 «Подання фінансової звітності»
Поправки роз’яснюють критерій у МСБО 1 для класифікації зобов’язання як довгострокового: вимога до суб’єкта господарювання мати право відкласти погашення
зобов’-язання принаймні на 12 місяців після звітного періоду.
Сутність поправок:
•уточнено, що зобов’язання класифікується як довгострокове, якщо у організації є
право відстрочити врегулювання зобов’язання щонайменше на 12 місяців, а право
компанії на відстрочку розрахунків має існувати на кінець звітного періоду;
•класифікація залежить тільки він наявності такого права і не залежить від імовірності того, чи планує компанія скористатися цим правом - на класифікацію не впливають на-міри чи очікування керівництва щодо того, чи компанія реалізує своє право на відстроч-ку розрахунків;
•роз’яснення впливу умов кредитування на класифікацію - якщо право відстрочити
вре-гулювання зобов’язання залежить від виконання організацією певних умов, то
дане право існує на дату закінчення звітного періоду тільки в тому випадку, якщо організація вико-нала ці умови на дату закінчення звітного періоду. Організація повинна виконати ці умо-ви на дату закінчення звітного періоду, навіть якщо перевірка їх
виконання здійснюється кредитором пізніше;
і
•роз’яснення вимог до класифікації зобов’язань, які компанія може або може погасити шляхом випуску власних інструментів власного капіталу.
Дата застосування 01.01.2023 р. Дозволяється дострокове застосування.
МСФЗ 17 Страхові контракти
Виключення деяких видів договорів зі сфери застосування МСФЗ 17
•Спрощене подання активів і зобов’язань, пов’язаних з договорами страхування в
звіті про фінансовий стан.
•Вплив облікових оцінок, зроблених в попередніх проміжних фінансових звітностях.
•Визнання і розподіл аквізиційних грошових потоків.
•Зміна у визнанні відшкодування за договорами перестрахування в звіті про прибутки і збитки.
•Розподіл маржі за передбачені договором страхування інвестиційні послуги (CSM).
•Можливість зниження фінансового ризику для договорів вхідного перестрахування і непохідних фінансових інструментів.
•Перенесення дати вступу в силу МСФЗ 17, а також продовження періоду звільнення
від застосування МСФЗ (IFRS) 9 для страхових компаній до 1 січня 2023 року.
•Спрощений облік зобов’язань по врегулюванню збитків за договорами, які виникли
до дати переходу на МСФЗ 17.
•Послаблення в застосуванні технік для зниження фінансового ризику.
Можливість визначення інвестиційного договору з умовами дискреційного участі в
момент переходу на новий стандарт, ніж в момент виникнення договору.
Дата застосування 01.01.2023 р. Дозволяється дострокове застосування.
Товариство не застосовувало нові або змінені стандарти, які були видані Радою з
МФСЗ, але ще не набули чинності для фінансового року, що почався з 1 січня 2020
року.
Керівництво Товариства очікує, що нові стандарти та зміни будуть застосовані при
складанні фінансової звітності після набуття ними чинності.
Управлінський персонал на даний час оцінює потенційний вплив на фінансову звітність Товариства застосування нових та змінених стандартів
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2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.
2.4. Припущення про безперервність діяльності
Відповідно до вимог п. 25 МСБО 1 «Подання фінансової звітності» Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності,
від-повідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході
звичай-ної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно
було б прове-сти в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше
здійснення фінан-сово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.
2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Товариство затверджена до випуску (з метою оприлюднення)
керівником Товариства 18 лютого 2021 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи
не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до
випуску.
Річна звітність оприлюднюється на ВЕБ-сайті Товариства (www. 30702104smida.gov.
ua ).
2.6. Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний
рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2020 року.
3. Суттєві положення облікової політики
3.1. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітності
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості та справедливої вартості або амортизаційної собівартості окремих фінансових інструментів
відпо-відно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за
справед-ливою вартістю», а також інвестиційної нерухомості, яка відображається за
справедли-вою вартістю відповідно до МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість». Такі
методи оцінки включають використання справедливої вартості як ціни, яка була б
тримана за продаж активу, або сплачена за передачу зобов’язання у звичайній операції між учасниками ри-нку на дату оцінки , зокрема, використання біржових котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером
інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення
справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і
зобов’язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки.
3.2. Загальні положення щодо облікових політик
3.2.1. Основа формування облікових політик
Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб’єктом господарювання при складанні та поданні фінансової
звітно-сті. МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу
скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію
про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід
застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.
Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках
та помил-ки» та інших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та
МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами».
3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках
Компанія обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операції, інших події або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визна-чення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними.
При складанні фінансової звітності керівництво Товариства застосувало всі стандарти й інтерпретації, затверджені РМСБО та КМТФЗ, які належать до його операцій
і які набули чинності на 31.12.2019 року. Товариство не застосовував достроково випу-щені, але такі що не вступили в силу стандарти, інтерпретації або поправки до
них.
Концептуальна основа фінансової звітності
У новій редакції оновлено структуру документа, визначення активів і зобов’язань,
а також додано нові положення з оцінки та припинення визнання активів і
зобов’язань, подання і розкриття даних у фінансовій звітності за МСФЗ. Згідно нової
редакції інфор-мація, представлена у фінансовій звітності, також повинна допомагати користувачам оцінити ефективність керівництва Товариства в управлінні економічними ресурсами. Принцип обачності трактується через підтримку нейтральність
представлених даних. Обачність визначається як прояв обережності при винесенні
суджень в умовах невизна-ченості. Правдиве уявлення даних трактується як подання суті операцій, а не тільки їх юридичної форми. Нова редакція КОФЗ передбачає
дві форми звітності: звіт про фінан-совий стан і звіт про фінансові результати. Інші
форми об’єднані під назвою «інші форми і розкриття», визначається, що дані фінансової звітності представляються за певний пе-ріод і містять порівняльну інформацію, а також за певних обставин - прогнозні дані.
У новій редакції КОФЗ вводиться поняття «звітуюче підприємство», під яким мається на увазі сторона економічної діяльності, яка має чітко визначені межі та поняття зведеної звітності.
Вираз «економічний ресурс» замість терміну «ресурс» підкреслює, що Рада МСФЗ
більше не розглядає активи лише як фізичні об’єкти, а, скоріше, як набір прав.
Визначен-ня активів і зобов’язань не відносяться до «очікуваних» надходжень або
відтоків. Замість цього визначення економічного ресурсу відноситься до потенціалу
активу / зобов’язання виробляти / передавати економічні вигоди.
Нова глава КОФЗ присвячена опису різних методів оцінки (історична і поточна вартість (справедлива вартість, вартість використання)), інформації, яку вони надають.
Дата застосування 01.01.2020 р. Дані зміни не впливають на фінансову звітність
Товари-ства.
МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу»
Зміни запроваджують переглянуте визначення бізнесу. Бізнес складається із внесків і суттєвих процесів, які у сукупності формують здатність створювати віддачу.
Нове керівництво визначає систему, яка дозволяє визначити наявність внеску і суттєвого процесу, у тому числі для компаній, які знаходяться на ранніх етапах розвитку і ще не отримали віддачу. У разі відсутності віддачі, для того щоб підприємство
вважа-лося бізнесом, має бути наявним організований трудовий колектив.
Визначення терміну «віддача» звужується, щоб зосередити увагу на товарах і послугах, які надаються клієнтам, на формуванні інвестиційного доходу та інших доходів, при цьому виключаються результати у формі скорочення витрат та інших
економічних вигод. Крім того, наразі більше не потрібно оцінювати спроможність
учасників ринку замінювати відсутні елементи чи інтегрувати придбану діяльність
і активи.
Організація може застосувати «тест на концентрацію». Придбані активи не вважатимуться бізнесом, якщо практично вся справедлива вартість придбаних валових
активів сконцентрована в одному активі (або групі аналогічних активів).
Дата застосування 01.01.2020 р. Зміни є перспективними. Дані зміни не впливають
на фінансову звітність Товариства.
МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та МСБО 8 «Облікова політика, змі-ни в облікових оцінках та помилки»
Зміни уточнюють визначення суттєвості, пояснення до цього визначення та застосування цього поняття завдяки включенню рекомендацій щодо визначення, які раніше були наведені в інших стандартах МСФЗ.
Інформація є суттєвою, якщо обґрунтовано очікується, що її пропуск, спотворення
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або затуманення може вплинути на рішення основних користувачів фінансової звітності загального призначення, винесені на підставі такої фінансової звітності, що
представляє фінансову інформацію про звітуючу компанію.
Зміни забезпечують послідовність використання визначення суттєвості в усіх стандартах МСФЗ.
Дата застосування 01.01.2020 р. Дані зміни не впливають на фінансову звітність Товариства.
МСБО 10 «Події після звітного періоду», МСБО 34 «Проміжна фінансова звіт-ність»,
МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені акти-ви»,
Керівництво із застосування МСФЗ 2 «Виплати на основі акцій», Посібник з застосування МСФЗ 4
У всіх випадках словосполучення «економічні рішення» замінено словом «рішення», а поняття «користувачі» звужено до «основних користувачів».
Дата застосування 01.01.2020 р. Дані зміни не впливають на фінансову звітність Товариства.
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСФОЗ 7 «Фінансові інструменти: розк-риття інформації», МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»
Зміни стосуються процентних ставок (такі як LIBOR, EURIBOR і TIBOR), що використовуються в різних фінансових інструментах: від іпотечних кредитів до похідних інструментів.
Поправки:
змінили вимоги до обліку хеджування: при обліку хеджування передбачається, що
контрольний показник процентної ставки, на якому засновані грошові потоки, що
хеджу-ються і грошові потоки від інструменту хеджування, не зміниться в результаті
реформи;
бов’язкові для всіх відносин хеджування, на які безпосередньо впливає реформа
внутрішньобанківської ставки рефінансування;
не можна використовувати для усунення будь-яких інших наслідків реформи;
–вимагають розкриття інформації про ступінь впливу поправок на відносини хеджування.
Дата застосування 01.01.2020 р. Дані зміни не впливають на фінансову звітність Товариства.
3.2.3. Форма та назви фінансових звітів
Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах
Згідно МСФЗ та враховуючи НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає по-дання
витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі
«функції витрат» або «собівартості реалізації», згідно з яким витрати класифікують
відпо-відно до їх функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або
адмініст-ративну діяльність. Проте, оскільки інформація про характер витрат є корисною для прогнозування майбутніх грошових потоків, то ця інформація наведена
в п. 4.1 цих Приміток.
Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень та грошових виплат
формується на підставі облікових записів Товариства.
3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів
3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі, коли і
тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із
застосуванням обліку за датою розрахунку.
За строком виконання фінансові активи та фінансові зобов’язання поділяються на
поточні (зі строком виконання зобов’язань до 12 місяців) та довгострокові (зі строком виконання зобов’язань більше 12 місяців).
Товариство класифікує фінансові активи як такі, що оцінюються у подальшому або
за амортизованою собівартістю, або за справедливою вартістю на основі обох таких
чинників:
а) моделі бізнесу суб’єкта господарювання для управління фінансовими активами та
б) характеристик контрактних грошових потоків фінансового активу.
Товариство визнає такі категорії фінансових активів:
•фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку;
•фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю.
Товариство визнає такі категорії фінансових зобов’язань:
•фінансові зобов’язання, оцінені за амортизованою собівартістю;
•фінансові зобов’язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання Това-риство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які
безпо-середньо належить до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобо-в’язання.
Наближеною оцінкою справедливої вартості може бути собівартість. Це може бути
тоді, коли наявної останньої інформації недостатньо, щоб визначити справедливу
вартість, або коли існує широкий діапазон можливих оцінок справедливої вартості,
а собівартість є найкращою оцінкою справедливої вартості у цьому діапазоні.
При припиненні визнання фінансового активу повністю різниця між:
а) балансовою вартістю (оціненою на дату припинення визнання) та
б) отриманою компенсацією (включаючи будь-який новий отриманий актив мінус
будь-яке нове взяте зобов’язання) визнають у прибутку або збитку.
Фінансовий актив оцінюється за амортизованою собівартістю, якщо він придбавається з метою одержання договірних грошових потоків і договірні умови фінансового активу генерують грошові потоки, котрі є суто виплатами основної суми та
процентів на непо-гашену частку основної суми.
Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовим активом, який обліковується за амортизованою вартістю.
Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається
ниж-че у відповідних розділах облікової політики.
3.3.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти
Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у бан-ках.
Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які
вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку погашення, наприклад, протягом не більше ніж три місяці з дати придбання.
Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в національній валюті та в іноземній валюті.
Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена в п.2.3
цих Приміток.
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за
справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті
здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку
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України (НБУ).
У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках у банках(наприклад, у випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової
адмініст-рації)ці активи можуть бути класифіковані у складі непоточних активів. У
випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності
ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх
вартість відобра-жається у складі збитків звітного періоду.
3.3.3. Подальша оцінка фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку
До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням
результату переоцінки у прибутку або збитку, відносяться інвестиційні сертифікати,
ак-ції та паї (частки) господарських товариств.
Справедлива вартість на дату придбання визначається ціною зазначеною в договорі купівлі-продажу цінних паперів. Витрати з їх придбання відображаються на рахунках витрат при первісному визнанні вказаних цінних паперів.
Після первісного визнання Компанія оцінює їх за справедливою вартістю.
Справедлива вартість акцій, які внесені до біржового списку, оцінюється за біржовим курсом організатора торгівлі.
Якщо фінансові активи мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при
ро-зрахунку вартості активів такі інструменти оцінюються за курсом на основному
ринку для цього активу або, за відсутності основного ринку, на найсприятливішому
ринку для нього. За відсутності свідчень на користь протилежного, ринок, на якому
Компанія за-звичай здійснює операцію продажу активу, приймається за основний
ринок або, за від-сутності основного ринку, за найсприятливіший ринок.
При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості,
які відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, максимізуючи використання доречних відкритих даних та мінімізуючи
вико-ристання закритих вхідних даних.
Оцінка цінних паперів, що входять до складу активів Компаніі та перебувають у біржовому списку організатора торгівлі і при цьому не мають визначеного біржового
кур-су на дату оцінки, здійснюється за останньою балансовою вартістю.
Для оцінки цінних паперів, що входять до складу активів Компанії та не перебувають у біржовому списку організатора торгівлі, та паїв (часток) господарських товариств за обмежених обставин наближеною оцінкою справедливої вартості може
бути собівар-тість. Це може бути тоді, коли наявної останньої інформації недостатньо, щоб визначити справедливу вартість, або коли існує широкий діапазон можливих оцінок справедливої вартості, а собівартість є найкращою оцінкою справедливої вартості у цьому діапазоні.
Згідно з МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості», оцінка справедливої вартості це оцінка конкретного актива чи зобов’язання. Оцінюючи справедливу вартість
Товари-ство бере до уваги ті характеристики актива, які взяли б до уваги учасники
ринку, ви-значаючи ціну актива на дату оцінки.
Товариство оцінює справедливу вартість активу, користуючись припущеннями, якими користувалися б учасники ринку, складаючи ціну актива чи зобов’язання, та припускаючи, що учасники ринку діють у своїх економічних інтересах.
Товариство використовує всю інформацію про показники ефективності та діяльність об’єкта інвестування, що стає доступною після дати первісного визнання.
Якщо є підстави вважати, що балансова вартість суттєво відрізняється від справедливої, Товариство визначає справедливу вартість за допомогою інших методів оцінки. Відхилення можуть бути зумовлені значними змінами у фінансовому стані емітента та/або змінами кон’юнктури ринків, на яких емітент здійснює свою діяльність,
а також змінами у кон’юнктурі фондового ринку.
Справедлива вартість акцій, обіг яких припинено, у тому числі цінних паперів емітентів, які включені до Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, визначається
із урахуванням наявності строків відновлення обігу таких цінних паперів, наявності
фі-нансової звітності таких емітентів, результатів їх діяльності, очікування надходження майбутніх економічних вигід.
Оцінка фінансових активів у разі ліквідації та/або визнання емітента/векселедавця
банкрутом та відкриття щодо нього ліквідаційної процедури
Фінансові активи, обіг яких на дату оцінки не зупинене та реєстрація випуску яких не
скасована, але емітент/векселедавець таких фінансових активів ліквідований та/або
був визнаний банкрутом та щодо нього відкрито ліквідаційну процедуру за рішенням суду, оцінюються за нульовою вартістю.
3.3.4. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю
До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Товариство
відносить депозити, дебіторську заборгованість.
Після первісного визнання Товариство оцінює фінансові активи - за амортизованою
собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка, за вирахуванням збитків
від зне-цінення, якщо вони є.
Товариство оцінює станом на кожну звітну дату резерв під збитки за фінансовим інструментом у розмірі, що дорівнює:
- 12-місячним очікуваним кредитним збиткам у разі, якщо кредитний ризик на звітну
дату не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання;
- очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії фінансового інструменту, якщо
кредитний ризик за таким фінансовим інструментом значно зріс із моменту первісного визнання.
У випадку фінансових активів кредитним збитком є теперішня вартість різниці між
до-говірними грошовими потоками, належними до сплати на користь Товариства
за дого-вором; і грошовими потоками, які Товариство очікує одержати на свою користь.
Станом на кожну звітну дату Товариство оцінює, чи зазнав кредитний ризик за фінансовим інструментом значного зростання з моменту первісного визнання. При
вико-нанні такої оцінки Товариство замість зміни суми очікуваних кредитних збитків
вико-ристовує зміну ризику настання дефолту (невиконання зобов’язань) протягом
очікувано-го строку дії фінансового інструмента. Для виконання такої оцінки порівнює ризик настання дефолту (невиконання зобов’я-зань) за фінансовим інструментом станом на звітну дату з ризиком настання дефолту за фінансовим інструментом
станом на дату первісного визнання, і враховує при цьому обґрунтовано необхідну
та підтверджувану інформацію, що є доступною без надмірних витрат або зусиль, і
вказує на значне зростання кредитного ризику з моменту первісного визнання.
Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фінансовим
інструментом не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання, якщо
було з’ясовано, що фінансовий інструмент має низький рівень кредитного ризику
станом на звітну дату.
У випадку фінансового активу, що є кредитно-знеціненим станом на звітну дату, але
не є придбаним або створеним кредитно-знеціненим фінансовим активом, Товариство оцінює очікувані кредитні збитки як різницю між валовою балансовою вартістю
активу та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків, дисконтованою за первісною ефективною ставкою відсотка за фінансовим активом. Будь-яке
коригування визнається в прибутку або збитку як прибуток або збиток від зменшення корисності.
3.3.5. Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою контрактне
право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта госпо-дарювання.
Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді,
коли Товариство стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту.
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Перві-сна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорі-внює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.
Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості
здійснюєть-ся за амортизованою собівартістю із застосуванням методу ефективного відсотка.
Якщо є об’єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності,
ба-лансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів.
Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між
балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва,
достатня для по-криття понесених збитків.
Подальше поточна дебіторська заборгованість, без встановленої ставки відсотка Това-риство оцінює за сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування
є несуттє-вим.
3.3.6. Зобов’язання.
Кредиторська заборгованість визнається як зобов’язання тоді, коли Товариство стає
стороною договору та, внаслідок цього, набуває юридичне зобов’язання сплатити
грошові кошти.
Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із нижченаведених ознак:
•Товариство сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
•Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.
Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям
ви-знання зобов’язань.
Поточні зобов’язання оцінюються у подальшому за амортизованою вартістю.
Поточну кредиторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство
оці-нює за сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.
3.3.7. Згортання фінансових активів та зобов’язань
Фінансові активи та зобов’язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік,
або реалі-зувати актив та виконати зобов’язання одночасно.
3.4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів
3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів
При визнанні та обліку основних засобів Товариство керується МСБО № 16 «Основні засоби».
Товариство визнає матеріальний об’єкт основним засобом, якщо він утримується з
метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного
викори-стання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6000
грн.
Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та
будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої
суми, перерахо-ваної до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу
власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється
визнання відповідного активу.
3.4.2. Подальші витрати.
Товариство не визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів витрати на
що-денне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об’єкта. Ці витрати
визна-ються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об’єкта
основ-них засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям
визнання активу.
3.4.3. Амортизація основних засобів.
Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом з
використанням таких щорічних норм:
будівлі
- 2 %;
машини та обладнання - 7-15%
транспортні засоби
- 17 -20%
меблі
- 20 - 33%.
інші
- 14 - 50%
Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх
корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним
для використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на
дату, з якої припиняють визнання активу.
3.4.4. Нематеріальні активи
При визнанні та обліку нематеріальних активів Компанія керується МСБО № 38 «Нематеріальні активи». Актив визнається нематеріальним активом, якщо він є:
1. Ідентифікованим:
a) може бути відокремлений, тобто його можна відокремити або відділити від
суб’єкта господарювання і продати, передати, ліцензувати, здати в оренду або обміняти індивіду-ально або разом з пов’язаним з ним контрактом, ідентифікованим
активом чи зобов’я-занням, незалежно від того, чи має суб’єкт господарювання намір зробити це, або
b) виникає внаслідок договірних або інших юридичних прав, незалежно від того, чи
можуть вони бути передані або відокремлені від суб’єкта господарювання або від
інших прав та зобов’язань.
2. Товариство контролює актив, якщо він має повноваження отримувати майбутні
економічні вигоди, що надходять від основного ресурсу, та обмежувати доступ інших до цих вигід.
3. Існують майбутні економічні вигоди, які надходять від матеріального активу, можуть включати дохід від продажу продукції чи послуг, скорочення витрат або інші
виго-ди, які є результатом використання активу Товариством
Нематеріальні активи визнаються за первісною вартістю, яка складалась з фактичних витрат на придбання і приведення їх до стану, при якому вони придатні для викорис-тання відповідно до запланованої мети. Первісна вартість нематеріальних
активів збіль-шується на суму витрат, пов’язаних із удосконаленням цих нематеріальних активів і під-вищенням їх економічних можливостей, якщо витрати відповідають визначенню нема-теріального активу та критеріям визнання активу, в іншому
випадку вони визнаються витратами того періоду, в якому понесені.
Після первісного визнання нематеріальний актив відображається за собівартістю за
вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нематеріальних активів здійснюється
із застосуван-ням прямолінійного методу з використанням щорічної норми 33%.
Нематеріальні акти-ви, які виникають у результаті договірних або інших юридичних
прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.
Аналіз на зменшення корисності активів проводиться в кінці кожного річного звітного періоду відповідно до МСБО 36.
3.4.5. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів
На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність ак-
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тиву може зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його
очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування
активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в
прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу в попередніх
періодах, Товариство сто-рнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування. Після визнання збитку
від зменшення корисності амортиза-ція основних засобів коригується в майбутніх
періодах з метою розподілення перегляну-тої балансової вартості необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного використання.
3.5. Облікові політики щодо оренди
На дату початку оренди Товариство визнає зобов’язання щодо орендних платежів
(тобто зобов’язання по оренді), а також актив, який представляє право користування базовим активом протягом терміну оренди (тобто актив у формі права користування).
На дату початку оренди Товариство оцінює орендне зобов’язання за теперішньою
вартістю орендних платежів, не сплачених на таку дату. Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов’язані з правом власності на актив, фактично залишаються
в орендо-давця, класифікується як операційна оренда. Орендні платежі за угодою
про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом
строку оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду Товариство визнає на прямолінійній осно-ві протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди, визнаються як витрати.
За звітний період 2020 року довгострокові договори оренди не укладались.
3.6. Облікові політики щодо податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою витрати з поточного податку. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшко-дуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні
витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових
ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.
Товариство визнає поточні податки у капіталі, якщо податок належить до статей, які
відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді.
3.7. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань
3.7.1. Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість
(юридич-ну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто
більше можли-во, ніж неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття
ресурсів, котрі вті-люють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму
зобов’язання.
3.7.2. Виплати працівникам
Облік виплат персоналу регламентується МСФЗ 19 «Винагорода співробітників».
До виплат персоналу належать:
•заробітна плата;
•виплати за невідпрацьований час;
•премії та інші заохочувальні виплати;
•виплати при звільненні;
•інші виплати.
Заробітна плата працівникам Товариства нараховується та виплачується у національній валюті України двічі на місяць. Резерв відпусток нараховується.
Оподаткування заробітної плати здійснюється відповідно до вимог діючого податкового законодавства.
4. ІНШІ ЗАСТОСОВАНІ ОБЛІКОВІ ПОЛІТИКИ, ЩО Є ДОРЕЧНИМИ ДЛЯ РОЗУМІННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
4.1. Доходи та витрати
Товариство визнає дохід від надання послуг, коли (або у міру того, як) воно задово-льняє зобов’язання щодо виконання, передаючи обіцяну послугу (тобто актив)
клієнтові. Актив передається, коли (або у міру того, як) клієнт отримує контроль над
таким акти-вом.
При визначені вартості винагороди від господарювання, Товариство відповідно до
МСФЗ 15 використовує метод оцінювання за результатом. До методу оцінювання за
ре-зультатом належить, зокрема, аналіз виконання, завершеного на сьогоднішній
день, оці-нки досягнутих результатів. Враховуючи принцип професійного скептицизму для змін-ної вартості винагороди розрахунок доходу здійснюється на кінець
кожного місяця.
Результат визначення розміру винагороди оформлюється актом виконаних робіт,
або/та актом виконаних забов’язань, в якому відображається розрахунок (оцінка)
досяг-нутих результатів на звітну дату.
Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати
надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу.
Дохід від продажу фінансових інструментів визнається у прибутку або збитку в разі
задоволення всіх наведених далі умов:
а)Товариство передає договірні права на одержання грошових потоків від такого
фінансового активу;
б)Товариство передало покупцеві ризики та переваги від володіння, пов’язані з фінансовим активом;
в)за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у
формі, яка зазвичай пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими фінансовими інструментами або іншими активами;
г) суму доходу можна достовірно оцінити;
д)ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією;
та
е) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно
оцінити.
Дивіденди визнаються доходом лише у разі, якщо:
- право Товариства на одержання виплат за дивідендами встановлено;
- є ймовірність, що економічні вигоди, пов’язані з дивідендами, надійдуть до Товариства;
- суму дивідендів можна достовірно оцінити.
Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та критеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням
збільшен-ня активів або зменшення зобов’язань.
Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді
вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом
чого є зменшення чистих активів, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами
учасни-кам.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів.
Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутніх економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні
ви-годи не відповідають або перестають відповідати визнанню як активу у звіті про
фінан-совий стан.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов’язання без визнання активу.
Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й
відповідні доходи.
4.2. Умовні зобов’язання та активи.
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Товариство не визнає умовні зобов’язання в звіті про фінансовий стан Товариства.
Інформація про умовне зобов’язання розкривається, якщо можливість вибуття
ресур-сів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не
визнає умов-ні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли
надходження еко-номічних вигід є ймовірним.
4.3. Статутний капітал
Статутний капітал представляє собою номінальну вартість корпоративних прав.
Ін-ші складові капіталу включають в себе суму сформованого резервного фонду
(згідно установчих документів Товариства) та суму нерозподіленого прибутку за поточний та попередній періоди.
4.4. Резервний капітал
Згідно з положеннями законодавства України Товариство формує резервний капітал.
Згідно Статуту в Товариства створюється резервний фонд в розмірі до 25% статутного (складеного) капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду становить 5% суми чистого прибутку.
5. Основні припущення, оцінки та судження
При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які
мають вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлума-ченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.
Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за
існуючих обста-вин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки
базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про поточні події, фактичні результати можуть зреш-тою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі
судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем
складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для
підготовки фінансової звітності за МСФЗ, на-ведені нижче.
5.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів
для прий-няття економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова
звітність:
• подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки Товариства;
• відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму;
• є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
• є повною в усіх суттєвих аспектах.
Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність
наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:
а) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;
б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та
витрат у Концептуальній основі фінансової звітності.
Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують
по-дібну концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать
вищезазна-ченим джерелам.
5.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої
економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших
факторів з вра-хуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».
Інвестиції, які не мають ринкових котирувань та активного ринку, а також ті, по яких
справедливу вартість не піддається надійній оцінці, обліковуються Товариством за
собівартістю.
5.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів
Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є
ключо-вим джерелом невизначеності оцінок, тому що:
а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності,
змін валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань
під час оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій;
б) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а та-кож
на доходи (витрати) може бути значним.
Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових
ставок, волатильності, курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати
оферти і коригувань під час оцінки інструментів, більша або менша зміна в оцінці
варто-сті фінансових інструментів у разі відсутності ринкових котирувань мала б
істотний вплив на відображений у фінансовій звітності чистий прибуток та збиток.
Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може
мати значний вплив на передбачувану справедливу вартість.
5.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів
Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне
су-дження за цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту,
його прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які
можуть бути пов’язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівни-цтву Товариства фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.
5.5. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
Відносно фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю, Товариство на дату виникнення фінансових активів та на кожну звітну дату визначає рівень
кре-дитного ризику.
Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовими активами, які оцінюються за амортизованою вартістю, у розмірі очікуваних
креди-тних збитків за весь строк дії фінансового активу (при значному збільшенні
кредитного ризику/для кредитно-знецінених фінансових активів) або 12-місячними
очікуваними кредитними збитками (у разі незначного зростання кредитного ризику).
Зазвичай очікується, що очікувані кредитні збитки за весь строк дії мають бути визнані до того, як фінансовий інструмент стане прострочений. Як правило, кредитний
ризик значно зростає ще до того, як фінансовий інструмент стане простроченим або
буде помічено інші чинники затримки платежів, що є специфічними для позичальника, (на-приклад, здійснення модифікації або реструктуризації).
Кредитний ризик за фінансовим інструментом вважається низьким, якщо фінансовий інструмент має низький ризик настання дефолту, позичальник має потужній
потен-ціал виконувати свої договірні зобов’язання щодо грошових потоків у короткостроковій перспективі, а несприятливі зміни в економічних і ділових умовах
у довгостроковій пе-рспективі можуть знизити, але не обов’язково здатність позичальника виконувати свої зобов’язання щодо договірних грошових потоків.
Фінансові інструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик
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лише на підставі того, що ризик дефолту за ними є нижчим, ніж ризик дефолту за
інши-ми фінансовими інструментами Товариства або ніж кредитний ризик юрисдикції, в якій Товариство здійснює діяльність.
Очікувані кредитні збитки за весь строк дії не визнаються за фінансовим інструментом просто на підставі того, що він вважався інструментом із низьким кредитним
ризи-ком у попередньому звітному періоді, але не вважається таким станом на
звітну дату. У такому випадку Товариство з’ясовує, чи мало місце значне зростання
кредитного ризику з моменту первісного визнання, а отже чи постала потреба у визнанні очікуваних креди-тних збитків за весь строк дії.
Очікувані кредитні збитки відображають власні очікування Товариства щодо кредитних збитків.
5.6. Використання ставок дисконтування
Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовується для перерахунку майбутніх потоків доходів в єдине значення теперішньої (поточної) вартості, яка є базою
для визначення ринкової вартості бізнесу. З економічної точки зору, в ролі ставки
дисконту є бажана інвестору ставка доходу на вкладений капітал у відповідні з рівнем ризику по-дібні об’єкти інвестування, або - ставка доходу за альтернативними
варіантами інвести-цій із зіставляння рівня ризику на дату оцінки. Ставка дисконту
має визначатися з ура-хуванням трьох факторів:
А) вартості грошей у часі;
Б) вартості джерел, які залучаються для фінансування інвестиційного проекту, які
вимагають різні рівні компенсації;
В) фактору ризику або міри ймовірності отримання очікуваних у майбутньому доходів.
Станом на 31.12.2020р. середньозважена ставка за строковими депозитами за даними статистичної звітності банків України, та за портфелем банківських депозитів у
наці-ональній валюті в банках, у яких не введено тимчасову адміністрацію або не
запрова-джено ліквідаційну комісію становила 10,4 % річних в національній валюті, та 2,5 % рі-чних а іноземній валюті. Інформація, що використана для визначення
середньозваженої ставки одержана з офіційного сайту НБУ за посиланням https://
bank.gov.ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#2fs розділ «Статистика фінансових ринків» та https://bank.gov.ua/control/uk/allinfo розділ “Вартість строкових депозитів “.
6. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості
6.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю
Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів
та зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.
Класи активів та
зобов’язань, оцінених за справедливою вартістю

Методики оцінювання

Метод
оцінки
(ринковий, дохідний, витратний)

Вихідні дані

Грошові кошти

Первісна та подальша
оцінка
грошових коштів
та їх еквівалентів
здійснюється за
справедливою
вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості

Ринковий

Офіційні
НБУ

Первісна оцінка
інструментів капіталу здійснюється
за їх справедливою вартістю, яка
зазвичай дорівнює ціні операції,
в ході якої був
отриманий актив.
Подальша оцінка
інструментів капіталу здійснюється
за справедливою
вартістю на дату
оцінки.

Ринковий, витратний

Інструменти капіталу

курси

Офіційні біржові
курси організаторів торгів на дату
оцінки, за відсутності визначеного
біржового курсу
на дату оцінки,
використовується
остання балансова вартість, ціни
закриття біржового торгового дня

6.2. Вплив використання закритих вхідних даних (3-го рівня) для періодичних оцінок
справедливої вартості на прибуток або збиток
У результаті змін ймовірності погашення та очікуваних вхідних грошових потоків
(дані 3-го рівня ієрархії) унаслідок впровадження дій з припинення обігу акцій простих іменних було визнано знецінення активів на загальну вартість 4,575.3 тис.грн. ,
що зме-ншило прибуток Товариства за звітний 2020 рік.
6.3. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої
вартості

ЕМІТ ІНФО

них даних 3-го рівня ієрархії
Класи активів,
оцінених за
справедливою
вартістю з
використанням
3-го рівня ієрархії

Залишки
станом на
31.12.2019
р.

Придбання/
переміщення/
(продажі)
інше

Залишки
станом на
31.12.2020 р.

Стаття
(статті) у
прибутку
або
збитку,
у якій
прибутки
або
збитки
визнані

Поточні фінансові
інвестиції

60184

35766
/-28/
(23576)
4247

76593

–

Не поточні
15961
4
135
фінансові
/28/
інвестиції
-15858
–
6.6. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»
Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою
вартістю
Балансова вартість

Справедлива вартість

2020

2019

2020

2019

2

3

4

5

1
Фінансові активи
Поточні
інвестиції

фінансові

76593

60184

76593

60184

Не поточні
інвестиції

фінансові

135

15961

135

15961

363

669

363

669

Грошові кошти

Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування
справед-ливої вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності
залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої
вартості, яка може бути корисною для користувачів фінансової звітності. Додаткову
інформацію щодо змін спра-ведливої вартості фінансових активів в зв’язку з
врахуванням ризиків.
7. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах (тис. грн.)
7.1. Нематеріальні активи
Балансова вартість нематеріальних активів на звітні дати:
31.12.2020

31.12.2019

Програмне забеспеченя конвертації даних
“CONVERT”

23

23

Програмне забеспеченя “ТЦП-Договора”

8

8

Програмне забеспеченя «Бухгалтерія»

7

7

Ліцензія на використання ПЗ “Експерт-ФМ”

2

2

Разом

40

40

Товариство володіє ліцензіями для здійснення діяльності Товариства.
7.2. Основні засоби
Балансова вартість основних засобів на звітні дати:

1
31 грудня 2019року
Надходження

Машини
та обладнання

Інструменти
прилади,
інвентар
(меблі)

Інші основні
засоби

Всього

3

4

5

7

349

2

28

379

(6)

(44)

-

-

Вибуття

(38)

-

-

31 грудня 2020року

311

2

31 грудня 2019року

328

-

28

Нарахування за рік

13

-

-

13

К л а с и
акти-вів
та
зобов’язань,
оцінених
за
справедли-вою
вартістю

1 рівень (ті, що
мають котирування, та спосте-режувані)

2 рівень (ті,
що не мають
коти-рувань,
але
спостережувані)

3 рівень (ті, що
не мають котирувань і не є спостережу-ваними)

Усього

2020

2020

2020

2020

Дата оцінки

31.12.20

31.12.19

31.12.20

31.12.19

31.12.20

31.12.19

31.12.20

31.12.19

Вибуття

(38)

-

(6)

(44)

Поточні
фі-нансові
інве-стиції

_

-

76593

60184

-

-

76593

60184

Н а к о п и ч е н а
амортиза-ція
31
грудня 2020року

303

-

22

325

Не поточні
фінансові
інвестиції

–

–

135

15961

-

-

135

15961

Остаточна вартість
31 грудня 2019 року

21

0

0

21

Остаточна вартість
31 грудня 2020 року

8

0

0

8

2019

2019

2019

Накопичена
тизація
2019

6.4. Переміщення між 1-м та 2-м рівнями ієрархії справедливої вартості
У звітному році переміщення між цінних паперів між 1-м та 2-м рівнями ієрархії
справедливої вартості відсутні.
Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування
справед-ливої вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності
залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості,
яка може бути корисною для користувачів фінансової звітності.
6.5. Рух активів, що оцінюються за справедливою вартістю з використанням вихід-
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22

335

амор356

Станом на 31 грудня 2020 та 2019 років у складі основних засобів повністю зношені
основні засоби становлять 303 тис. грн. та 311 тис. грн. відповідно.
Загальна сума амортизаційних відрахувань відображені в складі «Адміністративних
витрат» у звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).
7.3. Фінансові інвестиції.
Не поточні фінансові інвестиції:
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ЕМІТ ІНФО

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ПрАТ КУА Альтера Ессет
Менеджмент “ЗНВПІФ
“АЛЬТЕРА ФІНАНС
ПЕРШИЙ”, 32856284233064

4,0564

11358

2,0

9725

ПрАТ КУА Альтера Ессет
Менеджмент “ЗНВПІФ
“Кремінь-Інвест”,
32856284-233106

2,145

8958

0,0417

8327

ПАТ «Горизонт», 00159404

0,0716

2

0,0716

17

ПАТ «Оснастка»,05797977

0,0372

27

0,0372

27

ПАТ “РОЗРАХУНКОВИЙ
ЦЕНТР”, 35917889

-

-

0,0005

1

38

ПАТ “ДЕЗ”, 00213411

-

-

0,0116

28

0,0005

0

АТ “ІНТЕРПАЙП
НМТЗ”,05393139

-

-

0,0001

2

3

0,0010

30

АТ«Хмельницькобленерго»,
22767506

0,0010

18

0,0010

3

0,0007

1

0,0007

39

ПАТ “РОЗРАХУНКОВИЙ
ЦЕНТР”, 35917889

0,0005

1

0,0005

1

АТ “ІНТЕРПАЙП
НМТЗ”,05393139

0,0001

0

0,0001

35

Частка %

31 грудня
2020 року,
тис.грн.

Частка %

31 грудня
2019 року,
тис.грн

ПАТ “ІНТЕРПАЙП НТЗ”,
05393116

0,0006

5

0,0006

2

ПАТ “Трест
Донбасшляхбуд”,
03450063

15,372

0

15,372

22

ПрАТ “ШУ” ПОКРОВСЬКЕ”,
13498562

0,0000

1

0,0000

0

ЗАТ
“Київпромпостачання”,
32113159

2,1891

0

2,1891

2

ДВАТ “Антрацитшахтобуд”,00181473

1,9576

38

1,9576

ВАТ “Західенергометал”,
31056509

0,0005

0

ПАТ “АЛЧЕВСЬККОКС”,
00190816

0,0010

ПрАТ “ДТЕК ШАХТА
КОМСОМОЛЕЦЬ
ДОНБАСУ”,05508186

ПРАТ “ХТЗ”,00191135

0,0002

2

0,0002

19

ПРАТ “НОВЬЮЕНЕРГО”,
33789770

-

-

0,54

5400

ПрАТ “ФБ
“ІННЕКС”,23425110

-

-

5,0000

750

ПАТ
”ЛУГАНСЬКТЕПЛОВОЗ”,
05763797

0,0000

1

0,0000

1

ПАТ «ДМЗ», 00191164

0,0069

1

0,0069

7

ТОВ “Фонд-3”,345575609

2,5

1

2,5

1

ТОВ “Вебіннекст”,
35457220

14,9

5

2,5

1

ТОВ “Фонд К-2”, 34618446

2,5

1

2,5

1

ПАТ “ЗНВКІФ
“М-КАПІТАЛ”, 37967769

0,0108

65

0,0108

65

ПАТ “МЗВМ”, 20355550

0,0001

0

0,0001

9

ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ
МЕТКОМБІНАТ»,
05393043

0,0001

1

0,0001

15

ПАТ “ЗАлК”, 00194122

0,0004

7

0,0004

ПАТ “ДЕЗ”, 00213411

0,0116

2

0

0

ПрАТ “ПРОМЕТЕЙТЕЛЕКОМ”, 33792630

-

-

1,5859

9516

Всього

135

7

15961

При оцінці справедливої вартості активів, застосовані методи оцінки вартості, які
відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу
вар-тість, максимізуючи використання доречних відкритих даних та мінімізуючи
викорис-тання закритих вхідних даних.
Поточні фінансові інвестиції :
Частка %

31 грудня
2020 тис.
грн.

Частка %

31 грудня
2019 тис.
грн.

ПАТ “ЗНКІФ “АЛЬТЕРА
ФІНАНС-ФОНД
НЕРУХОМОСТІ”, 35689764

9,8885

10116

1,1130

3678

ПРАТ “МЕДІА МЕДІУМ” ,
35689942

4,8911

8480

4,8604

8569

ПАТ “ІФК”, 33792667

4,5409

12322

2,7956

7243

ПАТ “ЗНКІФ “ГОЛДЕН
ВЕРТЕКС ФОНД”,
36085513

7,6393

13510

3,7827

7591

ПрАТ “Укргазотрейд”,
33717616

0,4500

8572

0,4363

8347

ПрАТ “ФОРАМЕН”
38811343

8,7936

3230

4,8207

120

АТ “СК “Кремень”,
24559002

-

1,4721

6506

18
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-

Всього

76593

60184

Векселі одержані
Представлена заборгованістю за простими векселями, отриманими Товариством
на строк погашення більше одного року. Термін погашення векселів динамічний до
28.12.2021р., сумарна вартість векселів становить на 31.12.2019р.- 753 тис. грн. та
ста-ном на 31.12.2020р.- 203 тис. грн., кількість 2 штуки , з урахуванням переоцінки
за спра-ведливою вартістю, одного довгострокового векселя, в останніх випадках
балансова вартість одного векселя до 60 тис. грн. не є значною, тому переоцінка
не відбувалася. Також вартість векселів не змінюється, тому що платоспроможність
векселедавця стабі-льна та не визиває сумніву в своєчасному погашенні
пред’явленного до сплати зобов’я-зання. Враховуючи той факт, що, строк погашення
векселів достатньо короткий.
7.4. Запаси
31 грудня 2020

31 грудня 2019

Витратні матеріали (за історичною собівартістю)

2

7

Всього запаси

2

7

7.5. Грошові кошти
Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти включають кош-ти
в банках на поточних рахунках та кошти, що надійшли Товариству по договорах на
брокерське обслуговування для торгів на біржі (кошти клієнтів).
В балансі Товариства грошові кошти відображені наступним чином:
На 31.12.20 р.

На 31.12.19 р.

Грошові кошти та їх еквіваленти в
національній валюті на поточних рахунках:
АТ «ПУМБ»
АТ “СБЕРБАНК “
ПАТ “РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР”

363

669

238
124
1

28
641

Разом

363

669

Компонентами показника «Гроші та їх еквіваленти» є стаття 1165 Балансу.
7.6. Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість з фіксованими або обумовленими платежами, що не
котиру-ються на активному ринку, класифікуються як «позики видані та дебіторська
заборгова-ність». Позики видані та дебіторська заборгованість обліковуються
за справедливою ва-ртістю за вирахуванням збитків від знецінення та сумнівної
заборгованості. Дебіторська заборгованість станом на 31 грудня 2020 та 31 грудня
2019 років представлені таким чином:
Торговельна та інша дебіторська заборгованість
31 грудня 2020

31 грудня 2019

Торговельна дебіторська заборгованість

414

480

Очікувані кредитні збитки щодо дебіторської заборгованості

(42)

(88)

Розрахунки з бюджетом

183

185

Інша дебіторська заборгованість

3073

2685

Чиста вартість торговельної дебіторської
заборгованості

3628

3262

Торговельна дебіторська заборгованість складається переважно з заборгованості
кон-трагентів за послуги депозитарної установи. Вартість послуг може складатись
від 150 до 5000 грн., тому заборгованість по кожному окремому контрагенту є не
суттєвою і не обов’язковою для оприлюднення. Сумарна вартість на 31 грудня 2020
року становить 372 тис. грн. тобто 414 тис. грн.( з урахуванням кредитних збитків
під зменшення корис-ності дебіторської заборгованості 42 тис. грн.). та на 31 грудня
2019 року становить 392 тис. грн. тобто 480 тис. грн.( з урахуванням кредитних
збитків під зменшення корисності дебіторської заборгованості 88 тис. грн.).
Дебіторська заборгованість Товариства не має забезпечення.
Аналіз простроченої, але не знеціненої дебіторської заборгованості, представлено
на-ступним чином:
31 грудня 2020

31 грудня 2019

До 30 днів

71

153

30-60 днів

39

35

60-90 днів

30

29
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
90-120 днів

19

13

Витрати на аудит

Більше 120 днів

213

162

Всього

372

392

Канцелярські
оргтехніки

Станом на 31 грудня 2020 та 2019 років торговельна дебіторська заборгованість номінальною вартістю 372 тис. грн. та 392 тис. грн. була знецінена на індивідуальній
осно-ві.
На звітні дати Товариство не має простроченої, але не знеціненої дебіторської заборгованості. Балансова вартість дебіторської заборгованості приблизно дорівнює її
справе-дливій вартості. При визначенні погашення дебіторської заборгованості
Товариство вра-ховує будь-які зміни кредитоспроможності дебітора за період з дати
виникнення забор-гованості та до звітної дати.
7.7. Дебіторська заборгованість з бюджетом за податками та іншими розрахунками
Дебіторська заборгованість з бюджетом за податками на прибуток станом на 31
гру-дня 2020р. у Товариства складає 0 грн. за іншими розрахунками 170тис.грн., та
держми-то за судовими справами 13 тис.грн..
7.8. Поточні зобов’язання та забезпечення
Забезпечення. Станом на 31 грудня 2020, 31 грудня 2019 років сформовані резер-ви
забезпечень зобов’язань.
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41

75

23

27

Витрати на зв’язок , інтернет

16

17

Амортизація

13

19

46

18

Підвищення кваліфікації працівників

30

28

Витрати
за
обслуговування

33

55

Послуги депозитарію НДУ

326

215

Програмне забезпечення

16

30

Додаткові послуги депозитарію НБУ

49

52

товари,

обслуговування

Інформаційно-консультаційні
юридичні

послуги,

розрахунково-касове

На 31.12.20 р.

На 31.12.19 р.

Держмито, штрафні санкції

1

1

Поточні забезпечення

198

136

Резерви на відпуску

62

80

Разом

198

136

Членські внески

42

28

Витрати на публікацію річної фінансової
звітності

5

5

Всього

2740

2375

З метою забезпечення витрат Товариства на оплату відпусток персоналу та сплату
податків до фондів соціального страхування на ці виплати Товариство створило
резерви під забезпечення виплат персоналу в звітному 2020р. у сумі 198 (сто
дев’яносто вісім) тис. гривень. Та в 2019р. у сумі 136 (сто тридцять шість) тис. гривень.
Товариство протягом звітного року проводить інвентаризацію резерву з метою
ви-значення обґрунтованості його розміру. Збільшення (зменшення) резерву
відображається у витратах за статтею «інші витрати (доходи)» у звіті про фінансові
результати.
Довгострокових забезпечень у Товариства немає.
7.9. Капітал
Статутний капітал. Станом на 31 грудня 2020 та 31 грудня 2019 років Товариство має
сформований статутний капітал у розмірі 70 000 тис. грн.
Резервний капітал. Резервний капітал сформувався протягом 2006-2011 років шляхом відрахування чистого прибутку і на 31.12.2019р. складає 1 095 тис. грн.
Протягом діяльності Товариства скоротило суму нерозподіленого прибутку на
10 тис.грн., за рахунок знецінення активів Товариства. Станом на 31.12.2020р.
нерозподі-лений прибуток складає 9 530 тис. грн.

7.13. Інший дохід
Показник інших доходів складає:

Дохід від переоцінки фінансових інвестицій

2020 рік

2019 рік

4931

10321

Інші операційний дохід (відшкодування
раніше списаних активів)
Дохід від операційної курсової різниці

3

4

Інші фінансові доходи: Відсотки одержані

7

24

На 31.12.20 р.

На 31.12.19 р.

Інше

-

-

Резервний капітал

1095

1095

Разом

4941

10349

Нерозподілений прибуток

9530

9540

На 31.12.20 р.

На 31.12.19 р.

2020 рік

2019 рік

42

88

7.10. Кредиторська заборгованість та зобов’язання

7.14. Інші операційні витрати
Інші операційні витрати включають наступні статті

Сумнівні та безнадійні борги

Кредиторська заборгованість за това-ри,
роботи, послуги

45

27

Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

6

16

Витрати від зміни вартості активів, які
оцінюються за справедливою вартістю

Разом

51

43

Інше

-

7

Разом

4617

21015

Внески до Неприбуткових Організацій

Інші поточні зобов’язання.
Інші поточні зобов’язання станом 31 грудня 2020, 31 грудня 2019 років представлені
наступним чином:
На 31.12.20 р.

На 31.12.19 р.

59

43

59

43

Поточні зобов’язання:
Гарантійні
договору

передоплати,

за

умовами

Разом

Товариство не має на звітні дати простроченої та сумнівної іншої кредиторської
за-боргованості. Балансова вартість кредиторської заборгованості дорівнює її
справедливій вартості.
При визначенні іншої кредиторської заборгованості Товариство на кожну звітну дату проводить аналіз сум кредиторської заборгованості з вираховуванням термінів
її облі-ку на балансі, та термінів позовної давності за період з дати виникнення
заборгованості та до звітної дати.
7.11. Дохід від реалізації послуг
Дохід (виручка) від реалізації послуг представлений наступним чином:
2020 рік

2019 рік

Виручка , в т.ч.

37956

41976

За договорами купівлі- продажу

35997

40237

Комісійна винагорода

776

651

Депозитарні послуги

1183

1088

7.12. Елементи операційних витрат
Основні витрати Товариства, що пов’язані із здійсненням його господарської діяльності, розподіляються за статтями, які виділені в окрему групу: адміністративні
витра-ти, які розподіляються за наступними елементами:
2020 рік
Витрати на оплату праці з нарахуваннями
Оренда офісу
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1737
300

2019 рік
1475
250

-

43

4575

20877

7.15. Прибутки та збитки
За результатом основних видів діяльності в 2020 році Товариством отриманий
3буток в розмірі 10 тис. грн.
8. РОЗКРИТТЯ ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ
8.1 Умовні зобов’язання.
8.1.1. Судові позови
Товариству Постановою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№476-ЦА-УП-Т від 10.10.2017 р. про накладення санкції за правопорушення на ринку
цінних паперів, тому Товариство було притягнуто до відповідальності та накладено
штраф у розмірі 170 тис.грн. Не погодившись із вищезазначеною постановою,
Товарист-во звернулося до Окружного адміністративного суду м. Києва із позовною
заявою про скасування постанови НКЦПФР про накладення штрафу. За станом на
31.12.2020 р. ПРАТ «АЛЬТЕРА ФІНАНС» сплатило вищезазначений штраф у повному
обсязі.
8.1.2. Оподаткування
Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які
дозво-ляють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що
склалася в неста-більному економічному середовищі, за якої податкові органи
довільно тлумачать аспек-ти економічної діяльності, у разі, якщо податкові ограни
піддадуть сумніву певне тлума-чення, засноване на оцінці керівництва економічної
діяльності Товариства, ймовірно, що Товариство змушене буде сплатити додаткові
податки, штрафи та пені. Така невизначе-ність може вплинути на вартість
фінансових інструментів, втрати та резерви під знеці-нення, а також на ринковий
рівень цін на угоди. На думку керівництва Товариство сплатило усі податки, тому
фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть
переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років.
8.1.3. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів
Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не
зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності
То-вариства.
Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів,
які знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської
забор-гованості Товариству визначається на підставі обставин та інформації, які
наявні на дату балансу. На думку керівництва Товариства, додатковий резерв під
фінансові активи на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин
та інформації.
8.2 Розкриття інформації про пов’язані сторони
До пов’язаних сторін або операцій з пов’язаними сторонами належать:
•підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під
контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з Товариством;
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•асоційовані компанії;
•спільні підприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником;
•члени провідного управлінського персоналу Товариства;
•близькі родичі особи, зазначеної вище;
•компанії, що контролюють Товариства, або здійснюють суттєвий вплив, або мають
суттєвий відсоток голосів у Товаристві;
•програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Товариства або
будь-якого іншого суб’єкта господарювання, який є пов’язаною стороною Товариства.
Зв’язаними сторонами із ПрАТ «Альтера Фінанс» є ПрАТ «Інвестиційно-фінансовий
консалтинг» ЄДРПОУ 33792667 (володіє часткою у розмірі 18,83% у статутному
капіта-лі Товариства).
Провідним управлінським персоналом ПрАТ «Альтера Фінанс» є Генеральний
ди-ректор Товариства Шпуталова Світлана Миколаївна, станом на 31.12.2020
р. компенса-ції провідному управлінському персоналу зокрема за кожною із
наведених категорій склали, тис. грн.:
а) короткострокові виплати працівникам 192,4			
б) виплати по закінченні трудової діяльності 0
в) інші довгострокові виплати працівникам 0
г) виплати при звільненні –
				
0
ґ) платіж на основі акцій 0
Витрати по виплатам провідному управлінському персоналу відображені в
складів загальновиробничих витрат.
Загальний розмір винагороди у вигляді заробітної плати за період з
01.01.2020р.по 31.12.2020р. склав 1426,4 тис. грн..
2020
Операції з
пов’язаними
сторонами
1
Реалізація,
операцій

сума

2019
Всього
обсяг
операцій

Операції з
пов’язаними
сторонами

Всього
обсяг
операцій

2

3

4

5

2268

37956

308

50558

1

3445

9

3077

Торгова дебіторська
заборгованість
Т о р г о в а
кредиторська
заборгованість

110

86

Компенсація
п р о в і д н о м у
управлінському
персоналу

356

284

Короткострокові
в и п л а т и
працівникам

1071

927

Виплати
по
закінченні трудової
діяльності
9. ЦІЛІ ТА ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ.
Керівництво Товариства 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 напря-мок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо.
Для того щоб обмежити вище зазначені ризики, при виборі фінансових інструментів
політика Товариства базу-ється на високому рівні контролю з боку працівників
Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства України. Товариство
мінімізує ризики диверсифікацій свого ін-вестиційного портфелю, аналізує
фінансові активи перед їх покупкою і відстежує пода-льшу інформацію про ці
активи, вкладаючи більшість своїх інвестицій з високими рей-тингами надійності.
До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий
ри-зик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі
розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на
вартість чис-тих активів та застосування інструментарію щодо його пом’якшення.
9.1. 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.
Основні статті, у зв’язку з якими у Товариства виникає кредитний ризик, це гро-шові
кошти.
Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка
кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги
та будь-яка інша доступна інформація.
Рух резерву під очікувані кредитні збитки щодо торговельної та іншої дебіторської
заборгованості
за
період
представлено
нижче:
2020

2019

На початок року

392

381

Нарахування протягом року

1183

1088

-42

-88

Списання дебіторської заборгованості за
рахунок резе-рву
Погашена дебіторська заборгованість

-1157

-989

Курсові різниці

-4

0

На кінець року

372

392

Рівень дебіторської заборгованості контролюється по покупцям автоматично в
сис-темі відповідно до затверджених кредитних лімітів. За загальним правилом,
перевищен-ня заборгованості покупця над встановленої сумою кредитного ліміту
забезпечується банківською гарантією, акредитивом банку, заставою майна, або
поручительством третіх осіб.
Товариство регулярно оцінює кредитну якість торгової та іншої дебіторської

20

ЕМІТ ІНФО

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

забор-гованості з урахуванням аналізу заборгованості за термінами виникнення,
тривалості взаємовідносин покупця з Товариством. Для виявлення суттєвого
зростання кредитного ризику Товариства порівнює показники платоспроможності
контрагента на звітну дату з аналогічними показниками на дату первісного визнання
дебіторської заборгованості. При цьому враховується доступна допоміжна і
прийнятна прогнозна інформація.
2020

2019

Загальна
сума, тис.
грн.

Загальна
сума, %

Відповідний
інтервал

Загальна
сума, тис.
грн.

Загальна
сума, %

Відповідний
інтервал

До 30
днів

71

19

СС - -С

153

39

СС - -С

30-60
днів

39

11

СС - -С

35

9

СС - -С

60-90
днів

30

8

СС - -С

29

7

СС - -С

90-120
днів

19

5

ССС+-СС

13

3

ССС+-СС

Більше
120 днів

213

57

СС - -С

162

42

СС - -С

Всього

372

100

392

100

Товариство не утримує жодної застави для покриття своїх кредитних ризиків,
пов’язаних із фінансовими активами.
9.2. Ринковий ризик
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові
потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін.
Рин-ковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик
та від-сотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збитків,
зумовлених ко-ливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів.
Товариство наражати-меться на ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в акції,
облігації та інші фінансові ін-струменти.
Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових
цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику),
незале-жно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого
фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі
подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.
Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів
пом’якшення цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів.
9.3. Валютний ризик
Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові
потоки від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.
9.4. Відсотковий ризик
Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові
потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових
відсотко-вих ставок. Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки
можуть змінюва-тись і це впливатиме на доходи Товариства.
Усвідомлюючи значні ризики, пов’язані з коливаннями відсоткових ставок у висо-ко
інфляційному середовищі, яке є властивим для фінансової системи України, керівництво Товариства контролює частку активів, розміщених у боргових зобов’язаннях
у на-ціональній валюті з фіксованою відсотковою ставкою. Керівництво Товариства
здійснює моніторинг відсоткових ризиків та контролює їх максимально
припустимий розмір. У разі зростання відсоткових ризиків Товариство має намір
позбуватися боргових фінан-сових інструментів з фіксованою відсотковою ставкою.
Моніторинг відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу можливих змін
відсоткових ставок на вартість від-соткових фінансових інструментів.
В зв’язку з відсутністю банківських депозитів в активах Товариства потенційні зміни
по даному активу не вимірювались.
9.5. Ризик ліквідності
Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов’язань, пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом
поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.
Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквіднос-ті.
Товариство аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською заборгованістю
та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від
опера-ційної діяльності.
9.6. Управління капіталом
Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:
зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб
вона і надалі забезпечувала дохід для учасників Товариства та виплати іншим
зацікавленим сторонам;
забезпечити належний прибуток учасникам Товариства завдяки встановленню цін
на послуги Компанії, що відповідають рівню ризику.
Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі.
При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим
ризи-ки. На основі отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу
шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування.
Товариство розраховує показники, що використовуються для вимірювання та оцінки ризиків та дотримується пруденційних нормативів професійної діяльності,
встанов-лених чинним законодавством. Дотримання пруденційних нормативів
відображається наступним чином:
Назва показника

31.12.2020

31.12.2019

Нормативні значення

11

Рег улятивний
капітал

57 590 035,79

40647501,39

Не
менше
100
відсотків
від
мінімального розміру
статутного
капіталу,
встановленого
законодавством для
зазначеного
виду
професійної діяльності
на фондовому ринку (7
млн. грн.)

22

Адекватність
рег ул ятивного
капіталу

688,1676

359,7183

Не менше 8
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Адекватність
капіталу першого
рівня

688,1676

359,7183

Не менше 4,5

44

Коефіцієнт
левериджу

0,0038

0,0024

Від 0 до 3

45

Коефіцієнт
абсолютної
ліквідності

1,1730

3,1007

Не менше 0,2

6

Н о р м а т и в
концентрації
кредитного
ризику

23,4595

1,5772

Не більше 25%

10. Події після Балансу
Керівництво Товариства вважає що не існувало подій після звітної дати, які необхідно розкривати в даній примітці.
Генеральний Директор__________________		
Шпуталова С.М.
Головний бухгалтер __________________		
Біляк Л.І.
Акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬТЕРА ФІНАНС»
Керівництву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬТЕРА ФІНАНС»
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ
щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті
40-1
Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про
корпоративне управління
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АЛЬТЕРА ФІНАНС»
(надалі – Замовник)
за період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року
Основні відомості про емітента
Найменування товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬТЕРА
ФІНАНС»

Ідентифікаційний
ЄДРПОУ

30702104

код

за

О р га н і з а ц і й н о - п р а в о в а
форма товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Дата первинної реєстрації

02.02.2000 року

Місце
проведення
реєстраційної дії

Печерська районна в місті Києві державна
реєстрація

Місцезнаходження

03040, м. Київ, проспект. Голосіївський, б. 70, к. 405

Основні види діяльності

46.90 неспеціалізована оптова торгівля
64.91 Фінансовий лізинг
66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері
фінансових послуг, крім страхування та пенсійного
забезпечення
66.30 Управління фондами
66.12 Посередництво за договорами по цінних
паперах або товарах

Перелік
дозволів
на
провадження певних видів
діяльності

Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку, видана відповідно до рішення
НКЦПФР №1044 від 28.10.2016р. Професійна
діяльність на фондовому ринку (ринку цінних
паперів)-діяльність з торгівлі цінними паперами.
Брокерська діяльність. Строк дії – необмежений.
Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку, видана відповідно до рішення
НКЦПФР №1044 від 28.10.2016р. Професійна
діяльність на фондовому ринку (ринку цінних
паперів)-діяльність з торгівлі цінними паперами.
Дилерська діяльність. Строк дії – необмежений.
Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку, видана відповідно до рішення
НКЦПФР №1044 від 28.10.2016р., Професійна
діяльність на фондовому ринку (ринку цінних
паперів)-діяльність з торгівлі цінними паперами.
Андеррайтинг. Строк дії – необмежений.
Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку, серія АЕ, № 286622, рішення №
2337 від 10.10.2013 року, Професійна діяльність
на фондовому ринку – депозитарна діяльність.
Депозитарна діяльність депозитарної установи.
Строк дії – необмежений.
Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку, серія АЕ, № 286623, рішення №
2337 від 10.10.2013 року, Професійна діяльність
на фондовому ринку – депозитарна діяльність.
Діяльність із зберігання активів інститутів
спільного інвестування Строк дії – необмежений..

Відповідальні особи

Генеральний директор- Шпуталова Світлана
Миколаївна
Головний бухгалтер – Біляк Лариса Іванівна

Звіт складено за результатами виконання завдання ПП «АФ «Аудит-Тест» (номер
реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності – № 0673 ) на
підставі договору № 19/04-ПрАТ/КУ від 19 квітня 2021 року та у відповідності до:
•Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від
31.12.2017 року № 2258-VIII;
•Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з
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надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації
(переглянутий)» – (надалі – МСЗНВ 3000).
Ідентифікація рівня впевненості, отриманого практикуючим фахівцем, інформація
про предмет завдання
Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої
впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини
3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про
корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «АЛЬТЕРА ФІНАНС»
(надалі – інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31
грудня 2020 року, й включає:
-опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками Замовника;
-перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
Замовника;
-інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах Замовника;
-опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника;
-опис повноважень посадових осіб Замовника.
Ідентифікація застосовних критеріїв
Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським
персоналом відповідно до вимог (надалі – встановлені критерії):
•пунктів
5-9
частини 3 статті 40-1 Закону
України
«Про
цінні
папери та фондовий ринок»;
•«Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого
рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в
частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII
додатка 38 до цього Положення.
Обмеження використання
Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про
корпоративне
управління, що складається для цілей подання регулярної
(річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому
числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
відповідно до вимог статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».
Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський
персонал Замовника несе відповідальність з
а
складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління
відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю,
яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити
складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих
викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за
процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника.
Відповідно до законодавства України (ст.7 Закону України «Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність») посадові особи Замовника несуть
відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були
надані Аудитору для виконання цього завдання.
Відповідальність практикуючого фахівця
Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості,
що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого
викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що
містить нашу думку.
Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що
виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди
виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути
результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо
або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення
користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне
управління.
Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми
використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього
завдання.
Окрім того, ми:
•ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту
про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо
та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо
аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи
для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства
є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може
включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування
заходами внутрішнього контролю;
•отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання
з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали
обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього
контролю;
•оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації,
зроблених управлінським персоналом;
•оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне
управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація
Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу
її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим,
кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг
та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві
аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи
будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;
•ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження,
що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх
про всі зв’язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що
впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних
застережних заходів.
Інформативний перегляд виконаної роботи, яка стала основою для висновку
практикуючого фахівця
Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів,
зокрема, але не виключно, був направлений на:
•отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи
корпоративного управління: обов’язковість формування наглядової ради,
можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості
функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії);
•дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування
органів корпоративного управління;
•дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника;
•дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад,
наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього
аудиту, наявність корпоративного секретаря;
• дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської
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діяльності Замовника: наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора;
•дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу
Замовника: наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу
товариства.
Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується
на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження
зокрема, але не виключно, таких джерел як: Кодексу корпоративного управління,
протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчої дирекції,
протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та
звільнення посадових осіб, трудових угод (контрактів) з посадовими особами
Замовника, даних депозитарію про склад акціонерів.
Заява про застосування вимог МСКЯ1
Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням
політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ПП АФ “Аудит-Тест”
відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 «Контроль якості
для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання
з надання впевненості і супутні послуги». Метою створення та підтримання системи
контролю якості ПП АФ “Аудит-Тест”, є отримання достатньої впевненості у тому, що:
•сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих
і регуляторних вимог; та
•звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.
Заява щодо дотримування вимог незалежності та інших вимог етики
Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до
МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі
«Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої
впевненості» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно
з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики
для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до
нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне
управління, 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.
Висновок практикуючого фахівця.
Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту
про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «АЛЬТЕРА
ФІНАНС», що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю
і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками
значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та
голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення
та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що
закінчився 31 грудня 2020 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне
управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог
пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий
ринок» та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про
розкриття інформації емітентами цінних паперів».
Інша інформація звіту про корпоративне управління
Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка
включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини
3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та подається в
такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до
«Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого
рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями)
(надалі – інша інформація Звіту про корпоративне управління).
Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:
1) посилання на:
а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;
б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив
застосовувати;
в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління,
застосовувану понад визначені законодавством вимоги.
2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в підпунктах «а» або «б» пункту 1 - пояснення Замовника, від яких
частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких
відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах «а» або «б» пункту 1,
він обґрунтовує причини таких дій;
3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний
опис прийнятих на зборах рішень;
4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за
наявності) Замовника, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені
засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.
Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється
на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з
будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.
У зв’язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю
згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий
ринок» є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому
розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією
Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час
виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд
такої, 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.
Підпис практикуючого фахівця-аудитора ПП АФ “Аудит-Тест”
Сертифікат аудитора А № 004050
Матешко Микола Миколайович
29.04.2021 р.
Адреса в юрисдикції, де працює практикуючий фахівець: ПП АФ “Аудит-Тест”, м. Київ,
вул. Пухівська, 2,

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬТЕРА ФІНАНС»
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31.12.2020 року
Національній Комісії з цінних паперів та фондового ринку України;
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«АЛЬТЕРА ФІНАНС»
І. Звіт щодо фінансової звітності
Думка
Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АЛЬТЕРА ФІНАНС» (надалі- ПрАТ «АЛЬТЕРА ФІНАНС», або Товариство, Компанія),
яка включає баланс (звіт про фінансовий стан) на 31.12.2020 р., звіт про фінансові
результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим
методом), звіт про власний капітал за рік що закінчився зазначеною датою, та
приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових
політик.
На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх
суттєвих аспектах фінансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АЛЬТЕРА ФІНАНС» на 31 грудня 2020 року, її фінансові результати і грошові потоки
за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів
фінансової звітності («МСФЗ»).
Основа для думки
Ми провели аудит відповідно до «Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту,
огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг», видання 2016-2017 років,
(МСА), прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської
палати України № 361 від 08.06.2018 року та Листом Державної установи «Органу
суспільного нагляду за аудиторською діяльністю» від 16.01.2019 року № 4, для
застосування до завдань, виконання яких здійснюється після 1 липня 2018 року.
Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі
«Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є
незалежними по відношенню до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АЛЬТЕРА ФІНАНС» згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з
міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними
вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, 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.
Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності
Звертаємо увагу на ситуацію щодо майбутньої невизначеності, пов’язаної із
запровадженням урядом Україні обмежень, встановлених під час карантину у
зв’язку зі спалахом коронавірусу у світі. У результаті виникає суттєва невизначеність,
що може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою
діяльність на безперервній основі та яка може вплинути на майбутні операції
та можливість збереження вартості його активів. Вплив такої майбутньої
невизначеності наразі не можливо оцінити. Ця фінансова звітність не включає
жодних коригувань, які можуть виникнути в результаті такої невизначеності. Про
такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі та зможуть бути
оцінені. Нашу думку щодо цього питання не було змінено.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, що, на наші професійні судження, були
значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період.
Проаналізувавши перелік всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого
наділено найвищими повноваженнями, та питань, що мали найбільше значення під
час аудиту фінансової звітності поточного періоду, ми не ідентифікували ключові
питання аудиту, які необхідно висвітлювати в нашому звіті.
Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація
складається з інформації, яка подається до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку (НКЦПФР) згідно «Положення про порядок складання та
подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» (Рішення НКЦПФР від
25.09.2012 року N 1283 із змінами), але не містить фінансової звітності та нашого
звіту 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 та 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 Товариства несе відповідальність за складання і достовірне
подання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової
звітності, та за таку систему внутрішнього контролю, яку керівництво визначає
потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить
суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність
за оцінку здатності товариства продовжувати свою діяльність на безперервній
основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності
діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як
основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал
або планує ліквідувати товариство чи припинити діяльність, або не має інших
реальних альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за
процесом фінансового звітування Товариства.
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 дотримуємось професійного скептицизму протягом усього завдання з
аудиту.
Крім того, ми:
• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності
внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські
процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що
є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж
для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову,
підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами
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внутрішнього контролю;
• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту,
для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для
висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість
облікових оцінок і відповідних розкриттыв 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
товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо
існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті
аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі
розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки
ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора.
Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою
діяльність на безперервній основі.
• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з
розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події,
що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію
про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати,
включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені
нами під час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження,
що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм
про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що
впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовне, щодо відповідних
застережних заходів.
ІІ. Звіт про інші правові та регуляторні вимоги, що визначені «Вимогами до
аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності
на ринку цінних паперів», затвердженими рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 12.02.2013р. № 160 із змінами.
Основні відомості про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬТЕРА ФІНАНС»»:
Найменування товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АЛЬТЕРА ФІНАНС»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30702104

Організаційно-правова
товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

форма

Дата первинної реєстрації

02.02.2000 року

Місце проведення реєстраційної дії

Печерська районна в місті Києві
державна реєстрація

Місцезнаходження

03040, м. Київ, проспект. Голосіївський,
б. 70, к. 405

Основні види діяльності

46.90 неспеціалізована оптова торгівля
64.91 Фінансовий лізинг
66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері
фінансових послуг, крім страхування та
пенсійного забезпечення
66.30 Управління фондами
66.12 Посередництво за договорами по
цінних паперах або товарах

Перелік дозволів на провадження
певних видів діяльності

Відповідальні особи
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Ліцензія Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку, видана
відповідно до рішення НКЦПФР №1044
від 28.10.2016р. Професійна діяльність
на фондовому ринку (ринку цінних
паперів)-діяльність з торгівлі цінними
паперами. Брокерська діяльність.
Строк дії – необмежений.
Ліцензія Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку, видана
відповідно до рішення НКЦПФР №1044
від 28.10.2016р. Професійна діяльність
на фондовому ринку (ринку цінних
паперів)-діяльність з торгівлі цінними
паперами. Дилерська діяльність. Строк
дії – необмежений.
Ліцензія Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку, видана
відповідно до рішення НКЦПФР №1044
від 28.10.2016р., Професійна діяльність
на фондовому ринку (ринку цінних
паперів)-діяльність з торгівлі цінними
паперами. Андеррайтинг. Строк дії –
необмежений.
Ліцензія Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку, серія
АЕ, № 286622, рішення
№ 2337
від 10.10.2013 року, Професійна
діяльність
на
фондовому
ринку – депозитарна діяльність.
Депозитарна діяльність депозитарної
установи. Строк дії – необмежений.
Ліцензія Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку,
серія АЕ, № 286623, рішення № 2337
від 10.10.2013 року, Професійна
діяльність на фондовому ринку –
депозитарна діяльність. Діяльність із
зберігання активів інститутів спільного
інвестування Строк дії – необмежений..
Генеральний директор- Шпуталова
Світлана
Миколаївна
Головний
бухгалтер – Біляк Лариса Іванівна

ЕМІТ ІНФО

Опис питань і висновки, яких дійшов аудитор:
а) відповідність розміру власного капіталу вимогам, установленим нормативноправовими актами НКЦПФР
За даними Балансу власний капітал Товариства станом на 31.12.2020 року складає
суму 80625 тис. грн.
Він складається із зареєстрованого капіталу в розмірі 70 000 тис. грн., резервного
капіталу 1 095 тис. грн. та суми нерозподіленого прибутку в розмірі 9530 тис. грн.
Розмір регулятивного капіталу (власних коштів) Товариства за даними фінансової
звітності станом на 31.12.2020 р. становить 57 590 035,79 грн., що відповідає вимогам
пункту 8 глави 2 розділу ІІІ «Положення щодо пруденційних нормативів професійної
діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками» (Рішення
НКЦПФР № 1597 від 01.10.2015 із змінами).
На 31.12.2020 р. вартість чистих активів товариства, що розрахована за «Методичними
рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств»
(Рішення ДКЦПФР від 17.11.2004 № 485) складає 80625 тис. грн., що більше розміру
статутного капіталу на 10625 тис. грн. та відповідає вимогам статті 155 Цивільного
кодексу України щодо вартості чистих активів акціонерних товариств.
б) відповідність розміру статутного капіталу установчим документам
Статутний капітал ПрАТ “АЛЬТЕРА ФІНАНС” згідно установчих документів складає
70 000 000 (сімдесят мільйонів) гривень, 00 копійок.
Статутний капітал товариства поділений на 700 000 простих іменних акцій
номінальної вартості 100,00 грн., кожна.
Акції мають бездокументарну форму.
Статутний капітал сплачено повністю.
Емісійний дохід відсутній.
Випуск акцій зареєстровано ДКЦПФР 10 квітня 2007 р., реєстраційний № 137/1/07.
Дані балансу відповідають установчим документам.
Розмір зареєстрованого статутного капіталу Товариства за даними фінансової
звітності станом на 31.12.2020 року відповідає вимогам п. 3, Розд. ІІ «Ліцензійних
умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних
паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами», затверджених рішенням НКЦПФР
від 14.05.2013 № 819 із змінами.
Розмір сплаченого статутного капіталу відповідає вимогам до статутного капіталу
(п. 3, Гл.4, п.2, Гл.5 Розд. ІІІ «Порядку та умов видачі ліцензії на провадження
окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів),
переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії», затвердженого
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013
року № 817 із змінами) для видачи ліцензії на провадження професійної діяльності
на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності
депозитарної установи та діяльності із зберігання активів інститутів спільного
інвестування.
в) формування та сплата статутного капіталу
Заявлений в статутних документах Товариства статутний капітал в розмірі 70 000
000 (сімдесят мільйонів) гривень, 00 копійок, сплачено учасниками
Товариства
грошовими
коштами в
порядку,
передбаченому Статутом, у встановлені
законодавством терміни в повному обсязі.
г) наявність/відсутність податкового боргу, несплачених штрафних санкцій за
порушення законодавства про фінансові послуги, в т. ч. на ринку цінних паперів
Ми отримали достатню впевненість в тому, що у Товариства станом на 31.12.2020 р.
відсутні податкові борги, несплачені штрафні санкції за порушення законодавства
про фінансові послуги, в т. ч. на ринку цінних паперів
Інформація стосовно напрямів використання коштів, що внесені для формування
статутного капіталу
Грошові кошти, що внесені для формування статутного капіталу ПрАТ «АЛЬТЕРА
ФІНАНС», використані для провадження професійної діяльності на ринку цінних
паперів – діяльності з торгівлі цінними паперами (дилерської діяльності та
брокерської діяльності), депозитарної діяльності депозитарної установи і діяльності
із зберігання активів інститутів спільного інвестування.
Інформація про пов’язаних осіб
Зв’язаними сторонами із ПрАТ «Альтера Фінанс» є ПрАТ «Інвестиційно-фінансовий
консалтинг» ЄДРПОУ 33792667 (володіє часткою у розмірі 18,83% у статутному
капіталі Товариства).
Провідним управлінським персоналом ПрАТ «Альтера Фінанс» є Генеральний
директор Товариства Шпуталова Світлана Миколаївна та Головний бухгалтер
Товариства Біляк Лариса Іванівна.
Протягом періоду з 01.01.2020 по 31.12.2020 у Товариства виникали
операції з пов’язаними сторонами, в т. ч оплати праці провідному управлінському
персоналу Товариства:
2020
Операції з
пов’язаними
сторонами
1
Реалізація,
операцій

сума

Т о р г о в а
дебіторська
заборгованість

2019
Всього обсяг
операцій

Операції з
пов’язаними
сторонами

Всього обсяг
операцій

2

3

4

5

2268

37956

308

50558

1

3445

9

3077

Т о р г о в а
кредиторська
заборгованість

110

86

Компенсація
провідному
управлінському
персоналу

356

284

Короткострокові
в и п л а т и
працівникам

1071

927

Виплати
по
закінченні
т р у д о в о ї
діяльності
Протягом звітного періоду Товариство не брало на себе істотних зобов’язань
по пенсійним виплатам, оплаті вихідної допомоги або інших довгострокових
зобов’язань перед ключовим управлінським персоналом, крім сплати внесків до
державного пенсійного фонду у складі соціальних внесків із заробітної плати.
В процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності операцій з пов’язаними
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сторонами, що виходять за межі нормальної діяльності Товариства не виявлено.
Інформація про наявність та обсяг непередбачених активів та зобов’язань,
ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою
Ми отримали достатню впевненість в тому, що у Товариства станом на 31.12.2020
р. відсутні непередбачені активи та зобов’язання, ймовірність визнання яких на
балансі товариства є достатньо високою.
Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у
фінансової звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан
Ми проаналізували інформацію щодо наявності подій після дати балансу, які не
знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на
фінансовий стан Товариства. Фактів таких подій не встановлено.
Пруденційні нормативи, що застосовуються до Товариства станом на 31.12.2020 р. та
на 31.12.2019 згідно вимог Положення щодо пруденційних нормативів професійної
діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками (рішення
НКЦПФР № 1597 від 01.10.2015 із змінами):
Н а з в
показника

а

31.12.2020

31.12.2019

Нормативні значення

11

Регулятивний
капітал

57 590 035,79

40647501,39

Не
менше
100
відсотків
від
мінімального розміру
статутного капіталу,
встановленого
законодавством
для
зазначеного
виду
професійної
діяльності
на
фондовому ринку (7
млн. грн.)

22

Адекватність
регулятивного
капіталу

688,1676

359,7183

Не менше 8

33

Адекватність
к а п і т а л у
першого рівня

688,1676

359,7183

Не менше 4,5

44

Коефіцієнт
левериджу

0,0038

0,0024

Від 0 до 3

45

Коефіцієнт
абсолютної
ліквідності

1,1730

3,1007

Не менше 0,2

6

Норматив
концентрації
кредитного
ризику

23,4595

1,5772

Не більше 25%

Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на
діяльність заявника у майбутньому та оцінку ступені їхнього впливу
Нам невідома інформація щодо наявності інших фактів та обставин, які можуть
суттєво вплинути на діяльність Фонду у майбутньому, окрім тих, на які ми звернули
увагу в параграфі Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності.
ІІІ. Інші елементи
Основні відомості про аудиторську фірму та умови договору на проведення аудиту
Повне найменування юридичної особи
відповідно до установчих документів

Товариство
з
обмеженою
відповідальністю
«АУДИТОРСЬКА
ФІРМА «УСПІХ-АУДИТ»

Код ЄДРПОУ

33231186

Місцезнаходження

02222,
м.
Київ,
ПРОСПЕКТ
МАЯКОВСЬКОГО, будинок 69, квартира
178

Фактичне місце розташування

м. Київ, вул. Кірпи, буд 2-А, офіс 408

- дата та номер договору на проведення
аудиту

№ 15/02-Т; В-2102/01-2 від 15 лютого
2021 року

- дата початку
-дата закінчення
проведення аудиту

15.02.2021 р. 23.04.2021 р.

Прізвище, ім’я, по батькові аудиторів,
що брали участь в аудиті; номер, серія,
дата видачі сертифікатів аудитора,
виданих
Аудиторською
палатою
України

Марушевська Марина Олександрівна
Сертифікат аудитора А № 006665,
виданий рішенням АПУ від 29.04.2010
р. № 214/3

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та
суб’єктів аудиторської діяльності Розділ
“Суб’єкти аудиторської діяльності, які
мають право проводити обов’язковий
аудит фінансової звітності”

№ 3519

Аудитор 			

Марушевська Марина Олександрівна

Сертифікат аудитора А № 006665,
виданий рішенням АПУ
від 29.04.2010 р. № 214/3,
номер реєстрації в реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 100580
Директор 			
Ватаманюк Марія Михайлівна
ТОВ «УСПІХ-АУДИТ»
Сертифікат аудитора А № 000873,
виданий рішенням АПУ від 28.03.96 р. № 43,
номер реєстрації в реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 100583
Дата складання аудиторського звіту
23 квітня 2021 року.
м. Київ
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРОКЕРІДЖ ФІНАНС»
КОДИ

Територія: М.КИЇВ
2021

Дата (рік, місяць, число)

Організаційно-правова форма господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю

01

01

Вид економічної діяльності: Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

за ЄДРПОУ

22925951

Середня кількість працівників: 4

за КОАТУУ

8036100000

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (Форма №2),
грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

за КОПФГ

Адреса: вулиця ВАСИЛЬКІВСЬКА, буд. 30, оф. 303, М.КИЇВ обл., 03022,
Складено:

2219553

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2020р.
АКТИВ

1
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи:
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Накопичена амортизація довгострокових
біологичних активів
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізхованих страхових резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом І
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію,
товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти:
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі : в резервах довгострокових
зобов`язань
резервах збитків або резервах належних
виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом ІІ
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для
продажу, та групи вибуття
Баланс

www.emitinfo.com

Код рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

2

3

4

1000
1001
1002
1005

63
63

63
63

1010

134

74

1011
1012
1015

290
156

290
216

1016
1017
1020

1022
1030
1880

5

1040
1045
1050
1060
1065
1090
1095

2014

79

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125
1130
1135
1136

2

2

416
6117
60

4438
4064
24

60

24

1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180
1181
1182
1183
1184
1190
1195

6595

8528

8609

8607

1200
1300

• Форма №1

•

V

Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал)
Внескі до незареєстрованого статутного
капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісіний доход
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)
Неоплачений капітал

Код рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

2

3

4

1400

7650

7650

1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

59

59

898

895

(

) (

)

(

) (

)

8607

8604

2

1
2
2

2

3

8609

8607

1500

Пенсійні зобов`язання

1505

Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування

1510
1515
1520
1521
1525

Благодійна допомога

1526

Страхові резерви
у тому числі: резерв довгострокових
зобов`язань
резерв збитків або резерв належних виплат

1530
1531
1532

резерв незароблених премій

1533

інші страхові резерви

1534

Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

1535
1540
1545
1595

Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за
одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість за
розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість із
внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання

1600
1605
1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690

Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами

1695

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

Баланс

1900
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1801001

Код за ДКУД

Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом І
ІІ. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання

1021

1035

240
66.12

за КВЕД

1700
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ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Звіт про сукупний дохід) • Форма №2
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
За аналогічний
період попереднього року

Стаття

Код рядка

За звітний
період

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

13312

9644

Чисті зароблені страхові премії

2010

Премії підписані, валова сума

2011

Премії, передані у перестрахування

2012

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

Зміна частки перестраховиків у
резерві незароблених премій

2014

Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)

2050

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

Валовий
прибуток

2090

збиток

2095

2
2150

(

Інші операційні витрати

2180

(

Витрати від зміни вартості активів,
які оцінюються за справедливою
вартістю
Витрати від первісного визнання
біологічних активів і сільськогосподарської продукції

) (

75
(

38

)

38
) (

)

(

12661

) (

)

232

651
(

9412

) (

)

2190

збиток

2195

Дохід від участі в капіталі

2200

Інші фінансові доходи

2220

Інші доходи

2240

2

Дохід від благодійної допомоги

2241

18

Фінансові витрати

2250

(

) (

)

Втрати від участі в капіталі

2255

(

) (

)

Інші витрати

2270

(

) (

2275

2110

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

Зміна інших страхових резервів,
валова сума

2111

Фінансовий результат до оподаткування:

Зміна частки перестраховиків в
інших страхових резервах

2112

Інші операційні доходи

2120

76

398

2121

76

398

1
(

1

) (

прибуток

2290

збиток

2295

(

1

) (

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

(

2

) (

Прибуток (збиток) від припиненої
діяльності після оподаткування

2305

)

17

)

4
)
3

)

Чистий фінансовий результат:
2122
2130

(

653

) (

591

)

прибуток

2350

збиток

2355

Стаття

Код рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротніх
активів

2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

Накопичені курсові різниці

2410

Частка іншого сукупного доходу
асоційованих та спільних підприємств

2415

Інший сукупний дохід

2445

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

Податок на прибуток, пов`язаний з
іншим сукупним доходом

2455

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

Сукупний дохід (сума рядків
2350,2355 та 2460)

2465

1
(

3

) (

)

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД
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2182

75

)

прибуток

Дохід (витрати) від зміни інших
страхових резервів

26

2181

4
) (

Фінансовий результат від операційної діяльності:

2105

Адміністативні витрати

3

Витрати на збут

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов`язань

Дохід від зміни вартості активів,
які оцінюються за справедливою
вартістю
Дохід від первісного визнання
біологічних активів і сільськогосподарської продукції

1801003

Код за ДКУД
1

Стаття

1

Код рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

Витрати на оплату праці

2505

304

250

Відрахування на соціальні заходи

2510

67

55

Амортизація

2515

60

98

Інші операційні витрати

2520

222

188

Разом

2550

653

591

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Стаття

Код рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих
акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію
Скоригований чистий прибуток
(збиток) на одну просту акцію
(3)

1

Дивіденди на одну просту акцію
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2600
2605
2610
2615
2650
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ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ) Форма N3

3011
3015

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

Код рядка

За звітний
період

1
І. Рух коштів у результаті операційної
діяльності
Надходження від
Реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій,
дотацій
Надходження авансів від покупців і
замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки
(штрафів, пені)
Надходження від рпераційної оренди
Надходження від отримання роялті,
авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від
повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:

2

3

3000
3005
3006
3010

За аналогічний
період попереднього року
4

285

3208

3020

2

3025
3035
3040
3045
3050

4

5

3200
3205

18

3215

2

3220
3225
3230
3235
3250

необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього
підприємства та іншої господарської
одинці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності

5

1801004

Код за ДКУД

1
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської
одиниці
Інші надходження

Стаття

3255

(

) (

)

3260
3270
3275

(
(
(

) (
) (
) (

)
)
)

3280

(

) (

)

3290

(

) (

)

3295

20

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової
діяльності

3055
3095

3711

10722

Товарів (робіт, послуг)

3100

(

219

) (

233

)

Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов`язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов`язань з
податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов`язань з
податку на додану вартість
Витрачання на оплату зобов`язань з
інших податків і зборів

3105
3110
3115

(
(
(

242
66
64

) (
) (
) (

201
56
54

)
)
)

3116

(

) (

)

3117

(

) (

)

3118

(

) (

)

Витрачання на оплату авансів

3135

(

) (

)

Витрачання на оплату повернення
авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов`язань за
страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на
надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної
діяльності
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної
діяльності

3140

(

) (

)

3145

(

) (

)

3150

(

) (

)

3155

(

3190

(

3195

) (
3441

) (

-36

)
13445

)

-54

Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з
фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3300
3305
3310
3340
3345

(

) (

)

3350
3355
3360

(
(
(

) (
) (
) (

)
)
)

3365

(

) (

)

3370

(

) (

)

3375

(

) (

)

3390

(

) (

)

3395
3400
3405

Код Зареєстроварядка ний капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

4

5

-34
94

24

60

3410
3415

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ Форма №4
Стаття

-36
60

Код за ДКУД

Резервний
капітал

Нерозподілений прибуток Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Вилучений
капітал
9

Всього

1

2

3

6

7

Залишок на початок року
Коригування: Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок року
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
Інший сукупний дохід за звітний період
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних
підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Сума чистого прибутку, належна до бюджету
Сума чистого прибутку на створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне заоохочення
Внески учасників: Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Анулювання викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної ватості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж) неконтр. частки в дочірньому
підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

4000
4005
4010
4090
4095
4100
4110
4111
4112
4113

7650

59

898

8607

7650

59

898
(3)

8607
(3)

7650

59

(3)
895

(3)
8604
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8

1801005

10

4114
4116
4200
4205
4210
4215
4220
4225
4240
4245
4260
4265
4270
4275
4280
4290
4291
4295
4300
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРОКЕРІДЖ ФІНАНС»

ПРИМІТКИ ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БРОКЕРІДЖ ФІНАНС»
За рік, який закінчився 31 грудня 2020 року
1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Фінансова звітність Товариства з обмеженою відповідальністю «БРОКЕРІДЖ ФІНАНС»
(далі – Компанія) за період, що закінчився 31 грудня 2020 року підготовлена керівництвом Компанії до 20 лютого 2020 року.
До 06 березня 2019 року ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРОКЕРІДЖ ФІНАНС» мало назву -Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна
компанія «А.І.С.Т.-ІНВЕСТ», яке було створено 01 жовтня 2009 року.
До 06 жовтня 2020 року посаду директора ТОВ «БРОКЕРІДЖ ФІНАНС» займав Лебідь
Юрій Іванович. 07 жовтня 2020 року відбулася зміна керівника Товариства, протоколом загальних зборів учасників ТОВ «БРОКЕРІДЖ ФІНАНС» №1/2020 від 06.10.2020 р. з
07.10.2020 р. директором Товариства обрано Берестова Сергія Геннадійовича.
Країна реєстрації – Україна.
Офіс Компанії знаходиться за адресою (юридична і основне місце ведення господарської діяльності):
03022, м. Київ, вул. вул. Васильківська, буд.30, оф.303.
Офіційна сторінка в Інтернеті, на якій доступна інформація про підприємство – http://
aict-invest.com.ua/. Адреса електронної пошти – aist.tcp@ukr.net
Компанія пропонує юридичним та фізичним особам послуги на ринку цінних паперів,
на що має відповідні ліцензії:
•Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України (серія АЕ №
294668) на здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами – брокерська діяльність,
строк дії ліцензії з 29 січня 2015 року - необмежений, рішення про видачу ліцензії від
16 грудня 2014 року № 1733,
•Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України (серія АЕ №
294669) на здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами – дилерська діяльність,
строк дії ліцензії з 29 січня 2015 року - необмежений, рішення про видачу ліцензії від
16 грудня 2014 року № 1733,
Учасники
Станом 31 грудня 2020 року зареєстрованими учасниками Компанії є юридичні та фізичні особи, які володіють частками у Статутному капіталі:

Учасники

Резиденство

Відсоток участі,
%

ПАТ ЗНКІФ «Альтера Фінанс - Фонд нерухомості»

Україна

9,05%

ПАТ ЗНКІФ «Голден Вертекс Фонд»

Україна

9,05%

ПРАТ «ФОРАМЕН»

Україна

9,80%

ТОВ «ФК «ІНКОМ-ФІНАНС»

Україна

4,5%

ТОВ ФК «Спектр» ФК»

Україна

8,50%

ТОВ «ФК «Такт»

Україна

8,50%

ТОВ «Фонд К-1»

Україна

9,80%

ТОВ «Фонд К-3»

Україна

9,00%

ТОВ «Фонд К-4»

Україна

8,50%

Дідківський Андрій Михайлович

Україна

9,80%

Добринська Наталя Валентинівна

Україна

9,00%

Дві фізичні особи, частка кожної з яких не
перевищує 5%

Україна

4,5%

2. 2. Загальна основа формування фінансової звітності
2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка
сформована з метою достовірно 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 за рік, що закінчився 31
грудня 2020 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ),
видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції
чинній на 1 січня 2020 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України.
Підготовлена 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.
2.2. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності. Застосування нових та змінених
стандартів та інтерпретацій
При складанні фінансової звітності керівництво Товариства застосувало всі стандарти
й інтерпретації, затверджені РМСБО та КМТФЗ, які належать до його операцій і які набули чинності на 31.12.2019 року. Товариство не застосовував достроково випущені,
але такі що не вступили в силу стандарти, інтерпретації або поправки до них.
Стандарти, які були випущені, але ще не вступили в силу:
Нижче наводяться стандарти і роз’яснення, які були випущені, але ще не вступили в
силу на дату випуску фінансової . Керівництво має намір застосувати ці стандарти з
дати їх вступу в силу.
МСФЗ 9 Фінансові інструменти , МСБО 39 Фінансові інструменти: Визнання та оцінка,
МСФЗ 7 Фінансові інструменти: Розкриття інформації, МСФЗ 4 Страхові контракти та
МСФЗ 16 Оренда
У серпні 2020 року Рада з МСФЗ в рамках Реформи IBOR опублікувала поправки, що
доповнюють випущені у 2019 році та зосереджують увагу на наслідках реформи базового рівня процентних ставок на фінансовій звітності Товариства, які виникають, коли,
наприклад, базовий показник процентної ставки, який використовується для обчислення процентів за фінансовим активом замінено альтернативною базовою ставкою.
Поправки до фази 2 розглядають питання, які можуть вплинути на фінансову звітність
під час реформи базового рівня процентних ставок, включаючи наслідки змін договірних грошових потоків або відносин хеджування, що виникають внаслідок заміни
базового рівня процентної ставки. з альтернативною базовою ставкою (проблеми із
за-міною).
На етапі 2 свого проекту Рада внесла зміни до вимог зазначених стандартів, що стосуються:
•зміни договірних грошових потоків - Товариству не доведеться припиняти визнання
або коригувати балансову вартість фінансових інструментів для змін, що вимагаються
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ре-формою, а замість цього оновить ефективну процентну ставку, щоб відобразити
зміну до альтернативної базової ставки;
•облік хеджування - Товариству не доведеться припиняти облік хеджування виключно
тому, що вона вносить зміни, які вимагає реформа, якщо хеджування відповідає іншим
критеріям обліку хеджування; і
•розкриття інформації - Товариство повинне буде розкривати інформацію про нові
ризики, що виникають внаслідок реформи, та про те, як вона управляє переходом до
альтернативних ставок.
Поправки до Фази 2 поширюються лише на зміни, які вимагає реформа базового рівня
процентних ставок до фінансових інструментів та відносин хеджування. Дата застосування 01.01.2021 р. Дозволяється дострокове застосування.
МСБО 16 «Основні засоби»
Поправки забороняють компанії вираховувати з вартості основних засобів суми, отримані від реалізації вироблених предметів, коли компанія готує актив до його цільового
використання. Натомість компанія визнає такі надходження від продажу та пов’язані
з ними витрати у прибутку або збитку. Дата застосування 01.01.2022 р. Дозволяється
дострокове застосування.
МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи»
Поправки уточнюють, що «витрати на виконання договору» являють собою ви-трати,
безпосередньо пов’язані з договором - тобто або додаткові витрати виконання договору (наприклад, прямі витрати на працю і матеріали), або розподіл інших витрат, які
також безпосередньо пов’язані з договором (наприклад , розподіл амортизації об’єкта
основних засобів, що використовується при виконанні договору). Дата застосування
01.01.2022 р. Дозволяється дострокове застосування.
МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу»
Актуалізація посилань в МСФЗ (IFRS) 3 на Концептуальні основи підготовки фінансової
звітності, не змінюючи вимог до обліку для об’єднання бізнесів. Додано виняток щодо
зобов’язань і умовних зобов’язань. Цей виняток передбачає, що стосовно де-яких видів зобов’язань і умовних зобов’язань організація, яка застосовує МСФЗ (IFRS) 3, повинна посилатися на МСФЗ (IAS) 37 «Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи» або на Роз’яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 «Збори », а не на Концептуальні
засади фінансової звітності 2018 року. Дата застосування 01.01.2022 р. Дозволяється
дострокове застосування.
Щорічні поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 1
Дочірнє підприємство, яке уперше застосувало МСФЗ. Поправка дозволяє дочірньому
підприємству, що застосовує IFRS 1: D16 (a) (яке переходить на МСФЗ пізніше своєї материнської компанії), виконати оцінку накопиченого ефекту курсових різниць у складі
іншого сукупного доходу - на підставі такої оцінки, виконаної материнською компанією на дату її переходу на МСФЗ. Дата застосування 01.01.2022 р. Дозволяється дострокове застосування.
Щорічні поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 9
Комісійна винагорода, що включається в «10-відсотковий» тест при припиненні визнання фінансових зобов’язань. Поправка уточнює характер такої комісійної винагороди
- воно включає тільки винагороду, сплачене між позикодавцем і позикоотримувачем,
включаючи винагороду, сплачене або отримане від особи інших сторін. Дата застосування 01.01.2022р. Дозволяється дострокове застосування.
Щорічні поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 16
Стимулюючі платежі по оренді. Поправка уточнює ілюстративний приклад № 13 до
МСФЗ (IFRS) 16 шляхом виключення прикладу урахування відшкодування, отриманого
орендарем від орендодавця в якості компенсації за понесені витрати на поліпшення
об’єкта оренди. Дата застосування 01.01.2022 р. Дозволяється дострокове застосування.
Щорічні поправки в МСФЗ (2018-2020): МСБО (IAS) 41
Ефекти оподаткування при визначенні справедливої вартості. Поправка виключає вимогу IAS 41:22, яка вказує, що потоки грошових коштів, пов’язані з оподаткуванням,
не включаються до розрахунків справедливої вартості біологічних активів. Поправка
призводить до відповідності IAS 41 і IFRS 13. Дата застосування 01.01.2022 р. Дозволяється дострокове застосування.
МСБО 1 «Подання фінансової звітності»
Поправки роз’яснюють критерій у МСБО 1 для класифікації зобов’язання як довгострокового: вимога до суб’єкта господарювання мати право відкласти погашення
зобов’язання принаймні на 12 місяців після звітного періоду.
Сутність поправок:
•уточнено, що зобов’язання класифікується як довгострокове, якщо у організації є право відстрочити врегулювання зобов’язання щонайменше на 12 місяців, а право компанії на відстрочку розрахунків має існувати на кінець звітного періоду;
•класифікація залежить тільки він наявності такого права і не залежить від імовірності
того, чи планує компанія скористатися цим правом - на класифікацію не впливають
на-міри чи очікування керівництва щодо того, чи компанія реалізує своє право на
відстроч-ку розрахунків;
•роз’яснення впливу умов кредитування на класифікацію - якщо право відстрочити
врегулювання зобов’язання залежить від виконання організацією певних умов, то
дане право існує на дату закінчення звітного періоду тільки в тому випадку, якщо організація виконала ці умови на дату закінчення звітного періоду. Організація повинна
виконати ці умови на дату закінчення звітного періоду, навіть якщо перевірка їх виконання здійснюється кредитором пізніше;
•роз’яснення вимог до класифікації зобов’язань, які компанія може або може погасити
шляхом випуску власних інструментів власного капіталу.
Дата застосування 01.01.2023 р. Дозволяється дострокове застосування.
МСФЗ 17 Страхові контракти
Виключення деяких видів договорів зі сфери застосування МСФЗ 17
•Спрощене подання активів і зобов’язань, пов’язаних з договорами страхування в звіті
про фінансовий стан.
•Вплив облікових оцінок, зроблених в попередніх проміжних фінансових звітностях.
•Визнання і розподіл аквізиційних грошових потоків.
•Зміна у визнанні відшкодування за договорами перестрахування в звіті про прибутки
і збитки.
•Розподіл маржі за передбачені договором страхування інвестиційні послуги (CSM).
•Можливість зниження фінансового ризику для договорів вхідного перестрахування і
непохідних фінансових інструментів.
•Перенесення дати вступу в силу МСФЗ 17, а також продовження періоду звільнення
від застосування МСФЗ (IFRS) 9 для страхових компаній до 1 січня 2023 року.
•Спрощений облік зобов’язань по врегулюванню збитків за договорами, які виникли
до дати переходу на МСФЗ 17.
•Послаблення в застосуванні технік для зниження фінансового ризику.
Можливість визначення інвестиційного договору з умовами дискреційного участі в
момент переходу на новий стандарт, ніж в момент виникнення договору.
Дата застосування 01.01.2023 р. Дозволяється дострокове застосування.
Товариство не застосовувало нові або змінені стандарти, які були видані Радою з
МФСЗ, але ще не набули чинності для фінансового року, що почався з 1 січня 2020 року.
Керівництво Товариства очікує, що нові стандарти та зміни будуть застосовані при
складанні фінансової звітності після набуття ними чинності.
Управлінський персонал на даний час оцінює потенційний вплив на фінансову звітність Товариства застосування нових та змінених стандартів
2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.
2.4. Припущення про безперервність діяльності
Відповідно до вимог п. 25 МСБО 1 «Подання фінансової звітності» Фінансова звітність
Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповід-

№1(30) • 29 квітня 2021 р.

www.emitinfo.com

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРОКЕРІДЖ ФІНАНС»

но 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.
Глобальне розповсюдження COVID-19 суттєво вплинуло на економічне становище як
України, так і Товариства. Значна кількість компаній в країні вимушені припиняти або
обмежувати свою діяльність на невизначений на дату підготовки цієї фінансової звітності час. Заходи, що вживаються для стримування поширення вірусу, включаючи обмеження руху транспорту, карантин, соціальне дистанціювання, призупинення діяльності об’єктів інфраструктури, тощо уповільнюють економічну діяльність підприємств,
у тому числі і Товариства. Фінансова система в країні на дату підготовки цієї фінансової
звітності працює відносно стабільно, але має суттєві валютні ризики.
Тривалість та вплив пандемії COVID-19, а також ефективність державної підтримки на
дату підготовки цієї фінансової звітності залишаються невизначеними, що не дозволяє
з достатнім ступенем достовірності оцінити обсяги, тривалість і тяжкість цих наслідків,
а також їх вплив на фінансовий стан та результати діяльності Товариства в майбутніх
періодах.
2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником Товариства 20 лютого 2021 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.
Річна звітність оприлюднюється на ВЕБ-сайті Товариства (www.dgerelo.kiev.ua/).
2.6. Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний
рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2020 року.
3. СУТТЄВІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
3.1. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітності
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості та справедливої
вартості або амортизаційної собівартості окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою вартістю», а також інвестиційної нерухомості, яка відображається за справедливою вартістю відповідно до МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість». Такі методи оцінки
включають використання справедливої вартості як ціни, яка була б тримана за продаж активу, або сплачена за передачу зобов’язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки , зокрема, використання біржових котирувань або даних
про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз
дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення справедливої вартості.
Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з
використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки.
3.2. Загальні положення щодо облікових політик
3.2.1. Основа формування облікових політик
Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика,
застосовані суб’єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності.
МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку
фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції,
інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати,
якщо вплив їх застосування є несуттєвим.
Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства
відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»
та інших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 15 «Дохід від
договорів з клієнтами».
3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках
Компанія обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операції, інших події або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними.
При складанні фінансової звітності керівництво Товариства застосувало всі стандарти й інтерпретації, затверджені РМСБО та КМТФЗ, які належать до його операцій і які
вступають в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2020 року або після цієї
дати. Товариство не застосовував достроково випущені, але такі що не вступили в силу
стандарти, інтерпретації або поправки до них.
Концептуальна основа фінансової звітності
У новій редакції оновлено структуру документа, визначення активів і зобов’язань, а
також додано нові положення з оцінки та припинення визнання активів і зобов’язань,
подання і розкриття даних у фінансовій звітності за МСФЗ. Згідно нової редакції інформація, представлена у фінансовій звітності, також повинна допомагати користувачам
оцінити ефективність керівництва Товариства в управлінні економічними ресурсами.
Принцип обачності трактується через підтримку нейтральність представлених даних.
Обачність визначається як прояв обережності при винесенні суджень в умовах невизначеності. Правдиве уявлення даних трактується як подання суті операцій, а не
тільки їх юридичної форми. Нова редакція КОФЗ передбачає дві форми звітності: звіт
про фінансовий стан і звіт про фінансові результати. Інші форми об’єднані під назвою
«інші форми і розкриття», визначається, що дані фінансової звітності представляються
за певний період і містять порівняльну інформацію, а також за певних обставин - прогнозні дані.
У новій редакції КОФЗ вводиться поняття «звітуюче підприємство», під яким мається на
увазі сторона економічної діяльності, яка має чітко визначені межі та поняття зведеної
звітності.
Вираз «економічний ресурс» замість терміну «ресурс» підкреслює, що Рада МСФЗ
більше не розглядає активи лише як фізичні об’єкти, а, скоріше, як набір прав. Визначення активів і зобов’язань не відносяться до «очікуваних» надходжень або відтоків.
Замість цього визначення економічного ресурсу відноситься до потенціалу активу /
зобов’язання виробляти / передавати економічні вигоди.
Нова глава КОФЗ присвячена опису різних методів оцінки (історична і поточна вартість
(справедлива вартість, вартість використання)), інформації, яку вони надають.
Дата застосування 01.01.2020 р. Дані зміни не впливають на фінансову звітність Товариства.
МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу»
Зміни запроваджують переглянуте визначення бізнесу. Бізнес складається із внесків і
суттєвих процесів, які у сукупності формують здатність створювати віддачу.
Нове керівництво визначає систему, яка дозволяє визначити наявність внеску і суттєвого процесу, у тому числі для компаній, які знаходяться на ранніх етапах розвитку і ще
не отримали віддачу. У разі відсутності віддачі, для того щоб підприємство вважалося
бізнесом, має бути наявним організований трудовий колектив.
Визначення терміну «віддача» звужується, щоб зосередити увагу на товарах і послугах,
які надаються клієнтам, на формуванні інвестиційного доходу та інших доходів, при
цьому виключаються результати у формі скорочення витрат та інших економічних вигод. Крім того, наразі більше не потрібно оцінювати спроможність учасників ринку замінювати відсутні елементи чи інтегрувати придбану діяльність і активи.
Організація може застосувати «тест на концентрацію». Придбані активи не вважатимуться бізнесом, якщо практично вся справедлива вартість придбаних валових активів сконцентрована в одному активі (або групі аналогічних активів).
Дата застосування 01.01.2020 р. Зміни є перспективними. Дані зміни не впливають на
фінансову звітність Товариства.
МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та МСБО 8 «Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки»
Зміни уточнюють визначення суттєвості, пояснення до цього визначення та застосування цього поняття завдяки включенню рекомендацій щодо визначення, які раніше
були наведені в інших стандартах МСФЗ.
Інформація є суттєвою, якщо обґрунтовано очікується, що її пропуск, спотворення або
затуманення може вплинути на рішення основних користувачів фінансової звітності
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загального призначення, винесені на підставі такої фінансової звітності, що представляє фінансову інформацію про звітуючу компанію.
Зміни забезпечують послідовність використання визначення суттєвості в усіх стандартах МСФЗ.
Дата застосування 01.01.2020 р. Дані зміни не впливають на фінансову звітність Товариства.
МСБО 10 «Події після звітного періоду», МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність»,
МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи», Керівництво із застосування МСФЗ 2 «Виплати на основі акцій», Посібник з застосування
МСФЗ 4
У всіх випадках словосполучення «економічні рішення» замінено словом «рішення», а
поняття «користувачі» звужено до «основних користувачів».
Дата застосування 01.01.2020 р. Дані зміни не впливають на фінансову звітність Товариства.
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСФОЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»
Зміни стосуються процентних ставок (такі як LIBOR, EURIBOR і TIBOR), що використовуються в різних фінансових інструментах: від іпотечних кредитів до похідних інструментів.
Поправки:
змінили вимоги до обліку хеджування: при обліку хеджування передбачається, що
контрольний показник процентної ставки, на якому засновані грошові потоки, що
хеджуються і грошові потоки від інструменту хеджування, не зміниться в результаті
реформи;
обов’язкові для всіх відносин хеджування, на які безпосередньо впливає реформа внутрішньобанківської ставки рефінансування;
не можна використовувати для усунення будь-яких інших наслідків реформи;
–вимагають розкриття інформації про ступінь впливу поправок на відносини хеджування.
Дата застосування 01.01.2020 р. Дані зміни не впливають на фінансову звітність Товариства.
3.2.3. Форма та назви фінансових звітів
Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах
Згідно МСФЗ та враховуючи НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі «функції
витрат» або «собівартості реалізації», згідно з яким витрати класифікують відповідно
до їх функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність. Проте, оскільки інформація про характер витрат є корисною для прогнозування майбутніх грошових потоків, то ця інформація наведена в п. 4.1 цих Приміток.
Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових
коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів.
Інформація про основні види грошових надходжень та грошових виплат формується
на підставі облікових записів Товариства.
3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів
3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі відповідно
до МСФЗ, коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.
За строком виконання фінансові активи та фінансові зобов’язання поділяються на поточні (зі строком виконання зобов’язань до 12 місяців) та довгострокові (зі строком
виконання зобов’язань більше 12 місяців).
Компанія класифікує фінансові активи як такі, що оцінюються у подальшому або за
амортизованою собівартістю, або за справедливою вартістю на основі обох таких чинників:
а) моделі бізнесу суб’єкта господарювання для управління фінансовими активами; та
б) характеристик контрактних грошових потоків фінансового активу.
Товариство визнає такі категорії фінансових активів:
•фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку;
•фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю.
Товариство визнає такі категорії фінансових зобов’язань:
•фінансові зобов’язання, оцінені за амортизованою собівартістю;
•фінансові зобов’язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання Компанія оцінює їх за їхньою справедливою вартістю .
Наближеною оцінкою справедливої вартості може бути собівартість. Це може бути
тоді, коли наявної останньої інформації недостатньо, щоб визначити справедливу вартість, або коли існує широкий діапазон можливих оцінок справедливої вартості, а собівартість є найкращою оцінкою справедливої вартості у цьому діапазоні.
При припиненні визнання фінансового активу повністю різниця між:
а) балансовою вартістю (оціненою на дату припинення визнання) та
б) отриманою компенсацією (включаючи будь-який новий отриманий актив мінус
будь-яке нове взяте зобов’язання) визнають у прибутку або збитку.
Фінансовий актив оцінюється за амортизованою собівартістю, якщо він придбавається з метою одержання договірних грошових потоків і договірні умови фінансового активу генерують грошові потоки, котрі є суто виплатами основної суми та процентів на
непогашену частку основної суми.
Компанія визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовим
активом, який обліковується за амортизованою вартістю.
Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається
нижче у відповідних розділах облікової політики.
3.3.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти
Грошові кошти складаються з коштів на поточних рахунках у банках.
Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів
тільки в разі короткого строку погашення, наприклад, протягом не більше ніж три місяці з дати придбання.
Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися
в національній валюті та в іноземній валюті.
Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена в п.2.3
цих Приміток.
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами.
Подальша оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.
Подальша оцінка еквівалентів грошових коштів, представлених депозитами, здійснюється за амортизованою собівартістю.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті
здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку
України (НБУ).
У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в у банках (наприклад, у випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці
активи можуть бути класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття
НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності ймовірності повернен-
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ня грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх вартість відображається у
складі збитків звітного періоду.
3.3.3. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю
До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Товариство
відносить депозити, дебіторську заборгованість.
Після первісного визнання Компанія оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка.
Застосовуючи аналіз дисконтованих грошових потоків, Компанія використовує одну
чи кілька ставок дисконту, котрі відповідають переважаючим на ринку нормам доходу
для фінансових інструментів, які мають в основному подібні умови і характеристики,
включаючи кредитну якість інструмента, залишок строку, протягом якого ставка відсотка за контрактом є фіксованою, а також залишок строку до погашення основної суми
та валюту, в якій здійснюватимуться платежі.
Товариство оцінює станом на кожну звітну дату резерв під збитки за фінансовим інструментом у розмірі, що дорівнює:
- 12-місячним очікуваним кредитним збиткам у разі, якщо кредитний ризик на звітну
дату не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання;
- очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії фінансового інструменту, якщо кредитний ризик за таким фінансовим інструментом значно зріс із моменту первісного
визнання.
У випадку фінансових активів кредитним збитком є теперішня вартість різниці між
договірними грошовими потоками, належними до сплати на користь Товариства за
договором; і грошовими потоками, які Товариство очікує одержати на свою користь.
Станом на кожну звітну дату Компанія оцінює, чи зазнав кредитний ризик за фінансовим інструментом значного зростання з моменту первісного визнання. При виконанні
такої оцінки Компанія замість зміни суми очікуваних кредитних збитків використовує
зміну ризику настання дефолту (невиконання зобов’язань) протягом очікуваного строку дії фінансового інструмента. Для виконання такої оцінки Компанія порівнює ризик
настання дефолту (невиконання зобов’язань) за фінансовим інструментом станом на
звітну дату з ризиком настання дефолту за фінансовим інструментом станом на дату
первісного визнання, і враховує при цьому обґрунтовано необхідну та підтверджувану
інформацію, що є доступною без надмірних витрат або зусиль, і вказує на значне зростання кредитного ризику з моменту первісного визнання.
Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фінансовим інструментом не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання, якщо було
з’ясовано, що фінансовий інструмент має низький рівень кредитного ризику станом
на звітну дату.
У випадку фінансового активу, що є кредитно-знеціненим станом на звітну дату, але
не є придбаним або створеним кредитно-знеціненим фінансовим активом, Товариство
оцінює очікувані кредитні збитки як різницю між валовою балансовою вартістю активу
та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків, дисконтованою за
первісною ефективною ставкою відсотка за фінансовим активом. Будь-яке коригування визнається в прибутку або збитку як прибуток або збиток від зменшення корисності.
Компанія визнає банківські депозити зі строком погашення від чотирьох до дванадцяти місяців з дати фінансової звітності, в разі, якщо дострокове погашення таких депозитів ймовірно призведе до значних фінансових втрат, в складі поточних фінансових
інвестицій.
Компанія відносно банківських депозитів має наступну модель розрахунку збитку від
знецінення фінансового активу:
-при розміщенні депозиту в банку з високою надійністю (інвестиційний рівень рейтингу uaAAA, uaAA, uaA, uaBBB та банки, що мають прогноз “стабільний», що присвоюється
рейтинговими агентствами, які внесені до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розміщення коштів резерв збитків розраховується
в залежності від строку та умов розміщення (при розміщенні від 1 до 3-х місяців – розмір збитку складає 0%, від 3-х місяців до 1 року – 1% від суми розміщення, більше 1
року – 2%);
-при розміщенні депозиту в банку з більш низьким кредитним рейтингом
(спекулятивний рівень рейтингу, що присвоюється рейтинговими агентствами, які внесені
до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розміщення коштів резерв збитку розраховується у розмірі від 6% до 11% від суми вкладу
в залежності в розміру ризиків
Відносно дебіторської заборгованості у вигляді наданих позик Товариство використовує модель розрахунку збитку з використанням коефіцієнту співвідношення грошового потоку до загального боргу.
Безумовна дебіторська заборгованість визнається як актив тоді, коли Товариство стає
стороною договору та, внаслідок цього, набуває юридичне право одержати грошові
кошти.
Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю.
Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості відбувається
за амортизованою вартістю.
Поточну дебіторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за сумою первісного рахунку-фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.
3.3.4. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням
результату переоцінки у прибутку або збитку
До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, відносяться інвестиційні сертифікати, акції
та паї (частки) господарських товариств.
Справедлива вартість на дату придбання визначається ціною зазначеною в договорі
купівлі-продажу цінних паперів. Витрати з їх придбання відображаються на рахунках
витрат при первісному визнанні вказаних цінних паперів.
Після первісного визнання Компанія оцінює їх за справедливою вартістю.
Справедлива вартість акцій, які внесені до біржового списку, оцінюється за біржовим
курсом організатора торгівлі.
Якщо фінансові активи мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку вартості активів такі інструменти оцінюються за курсом на основному ринку
для цього активу або, за відсутності основного ринку, на найсприятливішому ринку
для нього. За відсутності свідчень на користь протилежного, ринок, на якому Компанія
зазвичай здійснює операцію продажу активу, приймається за основний ринок або, за
відсутності основного ринку, за найсприятливіший ринок.
При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості, які
відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, максимізуючи використання доречних відкритих даних та мінімізуючи використання закритих вхідних даних.
Оцінка цінних паперів, що входять до складу активів Компаніі та перебувають у біржовому списку організатора торгівлі і при цьому не мають визначеного біржового курсу
на дату оцінки, здійснюється за останньою балансовою вартістю.
Для оцінки цінних паперів, що входять до складу активів Компанії та не перебувають
у біржовому списку організатора торгівлі, та паїв (часток) господарських товариств
за обмежених обставин наближеною оцінкою справедливої вартості може бути собівартість. Це може бути тоді, коли наявної останньої інформації недостатньо, щоб
визначити справедливу вартість, або коли існує широкий діапазон можливих оцінок
справедливої вартості, а собівартість є найкращою оцінкою справедливої вартості у
цьому діапазоні.
Згідно з МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості», оцінка справедливої вартості - це
оцінка конкретного актива чи зобов’язання. Оцінюючи справедливу вартість Товариство бере до уваги ті характеристики актива, які взяли б до уваги учасники ринку, визначаючи ціну актива на дату оцінки.
Товариство оцінює справедливу вартість активу, користуючись припущеннями, якими
користувалися б учасники ринку, складаючи ціну актива чи зобов’язання, та припуска-
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ючи, що учасники ринку діють у своїх економічних інтересах.
Товариство використовує всю інформацію про показники ефективності та діяльність
об’єкта інвестування, що стає доступною після дати первісного визнання.
Якщо є підстави вважати, що балансова вартість суттєво відрізняється від справедливої, Компанія визначає справедливу вартість за допомогою інших методів оцінки.
Відхилення можуть бути зумовлені значними змінами у фінансовому стані емітента та/
або змінами кон’юнктури ринків, на яких емітент здійснює свою діяльність, а також змінами у кон’юнктурі фондового ринку.
Справедлива вартість акцій, обіг яких припинено, у тому числі цінних паперів емітентів, які включені до Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, визначається
із урахуванням наявності строків відновлення обігу таких цінних паперів, наявності
фінансової звітності таких емітентів, результатів їх діяльності, очікування надходження
майбутніх економічних вигід.
3.3.5. Зобов’язання
Кредиторська заборгованість визнається як зобов’язання тоді, коли Товариство стає
стороною договору та, внаслідок цього, набуває юридичне зобов’язання сплатити грошові кошти.
Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із нижченаведених ознак:
•Компанія сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню
протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
•Компанія не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом
щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.
Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і
критеріям визнання зобов’язань.
3.3.6. Згортання фінансових активів та зобов’язань
Фінансові активи та зобов’язання згортаються, якщо Компанія має юридичне право
здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов’язання одночасно.
3.4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів
3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів
При визнанні та обліку основних засобів Товариство керується МСБО № 16 «Основні
засоби».
Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. що включає: ціну придбання (у т. ч. імпортні мита, податки, які не відшкодовуються); будь-які витрати, які
безпосередньо пов’язані з доставкою активу до місця розташування та приведення
його в стан, необхідний для експлуатації; попередньо оцінені витрати на демонтаж,
переміщення об’єкта та відновлення території, зобов’язання за якими Товариство бере
на себе.
Розглянувши доречність застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1,
щодо ретроспективного застосування, керівництво вирішило застосувати справедливу вартість або переоцінку як доцільну собівартість основних засобів.
У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості
активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли
припиняється визнання відповідного активу.
3.4.2. Подальші витрати.
Товариство не визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об’єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об’єкта
основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу.
3.4.3. Амортизація основних засобів.
Амортизація об’єктів основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу протягом терміну їх експлуатації із застосуванням строків, встановлених для
кожного об’єкта основних засобів, зокрема:
- транспортні засоби - 5 років;
- комп’ютерне обладнання - 5 років;
- меблі - 4 роки;
- інші основні засоби - 5 років;
- інші необоротні матеріальні активи (крім бібліотечних фондів і МНМА)- 3 роки.
Амортизацію активу починається, коли він стає придатним для використання, тобто
коли він доставлений до місця розташування та приведений у стан, у якому він придатний до експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом, тобто, починається з місяця наступного за місяцем, в якому актив став придатний для корисного
використання. Амортизація активу припиняється на одну з двох дат, яка відбувається
раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу (або включають до ліквідаційної групи, яку класифікують як утримувану для продажу) згідно з
МСФЗ 5, або на дату, з якої припиняють визнання активу.
3.4.4. Нематеріальні активи
При визнанні та обліку нематеріальних активів Компанія керується МСБО № 38 «Нематеріальні активи». Актив визнається нематеріальним активом, якщо він є:
1. Ідентифікованим:
a) може бути відокремлений, тобто його можна відокремити або відділити від суб’єкта господарювання і продати, передати, ліцензувати, здати в оренду або
обміняти індивідуально або разом з пов’язаним з ним контрактом, ідентифікованим
активом чи зобов’язанням, незалежно від того, чи має суб’єкт господарювання намір
зробити це, або
b) виникає внаслідок договірних або інших юридичних прав, незалежно
від того, чи можуть вони бути передані або відокремлені від суб’єкта господарювання
або від інших прав та зобов’язань.
2. Товариство контролює актив, якщо він має повноваження отримувати
майбутні економічні вигоди, що надходять від основного ресурсу, та обмежувати доступ інших до цих вигід.
3. Існують майбутні економічні вигоди, які надходять від матеріального активу, можуть включати дохід від продажу продукції чи послуг, скорочення витрат або
інші вигоди, які є результатом використання активу Товариством.
Нематеріальні активи визнаються за первісною вартістю, яка складалась з фактичних
витрат на придбання і приведення їх до стану, при якому вони придатні для використання відповідно до запланованої мети. Первісна вартість нематеріальних активів
збільшується на суму витрат, пов’язаних із удосконаленням цих нематеріальних активів і підвищенням їх економічних можливостей, якщо витрати відповідають визначенню нематеріального активу та критеріям визнання активу, в іншому випадку вони
визнаються витратами того періоду, в якому понесені.
Після первісного визнання нематеріальний актив відображається за його собівартістю
за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків
від зменшення корисності.
Облік нематеріального активу базується на строкові його корисної експлуатації.
Нематеріальний актив з невизначеним строком корисної експлуатації - не амортизується, тоді як з визначеним строком корисної експлуатації амортизується.
Амортизація розраховується прямолінійним методом на визначений Товариством
термін корисного функціонування.
Бухгалтерський облік нематеріальних активів здійснюється щодо кожного об’єкта.
Термін використання нематеріальних активів визначений наступний:
- права користування майном (право користування земельною ділянкою, крім права
постійного користування земельною ділянкою, відповідно до закону, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо) - відповідно до правовстановлюючого документа ;
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- авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори,
комп’ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції
даних (бази даних), фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо) крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті - відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як 2 роки ;
- інші нематеріальні активи (право на ведення діяльності, використання економічних
та інших привілеїв тощо) - відповідно до правовстановлюючого документа.
Ліквідаційна вартість нематеріального активу з визначеним строком корисної експлуатації приймається за нуль, за винятком випадків, коли існує зобов’язання третьої
сторони придбати актив наприкінці строку його корисної експлуатації.
Період і метод амортизації нематеріального активу з визначеним строком корисної
експлуатації переглядається на кінець кожного фінансового року і при зміні оформлюється відповідним наказом.
Визнання нематеріального активу припиняється:
a) в разі його вибуття, або
b) якщо від його використання або вибуття не очікується майбутні економічні вигоди.
Аналіз на зменшення корисності активів проводиться в кінці кожного річного звітного
періоду відповідно до МСБО 36.
3.4.5. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів
На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу
може зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу
менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках
чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16.
Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх періодах, Товариство сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки,
застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування. Після визнання збитку
від зменшення корисності амортизація основних засобів коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу
на систематичній основі протягом строку корисного використання.
3.5. Облікові політики щодо оренди
На дату початку оренди Товариство визнає зобов’язання щодо орендних платежів
(тобто зобов’язання по оренді), а також актив, який представляє право користування
базовим активом протягом терміну оренди (тобто актив у формі права користування).
На дату початку оренди Товариство оцінює орендне зобов’язання за теперішньою вартістю орендних платежів, не сплачених на таку дату. Орендні платежі слід дисконтувати, застосовуючи припустиму ставку відсотка в оренді, якщо таку ставку можна легко
визначити. Якщо таку ставку не можна легко визначити, то Товариство застосовує ставку додаткових запозичень за портфелем банківських кредитів у національній валюті
по довгостроковим кредитам станом на дату підписання договору оренди.
Товариство визнає витрати на відсотки за зобов’язанням по оренді окремо від витрат
по амортизації активу в формі права користування.
При настанні певної події (наприклад, зміну термінів оренди, зміні майбутніх орендних
платежів в результаті зміни індексу або ставки, що використовуються для визначення
орендних платежів) Товариство переоцінює зобов’язання по оренді. У більшості випадків Товариство буде враховувати суми переоцінки зобов’язання по оренді в якості
коригування активу в формі права користування.
За звітний період 2020 року довгострокові договори оренди не укладались.
3.6. Облікові політики щодо податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою витрати з поточного податку. Поточний
податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних
(або в основному чинних) на дату балансу.
Товариство визнає поточні податки у капіталі, якщо податок належить до
статей, які відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому
періоді.
3.7. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань
3.7.1. Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну
або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо,
ніж неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов’язання.
3.7.2. Виплати працівникам
Облік виплат персоналу регламентується МСФЗ 19 «Винагорода співробітників».
До виплат персоналу належать:
•заробітна плата;
•виплати за невідпрацьований час;
•премії та інші заохочувальні виплати;
•виплати при звільненні;
•інші виплати.
Заробітна плата працівникам Товариства нараховується та виплачується у національній валюті України двічі на місяць. Резерв відпусток нараховується.
Оподаткування заробітної плати здійснюється відповідно до вимог діючого податкового законодавства.
4. ІНШІ ЗАСТОСОВАНІ ОБЛІКОВІ ПОЛІТИКИ, ЩО Є ДОРЕЧНИМИ ДЛЯ РОЗУМІННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
4.1. Доходи та витрати
Товариство визнає дохід від надання послуг, коли (або у міру того, як) воно задовольняє зобов’язання щодо виконання, передаючи обіцяну послугу (тобто актив) клієнтові.
Актив передається, коли (або у міру того, як) клієнт отримує контроль над таким активом.
При визначені вартості винагороди від господарювання, Товариство відповідно до
МСФЗ 15 використовує метод оцінювання за результатом. До методу оцінювання за
результатом належить, зокрема, аналіз виконання, завершеного на сьогоднішній день,
оцінки досягнутих результатів. Враховуючи принцип професійного скептицизму для
змінної вартості винагороди розрахунок доходу здійснюється на кінець кожного місяця.
Результат визначення розміру винагороди оформлюється актом виконаних робіт, або/
та актом виконаних зобов’язань в якому відображається розрахунок (оцінка) досягнутих результатів на звітну дату.
Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати
надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу.
Дохід від продажу фінансових інструментів визнається у прибутку або збитку в разі
задоволення всіх наведених далі умов:
а)Товариство передає договірні права на одержання грошових потоків від такого фінансового активу;
б)Товариство передало покупцеві ризики та переваги від володіння, пов’язані з фінансовим активом;
в)за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у
формі, яка зазвичай пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими
фінансовими інструментами або іншими активами;
г)суму доходу можна достовірно оцінити;
д)ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією;
та
е) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно
оцінити.
Дивіденди визнаються доходом лише у разі, якщо:
- право Товариства на одержання виплат за дивідендами встановлено;
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- є ймовірність, що економічні вигоди, пов’язані з дивідендами, надійдуть до Товариства;
- суму дивідендів можна достовірно оцінити.
Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та
критеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення зобов’язань.
Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого
є зменшення чистих активів, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню
та одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів.
Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають
майбутніх економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди
не відповідають або перестають відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий
стан.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов’язання без визнання активу.
Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й
відповідні доходи.
4.2. Умовні зобов’язання та активи.
Товариство не визнає умовні зобов’язання в звіті про фінансовий стан Товариства.
Інформація про умовне зобов’язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження
економічних вигід є ймовірним.
4.3. Статутний капітал
Статутний капітал представляє собою номінальну вартість корпоративних прав. Інші
складові капіталу включають в себе суму сформованого резервного фонду (згідно
установчих документів Товариства) та суму нерозподіленого прибутку за поточний та
попередній періоди.
4.4. Резервний капітал
Згідно з положеннями законодавства України Товариство формує резервний капітал.
Згідно Статуту у Товаристві створюється резервний фонд в розмірі 25% статутного
(складеного) капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду становить
5% суми чистого прибутку.
5. ОСНОВНІ ПРИПУЩЕННЯ, ОЦІНКИ ТА СУДЖЕННЯ
При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які
мають вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки
та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих
обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки базуються на
наявній у керівництва Товариства інформації про поточні події, фактичні результати
можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та області,
в яких припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової
звітності за МСФЗ, наведені нижче.
5.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови,
керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування
облікової політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність:
• подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки
Товариства;
• відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну
форму;
• є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
• є повною в усіх суттєвих аспектах.
Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:
а) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;
б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та
витрат у Концептуальній основі фінансової звітності.
Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з
обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.
5.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття
торгів на звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на
судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної
ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».
Інвестиції, які не мають ринкових котирувань та активного ринку, а також ті, по яких
справедливу вартість не піддається надійній оцінці, обліковуються Товариством за собівартістю.
5.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів
Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що:
а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки
базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін
валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час
оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій;
б) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на
доходи (витрати) може бути значним.
Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових
ставок, волатильності, курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати
оферти і коригувань під час оцінки інструментів, більша або менша зміна в оцінці вартості фінансових інструментів у разі відсутності ринкових котирувань мала б істотний
вплив на відображений у фінансовій звітності чистий прибуток та збиток.
Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може
мати значний вплив на передбачувану справедливу вартість.
5.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів
Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання
фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його
прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які можуть
бути пов’язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.
5.5. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
Відносно фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю, Товариство
на дату виникнення фінансових активів та на кожну звітну дату визначає рівень кредитного ризику.
Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовими активами, які оцінюються за амортизованою вартістю, у розмірі очікуваних кредитних збитків за весь строк дії фінансового активу (при значному збільшенні кредитного
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ризику/для кредитно-знецінених фінансових активів) або 12-місячними очікуваними
кредитними збитками (у разі незначного зростання кредитного ризику).
Зазвичай очікується, що очікувані кредитні збитки за весь строк дії мають
бути визнані до того, як фінансовий інструмент стане прострочений. Як правило, кредитний ризик значно зростає ще до того, як фінансовий інструмент стане простроченим або буде помічено інші чинники затримки платежів, що є специфічними для позичальника, (наприклад, здійснення модифікації або реструктуризації).
Кредитний ризик за фінансовим інструментом вважається низьким, якщо
фінансовий інструмент має низький ризик настання дефолту, позичальник має потужній потенціал виконувати свої договірні зобов’язання щодо грошових потоків у короткостроковій перспективі, а несприятливі зміни в економічних і ділових умовах у довгостроковій перспективі можуть знизити, але не обов’язково здатність позичальника
виконувати свої зобов’язання щодо договірних грошових потоків.
Фінансові інструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик лише на підставі того, що ризик дефолту за ними є нижчим, ніж ризик
дефолту за іншими фінансовими інструментами Товариства або ніж кредитний ризик
юрисдикції, в якій Товариство здійснює діяльність.
Очікувані кредитні збитки за весь строк дії не визнаються за фінансовим
інструментом просто на підставі того, що він вважався інструментом із низьким кредитним ризиком у попередньому звітному періоді, але не вважається таким станом
на звітну дату. У такому випадку Товариство з’ясовує, чи мало місце значне зростання
кредитного ризику з моменту первісного визнання, а отже чи постала потреба у визнанні очікуваних кредитних збитків за весь строк дії.
Очікувані кредитні збитки відображають власні очікування Товариства
щодо кредитних збитків.
5.6. Використання ставок дисконтування
Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовується для перерахунку майбутніх потоків доходів в єдине значення теперішньої (поточної) вартості, яка є базою
для визначення ринкової вартості бізнесу. З економічної точки зору, в ролі ставки дисконту є бажана інвестору ставка доходу на вкладений капітал у відповідні з рівнем ризику подібні об’єкти інвестування, або - ставка доходу за альтернативними варіантами
інвестицій із зіставляння рівня ризику на дату оцінки. Ставка дисконту має визначатися з урахуванням трьох факторів:
А) вартості грошей у часі;
Б) вартості джерел, які залучаються для фінансування інвестиційного проекту, які вимагають різні рівні компенсації;
В) фактору ризику або міри ймовірності отримання очікуваних у майбутньому доходів.
Станом на 31.12.2020 середньозважена ставка за строковими депозитами за даними
статистичної звітності банків України, та за портфелем банківських депозитів у національній валюті в банках, у яких не введено тимчасову адміністрацію або не запроваджено ліквідаційну комісію становила 10,4 % річних в національній валюті, та 2,5
% річних а іноземній валюті. Інформація, що використана для визначення середньозваженої ставки одержана з офіційного сайту НБУ за посиланням https://bank.gov.ua/
statistic/sector-financial/data-sector-financial#2fs розділ «Статистика фінансових ринків» та https://bank.gov.ua/control/uk/allinfo розділ “Вартість строкових депозитів “.
6. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ
6.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю
Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та
зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.
Класи активів та
зобов’язань, оцінених за справедливою вартістю

Методики оцінювання

Грошові кошти

Інструменти капіталу

Метод оцінки
(ринковий, дохідний, витратний)

Вихідні дані

Первісна та подальша оцінка
грошових коштів здійснюється
за справедливою вартістю, яка
дорівнює їх номінальній вартості

Ринковий

Офіційні курси НБУ

Первісна оцінка інструментів
капіталу здійснюється за їх
справедливою вартістю, яка
зазвичай дорівнює ціні операції, в ході якої був отриманий
актив. Подальша оцінка інструментів капіталу здійснюється
за справедливою вартістю на
дату оцінки.

Ринковий,
тратний

1 рівень (ті,
що мають котирування, та
спостережувані)

2 рівень (ті,
що не мають
котирувань,
але спостережувані)

ви-

3 рівень (ті,
що не мають
котирувань і
не є спостережуваними)

Офіційні біржові курси
організато рів торгів на
дату оцінки,
за відсутності визначеного біржового
курсу на дату
оцінки, використовується остання
балансова
вартість, ціни
закриття біржового торгового дня

Усього

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

Дата оцінки

31.12.20

31.12.19

31.12.20

31.12.19

31.12.20

31.12.19

31.12.20

31.12.19

Фінансові інвестиції

-

-

4064

6117

-

-

4064

6117

Інші фінансові
інвестиції

-

-

5

1880

-

-

5

1880

6.3. Переміщення між 1-м та 2-м рівнями ієрархії справедливої вартості
У звітному році переміщення між цінних паперів між 1-м та 2-м рівнями ієрархії справедливої вартості відсутні.
Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась
будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути
корисною для користувачів фінансової звітності.
7. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ СТАТТІ ПОДАНІ У ФІНАНСОВИХ ЗВІТАХ
7.1. Нематеріальні активи
Балансова вартість нематеріальних активів дорівняно – 0, на звітні дати:
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31.12.2020

31.12.2019

2

2

ПЗ «УНІС-Монітор»
Ліцензія на брокерську та дилерську діяльність

9

9

ПЗ «Пакет Звітності Торговця ЦП»

12

12

ПЗ «Облік Операцій з ЦП»

40

40

Разом

63

63

Товариство володіє ліцензіями для здійснення діяльності Товариства.
Товариство має нематеріальні активи у власності загальною первісною вартістю 63
тис. грн. (сума накопиченої амортизації на 31 грудня 2020 року становить 63 тис. грн.)
Протягом 2020 року Компанія не мала зобов’язань з придбання ліцензій, програмного
забезпечення, витрат на розробку та модернізацію.
7.2. Основні засоби
Балансова вартість основних засобів на звітні дати:

Групи (балансова вартість)

31.12.2020

комп’ютерна техніка та офісне устаткування

31.12.2019

120

оптичні, електромеханічні прибори та системи зв’язку, меблі

170

Разом

120
170

290

290

Загальна сума амортизаційних відрахувань відображені в складі «Адміністративних
витрат» у звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). Амортизаційні відрахування основних засобів здійснювались прямолінійним методом виходячи із строку корисного користування.
В звітному періоді інвестицій в комп’ютерну техніку та інше обладнання офісної техніки не відбувалось.
Компанія не має основних засобів у фінансовій оренді.
Станом на 31 грудня 2020 у Компанії не було зобов’язань з придбання об’єктів основних засобів. Протягом 2020 року витрат на позики для придбання основних засобів
Компанія не здійснювала.
7.3. Грошові кошти
Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в
банках на поточних рахунках та кошти, що надійшли Товариству по договорах на брокерське обслуговування для торгів на біржі (кошти клієнтів).
В балансі Товариства грошові кошти відображені наступним чином:

На 31.12.20 р.

На 31.12.19 р.

Грошові кошти в національній валюті на поточних рахунках:
АТ «ПУМБ»

13

44

АТ «АБ «РАДАБАНК»

11

-

-

16

24

60

ПАТ “Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках”

6.2. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості

Класи
активів
та
зобов’язань,
оцінених за
справедливою вартістю

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Разом

Компонентами показника «Гроші та їх еквіваленти» є стаття 1165 Балансу.
7.4. Фінансові інвестиції.
До статті фінансової звітності «Поточні фінансові інвестиції» входять фінансові активи,
які оцінюються за справедливою вартістю і в наступному звітному періоді, протягом 12
наступних місяців плануються бути реалізовані. На звітну дату до Поточних фінансових
інвестицій входять:

На 31.12.20 р.

На 31.12.19 р.

Акції:
ПАТ «ЗНКІФ «Голден
Фонд» (UA40000093884)

Вертекс

1900

1374

«Медіа-Медіум»

782

782

ПрАТ «СКМЗ » (UA4000072540)

389

389

ПрАТ
«УКРГАЗОТРЕЙД»
(UA40000128201)

641

621

ПАТ «ЗНКІФ» Альтера Фінанс - Фонд
Нерухомості» (UA4000035166)

156

АТ «Альтитуда» (UA40000204549)

138

ПрАТ «ІФК» (UA40000070445)

58

ПрАТ
(UA4000027700)

Інвестиційні сертифікати:
ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент
ЗНВПІФ
«Альтера
Перший»
(32856284-233106)
(UA101800FA01)

-

1150

ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент
ЗНВПІФ
«КреміньІнвест»
(32856284-233064)
(UA101800FB00)

-

1801

4064

6117

Разом

7.5. Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість з фіксованими або обумовленими платежами, що не котируються на активному ринку, класифікуються як «позики видані та дебіторська заборгованість». Позики видані та дебіторська заборгованість обліковуються за справедливою вартістю за вирахуванням збитків від знецінення та сумнівної заборгованості.
Дебіторська заборгованість станом на 31 грудня 2020 та 31 грудня 2019 років представлені таким чином:

№1(30) • 29 квітня 2021 р.

www.emitinfo.com

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРОКЕРІДЖ ФІНАНС»

На 31.12.20 р.

На 31.12.19 р.

12

0

Інша поточна дебіторська заборгованість:
- ТОВ «Фонд К-1», 34618472
- ПрАТ «Укргазотрейд», 33717616
- ПрАТ «ФОРАМЕН» , 38811343
- Дрібна сума, менше 5 тис.грн.

4426
1776
803
1852
-

416
401
15

Всього

4438

416

Дебіторська заборгованість за продукцію,
товари та послуги

На звітні дати Товариство не має простроченої, але не знеціненої дебіторської заборгованості. Балансова вартість дебіторської заборгованості приблизно дорівнює її
справедливій вартості. При визначенні погашення дебіторської заборгованості Товариство враховує будь-які зміни кредитоспроможності дебітора за період з дати виникнення заборгованості та до звітної дати.
7.6. Дебіторська заборгованість з бюджетом за податками та іншими розрахунками
Дебіторська заборгованість з бюджетом за податками та іншими розрахунками станом
на 31 грудня 2020 р. і на 31.12.2019 р. у Товариства складає 2 тис. грн.
7.7. Поточні зобов’язання та забезпечення
Забезпечення. Станом на 31 грудня 2020 та 31 грудня 2019 років сформовані резерви
забезпечень зобов’язань.

На 31.12.20 р.

На 31.12.19 р.

Поточні забезпечення

-

-

Поточні зобов’язання

3

2

Разом

3

2

Забезпечення витрат, на оплату відпусток персоналу, та сплату податків до фондів соціального страхування на ці виплати Товариство в звітному 2020р. не створило.
Поточні зобов’язання Товариство складаються з заборгованості за послуги звітного
року. Що відображено у витратах у звіті про фінансові результати.
Товариство не має на звітні дати простроченої та сумнівної іншої кредиторської заборгованості. Балансова вартість кредиторської заборгованості дорівнює її справедливій
вартості.
При визначенні іншої кредиторської заборгованості Товариство на кожну звітну дату
проводить аналіз сум кредиторської заборгованості з вираховуванням термінів її обліку на балансі, та термінів позовної давності за період з дати виникнення заборгованості та до звітної дати.
Довгострокових забезпечень у Товариства немає.
7.8. Капітал
Статутний капітал. Станом на 31 грудня 2020 та 31 грудня 2019 років Товариство має
сформований статутний капітал у розмірі 7650 тис. грн.
Резервний капітал. Резервний капітал сформувався протягом 2012-2019 років шляхом
відрахування чистого прибутку і на 31.12.2020р. складає 59 тис. грн.
Протягом діяльності в 2020 році, прибуток Товариства зменшився на 3 тис. грн, та
сформований нерозподілений прибуток, станом на 31.12.2020р. складає 895 тис. грн.

На 31.12.20 р.

На 31.12.19 р.

Резервний капітал

59

59

Нерозподілений прибуток

895

898

7.9. Дохід від реалізації послуг
Дохід (виручка) від реалізації послуг представлений наступним чином:

2020 рік

2019 рік

Виручка , в т. ч.

13312

9644

За договорами купівлі- продажу

13027

9462

285

182

Комісійна винагорода , винагорода повіреного

7.10. Операційні витрати
Основні витрати Товариства, що пов’язані із здійсненням його господарської діяльності, розподіляються за статтями, які виділені в окрему групу: Операційних витрати, які
розподіляються за наступними елементами:

2020 рік

2019 рік

371

305

Витрати на оплату праці з нарахуваннями
Оренда офісу

69

68

Витрати на аудит

25

16

Послуги біржі

2

2

Витрати на зв’язок , канцтовари

5

21

Амортизація

60

98

Інформаційно-консультаційні послуги, юридичні

37

4

Підвищення кваліфікації працівників

-

23

Витрати за розрахунково-касове обслуговування

46

22

Послуги депозитарію

9

12

Програмне забезпечення

11

4

Членські внески

12

12

Витрати на публікацію річної фінансової
звітності

6

4

Всього
7.11. Інший дохід
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Показник інших доходів складає:

2020 рік

2019 рік

76

398

Інші дохід (продаж необоротних активів)

-

18

Відсотки одержані

-

2

76

418

2020 рік

2019 рік

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій, та необоротних активів

12 661

17

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

75

Дохід від переоцінки фінансових інвестицій

Разом
7.12. Інші операційні витрати
Інші операційні витрати включають наступні статті

Разом

38

12736

542

7.13. Прибутки та збитки
За результатом основних видів діяльності в 2020 році Товариством отриманий збиток
в розмірі 3 тис. грн.
8. Розкриття іншої інформації
8.1. Операції з пов’язаними особами
Пов’язані особи Товариства - учасники, котрі мають частку в Статутному капіталі Товариства.
Учасниками Товариства є резиденти України.
Пов’язаними сторонами вважаються сторони, якщо одна сторона має можливість
контролювати іншу сторону або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень іншою стороною.
Операції між пов’язаними сторонами - передбачають передачу ресурсів або
зобов’язань, незалежно від стягування плати.
Спільний контроль – зафіксоване угодою розподілення прав контролю.
Пов’язані сторони Компанії включають учасників, ключовий управлінський персонал
і його близькі родичі, підприємства, які мають спільних власників та перебувають під
спільним контролем, підприємства, що перебувають під контролем ключового управлінського персоналу, а також компанії, стосовно яких у Компанії є істотний вплив.
В 2020 року Компанія не здійснювала операцій з продажу та закупівлі товарів, робіт і
послуг між прямими пов’язаними сторонами. Будь-яка заборгованість з пов’язаними
сторонами в балансі Компанії відсутня. Угоди з пов’язаними сторонами Компанією не
укладались.
За період, що закінчився 31 грудня 2020 року, не має заборгованості за сумами, що
підлягають виплаті пов’язаним сторонам (в 2019, році: нуль).
Оцінка можливої наявності проведення операцій з пов’язаними сторонами проводиться Компанією в кожному фінансовому році за допомогою аналізу балансу відповідної пов’язаної сторони та стану ринку, на якому така сторона веде діяльність.
Протягом звітного періоду у Компанії не виникали операції з пов’язаними сторонами
(ні з прямими, ні з опосередкованими/сукупними) .
До 06 жовтня 2020 року посаду директора ТОВ «БРОКЕРІДЖ ФІНАНС» займав Лебідь
Юрій Іванович. З 07 жовтня 2020 року відбулася зміна керівника Товариства, протоколом загальних зборів учасників ТОВ «БРОКЕРІДЖ ФІНАНС» №1/2020 від 06.10.2020 р. з
07.10.2020 р. директором Товариства обрано Берестова Сергія Геннадійовича.

2020
Операції з
пов’язаними
сторонами
1

2019

Всього обсяг
операцій

Операції з
пов’язаними
сторонами

Всього обсяг
операцій

2

3

4

5

суму

-

13 312

216

9644

Торгова дебіторська заборгованість

-

4 438

-

416

Торгова кредиторська заборгованість

-

-

-

-

Компенсація провідному управлінському персоналу

89

89

76

76

Реалізація,
операцій

Короткострокові
виплати працівникам

215

174

Виплати по закінченні трудової
діяльності
8.2. Оподаткування
Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать
аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові ограни піддадуть сумніву певне
тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Товариства, ймовірно, що Товариство змушена буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така
невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви
під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва, Товариство сплатила усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами
протягом трьох років.
8.3. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів
Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не
зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності
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Товариства.
Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які
знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Товариства визначається на підставі обставин та інформації, які наявні
на дату балансу. На думку керівництва Товариства, додатковий резерв під фінансові
активи на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації.
8.4. Судові процеси
Протягом 2020 року Компанія не задіяна стороною жодної з судових справ.
9. ЦІЛІ ТА ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ.
Керівництво Товариства 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. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає
валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. 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.
9.1. 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, інвестиційні цінні папери.
Основні статті, у зв’язку з якими у Товариства виникає кредитний ризик, це грошові
кошти, дебіторська заборгованість, фінансові інвестиції.
Активи, якім притаманний кредитний ризик

Активи

31.12.2020

Частка від
активів, %

31.12.2019

Частка від
активів, %

Поточні фінансові інвестиції

4064

47,9

6117

71,1

поточні та депозитні рахунки в
банках

24

0,3

60

0,7

дебіторська заборгованість

4438

51,5

416

4,8

Керівництво Товариства здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де
розміщені грошові кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик, пов’язаний з невиконанням банками своїх зобов’язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів, розміщених на банківських рахунках.
На рівень кредитного ризику в Товаристві в основному впливають індивідуальні характеристики кожного контрагента. Для кожного покупця індивідуально встановлюється кредитний ліміт як максимальна сума прийнятого Компанією кредитного ризику
з урахуванням характеристик, наприклад:
•
показники фінансової звітності контрагента;
•
історія взаємин покупця з Компанією;
•
кредитна історія покупця;
•
тривалість відносин покупця з Компанією, включаючи аналіз заборгованості покупця по термінах.
Рівень дебіторської заборгованості контролюється по покупцям автоматично в системі відповідно до затверджених кредитних лімітів. За загальним правилом, перевищення заборгованості покупця над встановленої сумою кредитного ліміту забезпечується
банківською гарантією, акредитивом банку, заставою майна, або поручительством
третіх осіб.
Товариство регулярно оцінює кредитну якість торгової та іншої дебіторської заборгованості з урахуванням аналізу заборгованості за термінами виникнення, тривалості
взаємовідносин покупця з товариством. Для виявлення суттєвого зростання кредитного ризику Компанія порівнює показники платоспроможності контрагента на звітну
дату з аналогічними показниками на дату первісного визнання дебіторської заборгованості. При цьому враховується доступна допоміжна і прийнятна прогнозна інформація.
Товариство створює резерв під очікувані кредитні збитки за найкращою оцінкою
можливих збитків, понесених від списання торгової та іншої дебіторської заборгованості. Вся дебіторська заборгованість являє собою поточну заборгованість покупців
за основними видам діяльності, носить короткостроковий характер і не має істотного
фінансового компонента. Оцінка резерву протягом всього терміну служби дорівнює
12ти-місячного показника. Компанія коригує оцінку очікуваних кредитних збитків,
якщо має місце суттєва різниця між поточним рівнем макропараметрів і їх прогнозними значеннями на найближчі 12 місяців.
Що стосується інвестицій в цінні папери Товариство обмежує вплив кредитного ризику в основному за рахунок інвестування в ліквідні фінансові інструменти. Керівництво постійно відстежує зміну кредитного рейтингу контрагентів і передбачає, що всі
контрагенти будуть в змозі виконати свої зобов’язання.
9.2. Ринковий ризик
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки
від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий
ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий
ризик. Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражатиметься на
ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти.
9.2.1 Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових
цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику),
незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні
фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.
Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів
пом’якшення цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів.
Керівництво Товариства, на основі проведеного аналізу, оцінює вплив можливого станом на звітні дати цінового ризику на прибуток Компанії до оподаткування і чистий
прибуток, як несуттєвий.
9.2.2. Валютний ризик
Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів. Товариство не здійснювало операції в валюті, не має валютних рахунків, інших фінансових
інструментів,виражених в валюті.
9.2.3. Відсотковий ризик
Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові
потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме на доходи Товариства.
Усвідомлюючи значні ризики, пов’язані з коливаннями відсоткових ставок у високоін-

34

ЕМІТ ІНФО

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

фляційному середовищі, яке є властивим для фінансової системи України, керівництво
Товариства контролює частку активів, розміщених у боргових зобов’язаннях у національній валюті з фіксованою відсотковою ставкою. Керівництво Товариства здійснює
моніторинг відсоткових ризиків та контролює їх максимально припустимий розмір. У
разі зростання відсоткових ризиків Товариство має намір позбуватися боргових фінансових інструментів з фіксованою відсотковою ставкою. Моніторинг відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу можливих змін відсоткових ставок на вартість
відсоткових фінансових інструментів.
В зв’язку з відсутністю банківських депозитів в активах Товариства потенційні зміни по
даному активу не вимірювались.
9.3. Ризик ліквідності
Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні
зобов’язань, пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.
Підхід Товариства до управління ліквідності та моніторингу ризиків ліквідності полягає в тому, щоб мати достатньо фінансових ресурсів (грошових коштів і доступних
кредитних ліній) для виконання своїх зобов’язань при їх погашенні, як в нормальних,
так і в кризових умовах, не викликаючи неприйнятних збитків або шкоди репутації
Компанії. Метою Компанії є підтримання балансу між безперебійним фінансуванням
та гнучкістю у використанні кредитних умов, наданих постачальниками та банками.
9.4. Управління капіталом
Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:
зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб вона і надалі забезпечувала дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим
сторонам;
забезпечити належний прибуток учасникам Товариства завдяки встановленню цін на
послуги Компанії, що відповідають рівню ризику.
Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При
цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики.
На основі отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування.
Товариство розраховує показники, що використовуються для вимірювання та оцінки
ризиків та дотримується пруденційних нормативів професійної діяльності, встановлених чинним законодавством. Дотримання пруденційних нормативів відображається
наступним чином:

Назва показника

31.12.2020

30.12.2019

Нормативні значення

11

Регулятивний
капітал

7883629,64

7994164,19

Не менше 100 відсотків від мінімального
розміру статутного
капіталу, встановленого законодавством
для зазначеного виду
професійної
діяльності на фондовому
ринку (1 млн. грн.)

22

Адекватність
регулятивного капіталу

149,8725

113,0538

Не менше 8

33

Адекватність
капіталу першого рівня

149,8725

113,0538

Не менше 4,5

44

Коефіцієнт
левериджу

0,0007

0,0003

Від 0 до 3

45

Коефіцієнт
абсолютної
ліквідності

4.1906

24,1510

Не менше 0,2

6

Норматив
концентрації
кредитного
ризику

24.1000

23,5172

Не більше 25%

9.5. Події після звітної дати.
Між датою складання та затвердження фінансової звітності жодних подій, які б могли
вплинути на показники фінансової звітності та економічні рішення користувачів, не
відбувалося.
Директор		

Берестов С. Г.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БРОКЕРІДЖ ФІНАНС»
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ
Національній Комісії з цінних паперів та фондового ринку України;
Учасникам та управлінському персоналу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРОКЕРІДЖ ФІНАНС»
І. Звіт щодо аудиту фінансової звітності
Думка
Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРОКЕРІДЖ ФІНАНС» (надалі- ТОВ «БРОКЕРИДЖ ФІНАНС», або Товариство,
Компанія), яка включає баланс (звіт про фінансовий стан) на 31.12.2020 року, звіт про
фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), звіт про власний капітал за рік що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.
На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРОКЕРІДЖ ФІНАНС» на 31 грудня 2020 року, її фінансові результати і грошові потоки за рік,
що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової
звітності («МСФЗ»).
Основа для думки
Ми провели аудит відповідно до «Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту,
огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг», видання 2016-2017 років,
(МСА), прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 361 від 08.06.2018 року та Листом Державної установи «Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю» від 16.01.2019 року № 4, для застосування
до завдань, виконання яких здійснюється після 1 липня 2018 року.
Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту.
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРОКЕРІДЖ ФІНАНС»

Ми є незалежними по відношенню до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРОКЕРІДЖ ФІНАНС» згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами,
застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, 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.
Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності
Звертаємо увагу на ситуацію щодо майбутньої невизначеності, пов’язаної із запровадженням урядом України обмежень, встановлених під час карантину у зв’язку зі
спалахом коронавірусу у світі. В результаті чого виникає суттєва невизначеність, що
може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі та яка може вплинути на майбутні операції та можливість
збереження вартості його активів. Вплив такої майбутньої невизначеності наразі не
можливо оцінити. Ця фінансова звітність не включає жодних коригувань, які можуть
виникнути в результаті такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено,
якщо вони стануть відомі та зможуть бути оцінені. Нашу думку щодо цього питання не
було змінено.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, що, на наші професійні судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період.
Проаналізувавши перелік всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, та питань, що мали найбільше значення під час
аудиту фінансової звітності поточного періоду, ми не ідентифікували ключові питання
аудиту, які необхідно висвітлювати в нашому звіті.
Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація
складається з інформації, яка подається до Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку (НКЦПФР) згідно «Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку» (Рішення НКЦПФР від 25.09.2012 року N
1283 із змінами), але не містить фінансової звітності та нашого звіту 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 та 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 Товариства несе відповідальність за складання і достовірне
подання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, та за таку систему внутрішнього контролю, яку керівництво визначає потрібною
для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за
оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі,
розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності,
та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати
товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за
процесом фінансового звітування Товариства.
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 дотримуємось професійного скептицизму протягом усього завдання з аудиту.
Крім того, ми:
• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у
відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок
помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски,
неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для
розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення
думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових
оцінок і 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
товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо
існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо
такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки
ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім
майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на
безперервній основі.
• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що
покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про
запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час
аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що
ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі
стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на
нашу незалежність, а також, де це застосовне, щодо відповідних застережних заходів.
ІІ. Звіт про інші правові та регуляторні вимоги, що визначені «Вимогами до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних
паперів», затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.02.2013р. № 160 із змінами.
Основні відомості про Товариство з обмеженою відповідальністю «БРОКЕРІДЖ ФІ-
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ЕМІТ ІНФО

НАНС»:

1

Найменування товариства

Товариство з обмеженою відповідальністю «БРОКЕРІДЖ
ФІНАНС»

2

Код підприємства
за
ЄДРПОУ

22925951

3

Місцезнаходження юридичної особи

Україна, 03022, м. Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 30, офіс 303

4

Дата
Державної реєстрації

01 жовтня 2009 року

5

Види
діяльності за
КВЕД-2010

66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або
товарах;
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування
та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.; Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та
пенсійного забезпечення;
66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг,
крім страхування та пенсійного забезпечення
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Перелік
учасників,
які є власниками 5% і
більше часток у статутному капіталі
товариства

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АЛЬТЕРА ФІНАНС - ФОНД НЕРУХОМОСТІ» Код ЄДРПОУ
засновника: 35689764 Адреса засновника: 01021, м. Київ,
Печерський район, ВУЛИЦЯ ІНСТИТУТСЬКА, будинок 19-Б,
офіс 32 Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 692325.00
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ФОНД «ГОЛДЕН ВЕРТЕКС ФОНД» Код ЄДРПОУ засновника:
36085513 Адреса засновника: 01021, м. Київ, Печерський
район, ВУЛИЦЯ ІНСТИТУТСЬКА, будинок 19-Б Розмір внеску
до статутного фонду (грн.): 692325.00
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОРАМЕН» Код ЄДРПОУ засновника: 38811343 Адреса засновника: 03022, м.
Київ, вул. Васильківська, б. 30 Розмір внеску до статутного
фонду (грн.): 749700.00
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНКОМ ФІНАНС» Код ЄДРПОУ засновника:
40398953 Адреса засновника: 03040, м. Київ, Голосіївський
район, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, будинок 70 Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 344250.00
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СПЕКТР» Код ЄДРПОУ засновника:
40398859 Адреса засновника: 03040, м. Київ, Голосіївський
район, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, будинок 70 Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 650250.00
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТАКТ» Код ЄДРПОУ засновника: 40398691
Адреса засновника: 03040, м. Київ, Голосіївський район,
ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ , будинок 70 Розмір внеску до
статутного фонду (грн.): 650250.00
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНД
К-1» Код ЄДРПОУ засновника: 34618472 Адреса засновника: 03022, м. Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 30, офіс 351 Розмір внеску до статутного
фонду (грн.): 749700.00
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНД
К-3» Код ЄДРПОУ засновника: 34618419 Адреса засновника:
04050, м. Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА, будинок 12 Розмір внеску до статутного фонду (грн.):
688500.00
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНД
К-4» Код ЄДРПОУ засновника: 34618933 Адреса засновника:
04050, м. Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА, будинок 12 Розмір внеску до статутного фонду (грн.):
650250.00
ГОРОХОВІК АЛІНА ДМИТРІВНА Адреса засновника: 83023,
Донецька обл., місто Донецьк, Калінінський район, ВУЛИЦЯ
ХАРИТОНОВА, будинок 8, квартира 15 Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 172125.00
ДІДКІВСЬКИЙ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ Адреса засновника:
07651, Київська обл., Згурівський район, село Любомирівка,
ВУЛИЦЯ ДРУЖБИ, будинок 32 Розмір внеску до статутного
фонду (грн.): 749700.00
ДОБРИНСЬКА НАТАЛЯ ВАЛЕНТИНІВНА Адреса засновника:
83062, Донецька обл., місто Донецьк, Ленінський район, ВУЛИЦЯ КУЙБИШЕВА, будинок 9, квартира 5 Розмір внеску до
статутного фонду (грн.): 688500.00
ЯКУБОВИЧ ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА Адреса засновника:
85792, Донецька обл., Волноваський район, село Сонячне,
ВУЛИЦЯ ЛОТОШКІНОВА, будинок 1 Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 172125.00
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Свідоцтва,
ліцензії Товариства

Свідоцтва Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України про включення до державного реєстру
фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, дата включення в Реєстр 12 листопада
2004 року, реєстраційний номер № 224,
Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку України (серія АЕ № 294668) на здійснення діяльності
з торгівлі цінними паперами – брокерська діяльність, строк
дії ліцензії з 29 січня 2015 року - необмежений, рішення про
видачу ліцензії від 16 грудня 2014 року № 1733,
Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку України (серія АЕ № 294669) на здійснення діяльності
з торгівлі цінними паперами – дилерська діяльність, строк
дії ліцензії з 29 січня 2015 року - необмежений, рішення про
видачу ліцензії від 16 грудня 2014 року № 1733.
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Керівник

Берестов Сергій Геннадійович
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРОКЕРІДЖ ФІНАНС»

ЕМІТ ІНФО

Опис питань і висновки, яких дійшов аудитор:
а) відповідність розміру власного капіталу вимогам, установленим нормативно-правовими актами НКЦПФР
Станом на 31.12.2020 року власний капітал Товариства складає 8 604 тис. грн., в т.ч.:
-зареєстрований капітал -7 650 тис. грн.;
-резервний капітал – 59 тис. грн.;
-нерозподілений прибуток – 895 тис. грн.
Станом на 31.12.2020 р. вартість чистих активів Товариства (власного капіталу) більше
статутного капіталу на 954 тис. грн., що відповідає вимогам статті 144 Цивільного кодексу України щодо вартості чистих активів товариств з обмеженою відповідальністю.
Розмір регулятивного капіталу (власних коштів) ТОВ «БРОКЕРІДЖ ФІНАНС» за даними
фінансової звітності станом на 31.12.2020 р. становить 7883629,64 грн., що відповідає
вимогам пункту 8 глави 2 розділу ІІІ «Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками»
(Рішення НКЦПФР № 1597 від 01.10.2015 із змінами).
б) відповідність розміру статутного капіталу установчим документам
Згідно ст. 6 Статуту (нової редакції), зареєстрованого Шевченківською районною державною адміністрацією м. Києва за № 1 074 105 0001 034700 від 14 грудня 2009 року,
загальний розмір статутного капіталу Товариства становить 7 650 000,00 грн. (Сім мільйонів шістсот п’ятдесят тисяч грн. 00 коп.).
Статутний капітал сплачено повністю.
Розмір зареєстрованого статутного капіталу Товариства за даними фінансової звітності станом на 31.12.2020 року відповідає вимогам п. 3, Розд. ІІ «Ліцензійних умов
провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами», затверджених рішенням НКЦПФР від 14.05.2013
№ 819 із змінами.
Розмір сплаченого статутного капіталу Товариства відповідає установчим документам
та вимогам до розміру статутного капіталу (п. 4, 5, Гл.1, Розд. ІІІ «Порядку та умов видачі
ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку
(ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
14.05.2013 № 817 із змінами, для видачи ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме брокерської
та дилерської діяльності.
в) формування та сплата статутного капіталу
Заявлений в статутних документах Товариства статутний капітал в розмірі 7650000.00
грн.(сім мільйонів шістсот п’ятдесят тис.грн., 00 коп.), сплачено учасниками Товариства
грошовими коштами в порядку, передбаченому Статутом, у встановлені
законодавством терміни в повному обсязі.
Статутний капітал розподіляється наступним чином:

Учасники товариства

Частка в Статутному капіталі (грн.)

Частка в Статутному капіталі, (%)

Білецький Ігор Юрійович

3 525 000,00

46,078

Черно Олена Ігорівна

3 525 000,00

46,078

584 000,00

7,634

ТОВ “Агентство нерухомості “Аркада”

16 000,00

0,21

ВСЬОГО

7 650 000,00

100,00

ТОВ “Видавничий
“ОСОБИСТОСТІ”

дім

Сплата додаткових внесків до статутного капіталу учасниками відбулась наступним
чином:
•Білецький Ігор Юрійович перерахував 01 грудня 2009 року грошові кошти в сумі
325 000,00 гривень на поточний рахунок № 26505002002352 в АТ “Дельта Банк”, МФО
380236 (платіжне доручення № 1 від 01 грудня 2009 року);
•Черно Олена Ігорівна перерахувала 01 грудня 2009 року грошові кошти в сумі 325
000,00 гривень на поточний рахунок № 26505002002352 в АТ “Дельта Банк”, МФО
380236 (платіжне доручення № 1 від 01 грудня 2009 року).
Таким чином, на дату реєстрації нової редакції Статуту (на 14 грудня 2009 року) статутний капітал сформований всіма акціонерами на 100% виключно грошовими коштами.
Формування та сплату Статутного капіталу Товариства підтверджено висновком від 25
грудня 2009 року незалежного аудитора Красовської Марини Іванівни Аудиторської
фірми ТОВ “Аналітичні системи”, у відповідності до:
•Свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №1211, виданого згідно рішення Аудиторської палати України від 26 січня 2001 р. № 98 (термін дії
свідоцтва продовжено рішенням АПУ№158 від 26 січня 2006 року до 26.01.2011 року);
•сертифікату аудитора України №001319, виданого рішенням Аудиторської палати
України №17 від 30 червня 1994 року (термін дії сертифікату продовжено рішенням
АПУ від 24 квітня 2008 р. №189/2 до 30.06.2013 року);
•Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів (реєстраційний №115 серія АБ 000100) виданого згідно рішення
ДКЦПФР від 22.02.2007 р. №386.
Станом на дату складання аудиторського висновку чинною є редакція Статуту затверджена Загальними зборами учасників (Протокол №29 від 16 січня 2019 року), державну реєстрацію проведено 17.01.2019 року за номером 106804610355. Розмір статутного капіталу залишився без змін.
Розмір сплаченого статутного капіталу відповідає установчим документам.
г) наявність/відсутність податкового боргу, несплачених штрафних санкцій за порушення законодавства про фінансові послуги, в т. ч. на ринку цінних паперів
Ми отримали достатню впевненість в тому, що у ТОВ «БРОКЕРІДЖ ФІНАНС» станом на
31.12.2020 р. податкові борги, несплачені штрафні санкції за порушення законодавства
про фінансові послуги, в т. ч. на ринку цінних паперів, відсутні.		
Інформація стосовно напрямів використання коштів, що внесені для формування статутного капіталу
Грошові кошти, що внесені для формування статутного капіталу ТОВ «БРОКЕРІДЖ ФІНАНС, використані для провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів
– діяльності з торгівлі цінними паперами (дилерської діяльності та брокерської діяльності).
Інформація про пов’язаних осіб
Пов’язаними сторонами вважаються сторони, якщо одна сторона має можливість
контролювати іншу сторону або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень іншою стороною. Пов’язані сторони Товариства включають учасників, ключовий управлінський персонал, підприємства, які мають спільних
власників та перебувають під спільним контролем, підприємства, що перебувають під
контролем ключового управлінського персоналу, а також компанії, стосовно яких у
Товариства є істотний вплив.
В процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності операцій з пов’язаними
сторонами, що виходять за межі нормальної діяльності Товариства не виявлено.
Інформація про наявність та обсяг непередбачених активів та зобов’язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою
Ми отримали достатню впевненість в тому, що у Товариства станом на 31.12.2020 р.
відсутні непередбачені активи та зобов’язання, ймовірність визнання яких на балансі
товариства є достатньо високою.
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансової звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан
Ми проаналізували інформацію щодо наявності подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства. Фактів таких подій не встановлено.
Пруденційні нормативи, що застосовуються до Товариства станом на 31.12.2020 р. та
на 31.12.2019 р. згідно вимог Положення щодо пруденційних нормативів професійної
діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками (рішення
НКЦПФР № 1597 від 01.10.2015 із змінами):

Назва показника

31.12.2020

31.12.2019

Нормативні значення

11

Регулятивний
капітал

7883629,64

7994164,19

Не менше 100 відсотків
від мінімального розміру статутного капіталу,
встановленого законодавством для зазначеного виду професійної
діяльності на фондовому ринку (1 млн. грн.)

22

Адекватність
регулятивного капіталу

149,8725

113,0538

Не менше 8

33

Адекватність
капіталу першого рівня

149,8725

113,0538

Не менше 4,5

44

Коефіцієнт
левериджу

0,0007

0,0003

Від 0 до 3

45

Коефіцієнт
абсолютної
ліквідності

4.1906

24,1510

Не менше 0,2

6

Норматив
концентрації
кредитного
ризику

24.1000

23,5172

Не більше 25%

Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на
діяльність заявника у майбутньому та оцінку ступені їхнього впливу
Нам невідома інформація щодо наявності у Товариства інших фактів та обставин, які
можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства у майбутньому, окрім тих, на які ми
звернули увагу в параграфі «Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності»
ІІІ. Інші елементи
Основні відомості про аудиторську фірму та умови договору на проведення аудиту
								
		Таблиця 3

Повне найменування юридичної особи відповідно
до установчих документів

Товариство з обмеженою
відповідальністю
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УСПІХ-АУДИТ»

Код ЄДРПОУ

33231186

Місцезнаходження

02222, м. Київ, ПРОСПЕКТ
МАЯКОВСЬКОГО, будинок
69, квартира 178

Фактичне місце розташування

м. Київ, вул. Кірпи, буд 2-А,
офіс 408

- дата та номер договору на проведення аудиту

№ 15/02/1-Т від 15 лютого
2021 року

- дата початку -дата закінчення проведення аудиту

15.02.2021 р.14.04.2021 р.

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів
аудиторської діяльності Розділ «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити
обов’язковий аудит фінансової звітності»

№ 3519

Аудитор 			

Марушевська Марина Олександрівна

Сертифікат аудитора А № 006665,
виданий рішенням АПУ
від 29.04.2010 р. № 214/3,
номер реєстрації в реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 100580
Директор 			

Ватаманюк Марія Михайлівна

ТОВ «УСПІХ-АУДИТ»
Сертифікат аудитора А № 000873,
виданий рішенням АПУ від 28.03.96 р. № 43,
номер реєстрації в реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 100583
Дата складання аудиторського звіту
14 квітня 2021 року.
м. Київ
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Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ-М»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ЕМІТ ІНФО

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ-М»
КОДИ

Територія: м. КИЇВ
Дата (рік, місяць, число)

Організаційно-правова форма господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю

2021

01

01

Вид економічної діяльності: інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

за ЄДРПОУ

23508273

Середня кількість працівників: 8

за КОАТУУ

8039100000

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (Форма №2),
грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

за КОПФГ

240
66.19

за КВЕД

Адреса: вул. Осиповського, буд. 1-А, м. Київ, 04123
Складено:

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2020р.
АКТИВ

1
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи:
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Накопичена амортизація довгострокових
біологичних активів
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізхованих страхових резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом І
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію,
товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти:
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі : в резервах довгострокових
зобов`язань
резервах збитків або резервах належних
виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом ІІ
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для
продажу, та групи вибуття
Баланс

www.emitinfo.com

Код рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

2

3

4

1000
1001
1002
1005

8
12
(4)

8
12
(4)

1010

19

14

1011
1012
1015

102
(83)

102
(88)

1016
1017
1020

• Форма №1

•

1022
1030

Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал)
Внескі до незареєстрованого статутного
капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісіний доход
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)
Неоплачений капітал

Код рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

2

3

4

1400

8000

8000

1183

1391

1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

1505

Довгострокові кредити банків

1510

Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування

1515
1520
1521
1525

1065

Благодійна допомога

1526

1090
1095

Страхові резерви
у тому числі: резерв довгострокових
зобов`язань
резерв збитків або резерв належних виплат

1530

5881

5884

1040
1045
1050
1060

5908

5906

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

1

2

1125

821

1122

1130

6

28

1135
1136

62

1

209
2546
135

207
1351
1367

1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180
1181
1182
1183
1184
1190
1195

3780

4078

1200
1300

9688

9984

) (

)

(

) (

)

9183

9391

221
102

260
64

182

269

505

593

9688

9984

1531
1532

резерв незароблених премій

1533

інші страхові резерви

1534

Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

1535
1540
1545
1595

Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за
одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість за
розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість із
внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання

1600
1605
1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690

Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами

1695

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

Баланс

1900
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(

1500

Пенсійні зобов`язання

1035

1801001

Код за ДКУД

Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом І
ІІ. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання

1021

V

1700

ЕМІТ ІНФО

37

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ-М»

ЕМІТ ІНФО

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Звіт про сукупний дохід) • Форма №2
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
За аналогічний
період попереднього року

Стаття

Код рядка

За звітний
період

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

2059

1488

Чисті зароблені страхові премії

2010

Премії підписані, валова сума

2011

Премії, передані у перестрахування

2012

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

Зміна частки перестраховиків у
резерві незароблених премій

2014

Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)

2050

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

Валовий
прибуток

2090

збиток

2095

2
(

) (

)

Інші операційні витрати

2180

(

) (

)

2181

(

) (

)

2182

(

) (

)

Витрати від зміни вартості активів,
які оцінюються за справедливою
вартістю
Витрати від первісного визнання
біологічних активів і сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:

(

1016

) (

)

495

1043
(

993

) (

)

прибуток

2190

збиток

2195

Дохід від участі в капіталі

2200

Інші фінансові доходи

2220

838

819

Інші доходи

2240

2396

1

Дохід від благодійної допомоги

2241

Фінансові витрати

2250

(

) (

)

Втрати від участі в капіталі

2255

(

) (

)

Інші витрати

2270

(

2275

Дохід (витрати) від зміни інших
страхових резервів

2110

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

Зміна інших страхових резервів,
валова сума

2111

Фінансовий результат до оподаткування:

Зміна частки перестраховиків в
інших страхових резервах

2112

Інші операційні доходи

2120
2121

2290

збиток

2295

(

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

(

Прибуток (збиток) від припиненої
діяльності після оподаткування

2305

587

2393

) (

) (

254

687

2

)

131
) (

46

)

) (

)
24

)

Чистий фінансовий результат:
2122
2130

(

1630

) (

1182

)

прибуток

2350

збиток

2355

Код рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротніх
активів

2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

Накопичені курсові різниці

2410

Частка іншого сукупного доходу
асоційованих та спільних підприємств

2415

Інший сукупний дохід

2445

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

Податок на прибуток, пов`язаний з
іншим сукупним доходом

2455

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

Сукупний дохід (сума рядків
2350,2355 та 2460)

2465

208
(

107
) (

)

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття

ЕМІТ ІНФО

(

прибуток

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

38

4

2150

2105

Адміністативні витрати

3

Витрати на збут

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов`язань

Дохід від зміни вартості активів,
які оцінюються за справедливою
вартістю
Дохід від первісного визнання
біологічних активів і сільськогосподарської продукції

1801003

Код за ДКУД
1

Стаття

1

Код рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

Витрати на оплату праці

2505

1158

1139

Відрахування на соціальні заходи

2510

255

255

Амортизація

2515

5

12

Інші операційні витрати

2520

1228

771

Разом

2550

2646

2177

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Стаття

Код рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих
акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію
Скоригований чистий прибуток
(збиток) на одну просту акцію
208

107

Дивіденди на одну просту акцію
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2600
2605
2610
2615
2650
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ЕМІТ ІНФО

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ) Форма N3

3011
3015

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

Код рядка

За звітний
період

1
І. Рух коштів у результаті операційної
діяльності
Надходження від
Реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій,
дотацій
Надходження авансів від покупців і
замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки
(штрафів, пені)
Надходження від рпераційної оренди
Надходження від отримання роялті,
авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від
повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:

2

3

3000
3005
3006
3010

За аналогічний
період попереднього року
4

1751

1279

3025
3035
3040
3045
3050

2

4

5

3200

1195

57

3215

650

757

3220
3225
3230

190

54

3205

3235
3250

необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього
підприємства та іншої господарської
одинці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності

3020

1801004

Код за ДКУД

1
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської
одиниці
Інші надходження

Стаття

3255

(

) (

)

3260
3270
3275

(
(
(

) (
) (
) (

)
)
)

3280

(

) (

)

3290

(

) (

3295

)

2035

868

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової
діяльності

3055
3095

Товарів (робіт, послуг)

3100

(

1140

) (

677

)

Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов`язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов`язань з
податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов`язань з
податку на додану вартість
Витрачання на оплату зобов`язань з
інших податків і зборів

3105
3110
3115

(
(
(

877
240
236

) (
) (
) (

876
240
274

)
)
)

3116

(

) (

)

3117

(

) (

)

3118

(

) (

)

Витрачання на оплату авансів

3135

(

) (

)

Витрачання на оплату повернення
авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов`язань за
страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на
надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної
діяльності
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної
діяльності

3140

(

) (

)

3145

(

) (

)

3150

(

) (

)

3155

(

3190

(

3195

) (
61

) (

(803)

)
52

)

(840)

Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з
фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3300
3305
3310
3340

1232
(

) (

)

3350
3355
3360

(
(
(

) (
) (
) (

)
)
)

3365

(

) (

)

3370

(

) (

)

3375

(

) (

)

3390

(

) (

)

3395
3400
3405

Код Зареєстроварядка ний капітал

135

107

1367

135

3410
3415

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ Форма №4
Стаття

28

3345

Код за ДКУД

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

4

5

6

Нерозподілений прибуток Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)
8

Вилучений
капітал
9

Всього

1

2

3

Залишок на початок року
Коригування: Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок року
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
Інший сукупний дохід за звітний період
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних
підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Сума чистого прибутку, належна до бюджету
Сума чистого прибутку на створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне заоохочення
Внески учасників: Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Анулювання викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної ватості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж) неконтр. частки в дочірньому
підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

4000
4005
4010
4090
4095
4100
4110
4111
4112
4113

8000

1183

9183

8000

1183
208

9183
208

8000

1391

9391
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7

1801005

10

4114
4116
4200
4205
4210
4215
4220
4225
4240
4245
4260
4265
4270
4275
4280
4290
4291
4295
4300
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ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ на 31 грудня 2019 р.
Стаття

Форма № 4 Код за ДКУД
Код Зареєстроварядка ний капітал

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

1801005

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

4

5

6

Нерозподілений прибуток Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

1

2

3

4000
4005
4010
4090
4095
4100
4110
4111
4112
4113

8000

1076

9076

8000

1076
107

9076
107

8000

1183

9183

9

10

4114
4116
4200
4205
4210
4215
4220
4225
4240
4245
4260
4265
4270
4275
4280
4290
4291
4295
4300

ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ЗА ПІДГОТОВКУ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Керівництво Товариства відповідає за підготовку фінансової звітності (далі – фінансова звітність), що достовірно відображає у всіх суттєвих аспектах фінансовий стан
Товариства станом на 31грудня 2020 року, сукупні прибутки та збитки, а також рух
грошових коштів і зміни в капіталі за період, що закінчився на цю дату, відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ).
При підготовці фінансової звітності керівництво Товариства несе відповідальність
за:
• Вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне застосування;
• Застосування обґрунтованих оцінок і допущень;
• Дотримання відповідних МСФЗ і розкриття всіх суттєвих відхилень в примітках до
фінансової звітності;
• Підготовку фінансової звітності, виходячи з допущення, що Товариство продовжуватиме свою діяльність в найближчому майбутньому, за винятком випадків, коли
таке допущення неправомірне.
Керівництво Товариства також несе відповідальність за:
• Розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної і надійної системи внутрішнього контролю у Товаристві;
• Підтримку системи бухгалтерського обліку, що дозволяє у будь-який момент підготувати з достатнім ступенем точності інформацію про фінансове положення Товариства і забезпечити відповідність фінансової звітності вимогам МСФЗ;
• Вживання заходів в межах своєї компетенції для забезпечення збереження активів
Товариства;
• Запобігання і виявлення фактів шахрайства і інших зловживань.
Фінансова звітність Товариства за звітний період була затверджена 18 січня 2021
року:
Директор ТОВ «ІНВЕСТ-М»				
Дух В. С.
18 січня 2021 р.
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Станом на 31 грудня 2020 року та за рік, що закінчився на зазначену дату
1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ-М», далі Товариство, зареєстроване Виконкомом Залізничної районної Ради народних депутатів м. Києва
28.06.1995. (свідоцтво про державну реєстрацію №23508273), перереєстровано
Шевченківською районною в м. Києві державною адміністрацією 27.01.2011 р.
№ 10731200000000449. Ідентифікаційний код юридичної особи 23508273.
Кінцевим бенефіціарним власником Товариства є КОСТЕНКО КОСТЯНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ. Громадянин України , адреса проживання: м.Київ вул. Вячеслава Чорновола
буд.33/30 кв.47.
Місцезнаходження Товариства - вул. Осиповського, буд.1-А, м. Київ, 04123.
Товариство отримало ліцензію на здійснення депозитарної діяльності депозитарної
установи серії АЕ № 263369 видану НКЦПФР 24 вересня 2013р., та 11.05.2017р. та
отримало ліцензії на здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами – брокерська та дилерська діяльність – Рішення НКЦПФР №296 від 11.05.2017р.
Сторінка в Інтернеті, на якій доступна інформація про Товариство:
http://invest-m.com.ua
Адреса електронної пошти: invest-m@ukr.net
Поточні рахунки Товариства:
UA373204780000026504743584767 в АБ «УКРГАЗБАНК»,м. Київ, код МФО 320478
UA853444430000026504000017109 в ПАТ «Розрахунковий центр» код МФО 344443
Інформація про учасників Товариства:
Станом на 31грудня 2020 року зареєстрований капітал Товариства становить
8
000 000,00 грн. з розподілом часток учасників у статутному капіталі наступним чи-
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Всього

Залишок на початок року
Коригування: Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок року
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
Інший сукупний дохід за звітний період
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних
підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Сума чистого прибутку, належна до бюджету
Сума чистого прибутку на створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне заоохочення
Внески учасників: Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Анулювання викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної ватості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж) неконтр. частки в дочірньому
підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

40

7

Вилучений
капітал

ном:
Учасники

Розмір частки в
ЗК (у гривнях)

Розмір частки в
ЗК (у %)

КОСТЕНКО КОСТЯНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ

5 920 000,00

74%

ДЮКАРЬОВ ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ

350 000,00

4,375%

АНДРІЄНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ

346 000,00

4,325%

БОРДУН ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

346 000,00

4,325%

ГАМЗАТОВ РУСЛАН ГАБІБУЛЛАХОВИЧ

346 000,00

4,325%

КНЯЗЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

346 000,00

4,325%

ХАРЛАПІН ДМИТРО ЄВГЕНОВИЧ

346 000,00

4,325%

8 000 000,00

100%

Всього

Основні види діяльності Товариства:
66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
2. ЗАГАЛЬНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
2.1. 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 за рік, що закінчився 31
грудня 2020 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ),
видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції
чинній на 1 січня 2020 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства
фінансів України.
Підготовлена 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.
2.2. МСФЗ, які були прийняті, але ще не набули чинності
На дату затвердження цієї фінансової звітності, Товариство не застосовувало жоден
з наведених нових або переглянутих стандартів які були випущенні, але ще не вступили в силу:
• МСФЗ 17 «Договори страхування» (набуває чинності для річних облікових періодів,
які починаються на або після 1 січня 2021 року).
• МСФЗ 10 та МСБО 28 (поправки) – Продаж чи внесок активів в асоційовану компанію або спільне підприємство інвестором (вступають у силу для річних періодів, які
починаються з дати, яка буде встановлена РМСБО, або після цієї дати).
• Поправки до МСБО 1 – Подання фінансової звітності: класифікація зобов’язань на
поточні і довгострокові (вступають у силу для річних періодів, які починаються з 1
січня 2022 року або після цієї дати).
• Поправки до МСФЗ 3 Об’єднання бізнесу: Оновлення посилань на Концептуальні
основи; МСБО 16 Основні засоби: надходження від продажу продукції до дати введення в експлуатацію; МСБО 37 Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи:
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Обтяжливі контракти - Вартість виконання договору, а також щорічні вдосконалення МСФЗ (зазначені поправки вступають у силу для річних періодів, які починаються
з 1 січня 2022 року або після цієї дати).
• Поправки до МСФЗ 16 Оренда - Облік поступок з оренди, пов’язаних з пандемією
COVID-19 (поправки, вступають у силу з 1 червня 2020 року, для забезпечення надання полегшення застосування, в разі потреби, орендарі можуть негайно застосувати поправку до будь-якої фінансової звітності - проміжної або річної – яка ще не
була затверджена до випуску).
Керівництво Товариства достроково не застосовує зміни до стандартів та вважає,
що зазначені зміни не будуть мати впливу на фінансову звітність Товариства в майбутньому.
2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.
2.4. 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.
2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення)
керівником Товариства 18 січня 2021 року. Учасники Товариства та інші особи не
мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.
2.6. Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний
рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2020 року.
3. СУТТЄВІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
3.1. Основа оцінки, застосована при складанні фінансової звітності
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком
оцінки за справедливою вартістю окремих фінансових інструментів відповідно до
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», з використанням методів оцінки фінансових інструментів, дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою вартістю». Такі методи
оцінки включають використання біржових котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих
грошових потоків або інші моделі визначення справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки.
3.2. Загальні положення щодо облікових політик
3.2.1. Основа формування облікових політик
Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб’єктом господарювання при складанні та поданні фінансової
звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу
скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію
про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід
застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.
3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках
Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних
операцій, інших подій або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє
визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними.
3.2.3. Форма та назви фінансових звітів
Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах
МСБО 1 «Подання фінансової звітності» передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі «функції витрат» або «собівартості реалізації», згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як
частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність.
Проте, оскільки інформація про характер витрат є корисною для прогнозування
майбутніх грошових потоків, то ця інформація наведена в розділі III Звіту про фінансові результати.
Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень та грошових виплат
формується на підставі облікових записів Товариства.
3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів
3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі, коли і
тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із
застосуванням обліку на дату розрахунку.
Товариство визнає такі категорії фінансових активів:
• фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку;
• фінансові активи, що оцінюються за амортизованою вартістю.
Товариство оцінює свої фінансові зобов’язання за амортизованою вартістю.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання
Товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю з урахуванням витрат, які
безпосередньо відносяться до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов’язання.
Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається
нижче у відповідних розділах облікової політики.
3.3.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти
Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.
Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які
вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається як еквівалент грошових коштів
тільки в разі її погашення протягом не більше ніж трьох місяців з дати придбання.
Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в національній валюті та в іноземній валюті.
Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена в п.2.3
цих Приміток.
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за
справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті
здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку
України (НБУ).
Обмежень щодо використання коштів станом на 31 грудня 2020 року немає.
3.3.3. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою вартістю
До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою вартістю, Товариство відносить депозити та дебіторську заборгованість.
Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою контрактне
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право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта господарювання.
Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді,
коли Товариство стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту.
Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових
потоків на дату оцінки.
Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за амортизованою вартістю із застосуванням методу ефективного відсотка.
Товариство оцінює станом на кожну звітну дату резерв під збитки за фінансовим інструментом у розмірі, що дорівнює:
а) 12-місячним очікуваним кредитним збиткам у разі, якщо кредитний ризик на
звітну дату не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання;
б) очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії фінансового інструменту, якщо
кредитний ризик за таким фінансовим інструментом значно зріс із моменту первісного визнання.
У випадку фінансових активів кредитним збитком є теперішня вартість різниці між
договірними грошовими потоками, належними до сплати на користь Товариства за
договором; і грошовими потоками, які Товариство очікує одержати на свою користь.
Станом на кожну звітну дату Товариство оцінює, чи зазнав кредитний ризик за фінансовим інструментом значного зростання з моменту первісного визнання. При
виконанні такої оцінки Товариство замість зміни суми очікуваних кредитних збитків
використовує зміну ризику настання дефолту (невиконання зобов’язань) протягом
очікуваного строку дії фінансового інструмента. Для виконання такої оцінки Товариство порівнює ризик настання дефолту (невиконання зобов’язань) за фінансовим
інструментом станом на звітну дату з ризиком настання дефолту за фінансовим інструментом станом на дату первісного визнання, і враховує при цьому обґрунтовано необхідну та підтверджувану інформацію, що є доступною без надмірних витрат
або зусиль, і вказує на значне зростання кредитного ризику з моменту первісного
визнання.
Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фінансовим
інструментом не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання, якщо
було з’ясовано, що фінансовий інструмент має низький рівень кредитного ризику
станом на звітну дату.
У випадку фінансового активу, що є кредитно-знеціненим станом на звітну дату, але
не є придбаним або створеним кредитно-знеціненим фінансовим активом, Товариство оцінює очікувані кредитні збитки як різницю між валовою балансовою вартістю
активу та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків, дисконтованою за первісною ефективною ставкою відсотка за фінансовим активом. Будь-яке
коригування визнається в прибутку або збитку як прибуток або збиток від зменшення корисності.
Товариство визнає банківські депозити із строком погашення від чотирьох до дванадцяти місяців з дати фінансової звітності, в разі, якщо дострокове погашення таких депозитів ймовірно призведе до значних фінансових втрат, у складі поточних
фінансових інвестицій.
Для банківських депозитів застосовувати наступну модель розрахунку очікуваних
кредитних збитків:
а) при розміщенні депозиту в банку з високою надійністю (інвестиційний рівень
рейтингу uaAAA, uaAA, uaA, uaBBB та банки, що мають прогноз «стабільний», що присвоюється рейтинговими агентствами, які внесені до Державного реєстру рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розміщення коштів резерв під очікувані кредитні
збитки розраховувати в залежності від строку розміщення: при розміщенні до 3-х
місяців розмір збитку складає 0%, від 3-х до 12 місяців – 1% від суми розміщення,
більше 1 року – 2% від суми розміщення);
б) при розміщенні депозиту в банку з більш низьким кредитним рейтингом (спекулятивний рівень рейтингу, що присвоюється рейтинговими агентствами, які внесені
до Державного реєстру рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розміщення коштів
резерв розраховувати в сумі від 7% до 20% від суми вкладу в залежності від розміру
ризиків.
3.3.4. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням
результату переоцінки у прибутку або збитку
До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням
результату переоцінки у прибутку або збитку, відносяться акції та паї (частки) господарських товариств.
Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю.
Справедлива вартість акцій, які внесені до біржового списку, оцінюється за біржовим курсом організатора торгівлі.
Якщо акції мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку вартості активів такі інструменти оцінюються за курсом на основному ринку для
цього активу або, за відсутності основного ринку, на найсприятливішому ринку для
нього. За відсутності свідчень на користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здійснює операцію продажу активу, приймається за основний ринок
або, за відсутності основного ринку, за найсприятливіший ринок.
При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості,
які відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, максимізуючи використання доречних відкритих даних та мінімізуючи
використання закритих вхідних даних.
У випадку, коли цінні папери не внесені до біржового списку та не мають визначеного біржового курсу на дату оцінки, їх справедлива вартість оцінюється враховуючи
вартість чистих активів компаній – емітентів цінних паперів відповідно до наданої
ними фінансової звітності на дату оцінки та відсоток володіння у статутному капіталі
таких компаній.
У разі, коли наявної останньої інформації недостатньо, щоб визначити справедливу
вартість, або коли існує широкий діапазон можливих оцінок справедливої вартості,
наближеною оцінкою справедливої вартості є собівартість.
Справедлива вартість акцій, обіг яких зупинено, у тому числі цінних паперів емітентів, які включені до Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, визначається із
урахуванням наявності строків відновлення обігу таких цінних паперів, наявності
фінансової звітності таких емітентів, результатів їх діяльності, очікування надходження майбутніх економічних вигод.
Частки господарських товариств оцінюються враховуючи вартість чистих активів
цих господарських товариств відповідно до наданої ними фінансової звітності на
дату оцінки та частку володіння у статутному капіталі таких компаній.
3.3.5. Зобов’язання
Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із
нижченаведених ознак:
• Товариство сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
• Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.
Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям
визнання зобов’язань.
Поточні зобов’язання оцінюються в подальшому за амортизованою вартістю.
3.3.6. Згортання фінансових активів та зобов’язань
Фінансові активи та зобов’язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік,
або реалізувати актив та виконати зобов’язання одночасно
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3.4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів
3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів
Товариство визнає матеріальний об’єкт основним засобом, якщо він утримується з
метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного
використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6000
грн.
Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому основні
засоби оцінюються за їх історичною собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.
3.4.2. Подальші витрати
Товариство не визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об’єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об’єкта
основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям
визнання активу.
3.4.3. Амортизація основних засобів
Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом з
урахуванням наступних термінів корисного використання:
• будівлі - 20 років
• споруди - 15 років
• машини та обладнання - 5 років
• транспортні засоби - 5 років
• інструменти, прилади та інвентар – від 4 до 5 років
• інші основні засоби - 12 років
Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх
корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним
для використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на
дату, з якої припиняють визнання активу.
3.4.4. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності.
Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного
методу з використанням щорічної норми 20 %. Нематеріальні активи, які виникають
у результаті договірних або інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.
3.4.5. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів
На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його
очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування
активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в
прибутках чи збитках. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу в попередніх періодах, Товариство сторнує, тоді і тільки тоді, коли змінилися попередні
оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів коригується в
майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного використання.
3.5. Облікові політики щодо інвестиційної нерухомості
3.5.1. Визнання інвестиційної нерухомості
До інвестиційної нерухомості Товариство відносить нерухомість (землю чи будівлі,
або частину будівлі, або їх поєднання), утримувану на правах власності або згідно
з угодою про фінансову оренду з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, а не для: (а) використання у
виробництві чи при постачанні товарів, при наданні послуг чи для адміністративних
цілей, або (б) продажу в звичайному ході діяльності.
Інвестиційна нерухомість визнається як актив тоді і тільки тоді, коли: (а) є ймовірність того, що Товариство отримає майбутні економічні вигоди, які пов’язані з цією
інвестиційною нерухомістю, (б) собівартість інвестиційної нерухомості можна достовірно оцінити.
Якщо будівлі включають одну частину, яка утримується з метою отримання орендної
плати та другу частину для використання у процесі діяльності Товариства або для
адміністративних цілей, в бухгалтерському обліку такі частини об’єкту нерухомості
оцінюються та відображаються окремо, якщо вони можуть бути продані окремо.
3.5.2. Первісна та послідуюча оцінка інвестиційної нерухомості
Первісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю. Витрати на
операцію включаються до первісної вартості. Собівартість придбаної інвестиційної
нерухомості включає ціну її придбання та будь-які витрати, які безпосередньо віднесені до придбання. Безпосередньо віднесені витрати охоплюють, наприклад, винагороди за надання професійних юридичних послуг, податки, пов’язані з передачею
права власності, та інші витрати на операцію.
Оцінка після визнання здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки. Прибуток або збиток від зміни в справедливій вартості інвестиційної нерухомості визнається в прибутку або збитку. Амортизація на такі активи не нараховується.
Справедлива вартість інвестиційної нерухомості зазвичай визначається із залученням незалежного оцінювача. Періодичність перегляду справедливої вартості зумовлюється суттєвими для обліку коливаннями цін на ринку подібної нерухомості.
Справедлива вартість незавершеного будівництва дорівнює вартості завершеного
об’єкта за вирахуванням витрат на закінчення будівництва.
Якщо оцінити справедливу вартість неможливо, Товариство обирає для оцінки
об’єктів інвестиційної нерухомості модель оцінки за собівартістю відповідно до
МСБО 16 та застосовує такий підхід до всієї інвестиційної нерухомості, при цьому
розкриваються причини, з яких не використовується справедлива вартість.
3.6. Облікові політики щодо непоточних активів, утримуваних для продажу
Товариство класифікує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його
балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу,
а не поточного використання. Непоточні активи, утримувані для продажу, оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин:
балансовою вартістю або справедливою вартістю за вирахуванням витрат на операції, пов’язані з продажем. Амортизація на такі активи не нараховується. Збиток від
зменшення корисності при первісному чи подальшому списанні активу до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж визнається у звіті про фінансові
результати.
3.7. Облікові політики щодо оренди
Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди, пов’язані з правом власності на актив.
Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов’язані з правом власності на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифікується як операційна оренда.
Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди.
3.8. Облікові політики щодо податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що
підлягають сплаті щодо оподаткованого прибутку за звітний період. Поточні витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок,
чинних на дату балансу.
Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов’язань

42

ЕМІТ ІНФО

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

та являє собою податкові активи або зобов’язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між балансовою вартістю активу чи зобов’язання в балансі та їх податковою базою.
Відстрочені податкові зобов’язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових
різниць, що підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з
урахуванням імовірності наявності в майбутньому оподатковуваного прибутку, за
рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату й зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що буде
отриманий оподаткований прибуток, достатній, щоб дозволити використати вигоду
від відстроченого податкового активу повністю або частково.
Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується,
будуть застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов’язань. Товариство визнає поточні та відстрочені податки як витрати або дохід і включає в
прибуток або збиток за звітний період, окрім випадків, коли податки виникають від
операцій або подій, які визнаються прямо у власному капіталі або від об’єднання
бізнесу.
3.9. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань
3.9.1. Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність того, що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні
вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов’язання.
3.9.2. Виплати працівникам
Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як
зобов’язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає
витрати в сумі очікуваної вартості короткострокових виплат працівникам під час
надання працівниками відповідних послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних.
3.9.3. Пенсійні зобов’язання
Відповідно до законодавства України, Товариство нараховує та утримує внески із
заробітної плати працівників до Державного бюджету (єдиний соціальний внесок).
Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із поточних нарахувань
заробітної плати. Такі витрати відображаються у періоді, до якого вони відносяться.
3.10. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової
звітності
3.10.1 Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.
Дохід – це збільшення економічних вигод протягом облікового періоду у вигляді надходження чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення
зобов’язань, результатом чого є збільшення чистих активів, за винятком збільшення,
пов’язаного з внесками учасників.
При визначені вартості винагороди від депозитарної діяльності та брокерської діяльності Товариство відповідно до МСФЗ 15 використовує метод оцінювання за
результатом. До методу оцінювання за результатом належить, зокрема, аналіз виконання, завершеного на сьогоднішній день, оцінки досягнутих результатів. Враховуючи принцип професійного скептицизму для змінної вартості винагороди розрахунок доходу здійснюється на кінець кожного місяця.
Результат визначення розміру винагороди по управлінню активами оформлюється
актом виконаних робіт, в якому відображається розрахунок (оцінка) досягнутих результатів на звітну дату.
Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню
та критеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення зобов’язань.
Дохід від продажу фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості або інших активів визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов:
а) Товариство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю на фінансовий інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи;
б) за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у
формі, яка зазвичай пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими фінансовими інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими активами;
в) суму доходу можна достовірно оцінити;
г) ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією;
та
ґ) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно
оцінити.
Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати
надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу.
Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів.
Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді
вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом
чого є зменшення чистих активів, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами
учасникам.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів.
Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутніх економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні
вигоди не відповідають або перестають відповідати визнанню як активу у звіті про
фінансовий стан.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов’язання без визнання активу.
Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й
відповідні доходи.
3.10.2. Витрати за позиками
Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Товариство капіталізує витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, як частина собівартості цього активу.
3.10.3. Операції з іноземною валютою
Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом обміну Національного банку України на дату проведення операцій.
Монетарні активи та зобов’язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються
в гривню за відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. Немонетарні статті,
які оцінюються за історичною собівартістю в іноземній валюті, відображаються за
курсом на дату операції, немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату визначення справедливої
вартості. Курсові різниці, що виникли при перерахунку за монетарними статтями,
визнаються в прибутку або збитку в тому періоді, у якому вони виникають.
3.10.4. Умовні зобов’язання та активи
Товариство не визнає умовні зобов’язання в звіті про фінансовий стан. Інформація
про умовне зобов’язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які
втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні
активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження
економічних вигід є ймовірним.
4. ОСНОВНІ ПРИПУЩЕННЯ, ОЦІНКИ ТА СУДЖЕННЯ
При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення,
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які мають вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та
тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.
Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за
існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки
базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі
судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем
складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для
підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче.
4.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
Операції, що не регламентовані МСФЗ у Товариства протягом періодів, охоплених
цією фінансовою звітністю, відсутні.
4.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент
закриття торгів на звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої
економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших
факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».
4.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів
Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що:
а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності,
змін валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань
під час оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій; та
б) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також
на доходи (витрати) може бути значним.
Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок, волатильності, курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента
під час оцінки інструментів, більша або менша зміна в оцінці вартості фінансових
інструментів у разі відсутності ринкових котирувань мала б істотний вплив на відображений у фінансовій звітності чистий прибуток та збиток.
Використання різних припущень та/або методів оцінки також може мати значний
вплив на передбачувану справедливу вартість.
4.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів
Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне
судження за цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту,
його прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які
можуть бути пов’язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.
4.5. Використання ставок дисконтування
Станом на 31 грудня 2020 року середньозважена ставка за портфелем банківських
депозитів у національній валюті в банках, у яких не введено тимчасову адміністрацію або не запроваджено ліквідаційну комісію, становила 3,8 % річних.
4.6. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
Відносно фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю Товариство на кожну звітну дату визначає рівень кредитного ризику.
Товариство визнає резерв для очікуваних кредитних збитків за фінансовими активами, які оцінюються за амортизованою вартістю, у розмірі очікуваних кредитних
збитків за весь строк дії фінансового активу (при значному збільшенні кредитного
ризику та для кредитно-знецінених фінансових активів) або 12-місячними очікуваними кредитними збитками.
Очікувані кредитні збитки відображають власні очікування Товариства щодо кредитних збитків.
5. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ
5.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю
Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів
та зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.
Класи активів
та зобов’язань,
оцінених
за
справедливою
вартістю

Методики оцінювання

1

2

3

4

Грошові кошти

Первісна та подальша
оцінка грошових коштів здійснюється за
справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості

Ринковий

Офіційні курси
НБУ

Первісна оцінка інструментів капіталу здійснюється за їх справедливою
вартістю,
яка зазвичай дорівнює
ціні операції, в ході
якої був отриманий актив. Подальша оцінка
інструментів капіталу
здійснюється за справедливою вартістю на
дату оцінки.

Ринковий, витратний

Інструменти капіталу

Метод
оцінки
(ринковий, дохідний, витратний)

Вихідні дані

Класи
активів
та
зобов’язань,
оці-нених за
справе-дливою вартістю

Дата оцінки
Інструменти
капі-талу ( корпоративні права,
фінансові
інвестиції, цінні
папери)

ЕМІТ ІНФО

1 рівень (ті,
що мають котирування, та
спостережувані)

2 рівень (ті,
що не мають
котирувань,
але спостережувані)

3 рівень (ті,
що не мають
котирувань і
не є спостережуваними)

Усього

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

31.12.20

31.12.19

31.12.20

31.12.19

31.12.20

31.12.19

31.12.20

31.12.19

-

5884

4686

1351

1195

7 235

5881

-

5.4. Переміщення між рівнями ієрархії справедливої вартості
У 2020 році та 2019 році переведень між рівнями ієрархії не було.
5.5. Рух активів, що оцінюються за справедливою вартістю з використанням вихідних даних 3-го рівня ієрархії
Класи активів,
оцінених за
справедливою вартістю
з
використанням 3-го
рівня іє-рархії

Залишки
станом
на
31.12.2019 р.

Придбання
(продажі)

Залишки
станом
на
31.12.2020 р.

Стаття (статті)
у яких визнані
прибутки або
збитки

Інструменти
капіталу (корпоративні
права)

1195

-

1351

-

5.6. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»
Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю
Балансова вартість

Справедлива вартість

2020

2019

2020

2019

Інструменти
капіталу:
(корпоративні права, фінансові інвестиції, цінні
папери)

7 235

5 881

7 235

5 881

Грошові кошти

1 367

135

1 367

135

Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка
може бути корисною для користувачів фінансової звітності. Додаткову інформацію
щодо змін справедливої вартості фінансових активів в зв’язку з врахуванням ризиків наведено у прим. 7.3.
6. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ СТАТТІ ПОДАНІ У ФІНАНСОВИХ ЗВІТАХ
6.1. Дохід від реалізації
2020 `000 грн.

2019 `000 грн.

Дохід від реалізації фінансових інвестицій

-

-

Дохід від надання послуг з депозитарної діяльності

2 059

1 488

РАЗОМ

2 059

1 488

2020 `000 грн.

2019 `000 грн.

Витрати на оплату персоналу

832

811

Відрахування на соціальні заходи

184

182

-

-

1 016

993

6.2. Собівартість реалізації

Інше
РАЗОМ

Офіційні біржові курси організаторів торгів
на дату оцінки,
за відсутності
визначеного біржового
курсу на дату
оцінки, викорис товує тьс я
остання балансова вартість,
дані фінансової
звітності емітентів
5.2. Вплив використання закритих вхідних даних (3-го рівня) для періодичних оцінок
справедливої вартості на прибуток або збиток
У результаті змін ймовірності погашення та очікуваних вхідних грошових потоків
(дані 3-го рівня ієрархії) унаслідок впровадження процедури банкрутства знецінення дебіторської заборгованості, що зменшило прибуток Товариства за звітний 2020
рік на аналогічну суму відсутнє.
5.3. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої
вартості

6.3. Адміністративні витрати
2020 `000 грн.

2019 `000 грн.

Витрати на оплату персоналу

326

328

Відрахування на соціальні заходи

71

73

Амортизація

5

12

Послуги сторонніх організацій

1 228

769

РАЗОМ

1 630

1 182

6.4. Фінансові доходи та витрати
Фінансові доходи
2020 `000 грн.

2019 `000 грн.

Дохід від нарахованих відсотків

650

650

Дохід від отриманих дивідендів

188

169

Інші фінансові доходи
РАЗОМ
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838

819
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Фінансові витрати

2020 `000 грн.

2019 `000 грн.

Інші фінансові витрати

-

-

РАЗОМ

-

-

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Будівлі

Машини та
обладнання

Інші

Інші
необоротні
матеріальні
активи

Всього

9

50

24

9

92

Первісна вартість

6.5. Інші доходи та інші витрати
Інші доходи

На 01.01.2019
2020 `000 грн.

2019 `000 грн.

2 393

-

Дохід від коригування резерву ОКЗ

-

-

Надходження

Інші доходи

3

1

На 31.12.2020

2 396

1

Накопичений
знецінення

2020 `000 грн.

2019 `000 грн.

2 393

-

Дохід від продажу фінансових інвестицій

РАЗОМ

Надходження

10

На 31.12.2019

Інші витрати

знос

Нарахований
період

знос

за

знос

за

На 31.12.2019

Витрати по створенню резерву сумнівної заборгованості

Нарахований
період

Витрати від коригування резерву ОКЗ
РАЗОМ

-

2

На 31.12.2020

2

Залишкова вартість

2020 `000 грн.

2019 `000 грн.

Прибуток до оподаткування

254

131

Всього прибуток до оподаткування

254

131

Податкова ставка

18%

18%

Податок за встановленою податковою ставкою

(46)

(24)

-

-

Податковий вплив постійних різниць

(46)

(24)

Поточні витрати з податку на прибуток

(46)

(24)

Витрати з податку на прибуток

-

-

(46)

(24)

(46)

(24)

в т.ч.:
витрати з податку на прибуток від діяльності,
що триває

При розрахунку податку на прибуток за 2020 рік та 2019 рік Товариство використало право на незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування
на різниці, передбачені податковим законодавством. Таким чином, у 2020 році та
2019 році оподатковуваний прибуток за даними податкової декларації Товариства
та прибуток за даними фінансової звітності співпадають.
6.7. Нематеріальні активи
Авторське
право

Інші нематеріальні
активи

9

102

9

60

24

9

102

(5)

(38)

(19)

(9)

(71)

(12)

Всього

-

12

12

Вибуття

-

-

-

На 31.12.2019

-

12

12

Надходження

-

-

-

Вибуття

-

-

-

На 31.12.2020

-

12

12

На 01.01.2019

-

(4)

(4)

На 31.12.2019

-

(4)

(4)

Нарахований знос за період

-

-

-

На 31.12.2020

-

(4)

(4)

На 01.01.2019

-

8

8

На 31.12.2019

-

8

8

На 31.12.2020

-

8

8

Накопичений знос та знецінення
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(83)
(5)

(55)

(19)

(9)

(88)

На 01.01.2019

4

12

5

-

21

На 31.12.2019

4

10

5

-

19

На 31.12.2020

4

5

5

-

14

6.8. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням
результату переоцінки у прибутку або збитку
Довгострокові фінансові інвестиції представлені наступним чином:
31.12.2020 `000
грн.

31.12.2019 `000
грн.

5 905

5 905

(21)

(24)

5 884

5 881

Резерв під ОКЗ
РАЗОМ

Станом на 31 грудня 2020 р. та на 31 грудня 2019 р. до складу довгострокових фінансових інвестицій віднесені 5 905 тис. грн. фінансових активів (грошові кошти), які
залучили у звітному періоді:
- ТОВ «Фінансова компанія «Меридіан» (код ЄДРПОУ:39073343) терміном до 15 лютого 2023 року (1 955 тис. грн.);
- ТОВ «Фінансова компанія «Тесселла Ассет фінанс» (код ЄДРПОУ:40389226) терміном
до 15 лютого 2023 року ( 1 980 тис. грн.);
- ТОВ «Юніт фінанс» (код ЄДРПОУ: 34539380) терміном до 15 лютого 2023 року (1
600 тис. грн.);
- ТОВ «Юніт фінанс» (код ЄДРПОУ: 34539380) терміном до 17 грудня 2023 року (370
тис. грн.);
Ефективна ставка відсотка по довгостроковим позикам становить 11,00% річних.
Поточні фінансові інвестиції представлені наступним чином:
31.12.2020 `000
грн.

31.12.2019 `000
грн.

119

1 313

-

1 195

1 194

-

Акції АТ «ЗНВКІФ»НАВІС»

Акції АТЗНВКІФ»Дисконт капітал»
РАЗОМ

38

38

1 351

2 546

ТОВ «Фінансова компанія «Меридіан» здійснює залучення фінансових активів юридичної особи із зобов’язанням щодо наступного їх повернення на підставі Свідоцтва
про реєстрацію фінансової установи (серія та номер: ФК №462) від 04.03.2014, виданого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг.
ТОВ «Фінансова компанія «Тесселла Ассет фінанс» здійснює залучення фінансових
активів юридичної особи із зобов’язанням щодо наступного їх повернення на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (серія та номер: ФК №764) від
07.07.2016, виданого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг.
ТОВ «Юніт фінанс» здійснює залучення фінансових активів юридичної особи із
зобов’язанням щодо наступного їх повернення на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (серія та номер: ФК №956) від 21.11.2017, виданого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг.
6.9. Грошові кошти

Залишкова вартість

6.10. Основні засоби

(9)

(5)

СТОЛИЦЯ-ІНВЕСТ-СЕРВІС, ТОВ

На 01.01.2019

(19)

(5)

ТОВ»Сіті інвест буд»

Первісна вартість

(12)

(50)

Довгострокові фінансові інвестиції

Витрати з податку на прибуток

Відстрочений податок на прибуток

24

(5)

2 393

У попередньому періоді.
6.6. Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток становили:

60

та

На 01.01.2019

Собівартість продажу фінансових інвестицій

10

9

31.12.2020
`000 грн.

31.12.2019
`000 грн.

Кошти в національній валюті на поточних рахунках

1 367

135

РАЗОМ

1 367

135

6.10. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою вартістю
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

31.12.2020
`000 грн.

31.12.2019
`000 грн.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи,
послуги

1122

821

первісна вартість

1 122

821

резерв сумнівних боргів

-

-

Дебіторська заборгованість за розрахунками з
бюджетом

1

62

Дебіторська заборгованість за виданими авансами

28

6

Інша поточна дебіторська заборгованість

207

210

31.12.2020
`000 грн.

31.12.2019
`000 грн.

Дебіторська заборгованість у Гривнях

1 358

1 099

РАЗОМ

1 358

1 099

Товариство застосувало спрощення практичного характеру, щодо поточної дебіторської заборгованості в частині оцінки ОКЗ, так як на момент укладення договірних
відносин Товариство очікувало, що погашення заборгованості відбудеться протягом 1 року.
Товариство проводить аналіз та оцінку рівня кредитного ризику з використанням
індивідуального підходу.
Схильність до кредитного ризику в залежності від рівня надійності довгострокових
фінансових інвестицій наведена в таблиці.
			31.12.2020		
Рівень надійності

Етап 1

Етап 2

Етап 3

Всього

Високий

5905

-

-

5905

Стандартний

-

-

-

-

Нижче стандартного

-

-

-

-

Прострочені, але не знецінені

-

-

-

-

5 905

-

-

5 905

(21)

-

-

(21)

-

-

5 884

Етап 1

Етап 2

Етап 3

Всього

Резерв під ОКЗ

Разом
5 884
		
Зміни в резерві під ОКЗ протягом звітного періоду:

Станом на 31.12.2019 р.

(24)

-

-

(24)

-

-

-

-

Вибуття

-

-

-

-

Перехід між етапами

-

-

-

-

Коригування ОКЗ

3

-

-

3

-

(21)

Станом на 31.12.2020 р
(21)
		
			31.12.2019		
Рівень надійності

Етап 1

Етап 2

Етап 3

Всього

Високий

5905

-

-

5905

-

-

-

-

Нижче стандартного
Прострочені, але не знецінені
Разом
Резерв під ОКЗ
Разом

-

-

-

-

-

-

-

-

5 905

-

-

5 905

(24)

-

-

(24)

5 881

-

-

5 881

Зміни в резерві під ОКЗ протягом попереднього періоду:			
Етап 1

Етап 2

Етап 3

Всього

(22)

-

-

(22)

Надходження

-

-

-

-

Вибуття

-

-

-

-

Перехід між етапами

-

-

-

-

Станом на 01.01.2019 р.

www.emitinfo.com

(2)

-

-

(2)

Станом на 31.12.2019 р

(24)

-

-

(24)

31.12.2020
`000 грн.

31.12.2019
`000 грн.

Витратні матеріали (за історичною собівартістю)

2

1

РАЗОМ

2

1

6.12. Власний капітал
Станом на 31 грудня 2020 року зареєстрований та сплачений капітал складав 9 391
тис. грн. Станом на 31 грудня 2019 року зареєстрований та сплачений капітал складав з
9 183 тис. грн.
Структура власного капіталу:
31.12.2020
`000 грн.

31.12.2019
`000 грн.

Статутний капітал

8 000

8 000

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1 391

1 183

РАЗОМ

9 391

9 183

Станом на 31 грудня 2020 року та на 31 грудня 2019 року зареєстрований капітал
Товариства становив 8 000 000,00 грн., з розподілом часток учасників наступним
чином:
Учасники

31.12.2020

31.12.2019

Розмір
частки в ЗК
(у гривнях)

Розмір
частки в ЗК
(у %)

Розмір
частки в ЗК
(у гривнях)

Розмір
частки в ЗК
(у %)

КОСТЕНКО КОСТЯНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ

5 920 000,00

74%

5 920 000,00

74%

ДЮКАРЬОВ ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ

350 000,00

4,375%

350 000,00

4,375%

АНДРІЄНКО МИКОЛА
ІВАНОВИЧ

346 000,00

4,325%

346 000,00

4,325%

БОРДУН
ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

346 000,00

4,325%

346 000,00

4,325%

ГАМЗАТОВ РУСЛАН
ГАБІБУЛЛАХОВИЧ

346 000,00

4,325%

346 000,00

4,325%

КНЯЗЬКИЙ
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСАНДРОВИЧ

346 000,00

4,325%

346 000,00

4,325%

ХАРЛАПІН ДМИТРО
ЄВГЕНОВИЧ

346 000,00

4,325%

346 000,00

4,325%

8 000 000,00

100%

8 000 000,00

100%

Всього

6.13. Короткострокові забезпечення

Надходження

Стандартний

Коригування ОКЗ

6.11. Запаси

РАЗОМ
1 358
1 099
				
Товариство розраховує величину резерву сумнівних боргів за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості. Величина резерву визначається на
підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів, дебіторську заборгованість
зі строком виникнення понад два роки підприємство вважає сумнівною.
Станом на 31 грудня 2020 року до складу іншої поточної дебіторської заборгованості віднесено нараховані відсотки за користування фінансовими активами у сумі 207
тис. грн. (станом на 31 грудня 2019 року - у сумі 210 тис. грн.)
За видами валют поточну дебіторську заборгованість можна класифікувати представити наступним чином:

Разом

ЕМІТ ІНФО

31.12.2020
`000 грн.

31.12.2019
`000 грн.

Забезпечення інших виплат і платежів

269

182

РАЗОМ

269

182

6.14. Торговельна та інша кредиторська заборгованість
31.12.2020
`000 грн.

31.12.2019
`000 грн.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

260

221

Розрахунки з бюджетом

64

102

324

323

Інші поточні зобов’язання
РАЗОМ

7. Розкриття іншої інформації
7.1 Умовні зобов’язання.
7.1.1. Судові позови
В ході своєї діяльності протягом 2020 року Товариство не було об’єктом судових
позовів та претензій. Таким чином, Товариство не формувало резерв під майбутні
претензії третіх осіб.
7.1.2. Оподаткування
Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно
тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові ограни піддадуть
сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності
Товариства, ймовірно, що Товариство змушене буде сплатити додаткові податки,
штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди.
На думку керівництва Товариство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не
містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть перевірятися відповідними податковими органами протягом трьох років.
7.1.3. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів
Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не
зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності
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Товариства.
Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які
знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Товариству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні
на дату балансу. На думку керівництва Товариства, додатковий резерв під фінансові
активи на дату складання звітності не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації. Очікувані кредитні збитки по дебіторській заборгованості складають станом на 31 грудня 2020 року 21 тис. грн.( на 31 грудня 2019 року 24 тис. грн.)
7.2 Розкриття інформації про пов’язані сторони
У даній фінансовій звітності пов’язаними вважаються сторони, одна з яких контролює організацію або контролюється нею, або разом з організацією є об’єктом
спільного контролю.
Пов’язані сторони можуть вступати в угоди, які не проводилися б між незв’язаними
сторонами, ціни і умови таких угод можуть відрізнятися від угод і умов між
незв’язаними сторонами.
Пов’язані сторони включають:
• підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під
контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з Товариством;
• асоційовані компанії;
• спільні підприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником;
• члени провідного управлінського персоналу Товариства;
• близькі родичі особи, зазначеної вище;
• компанії, що контролюють Товариства, або здійснюють суттєвий вплив, або мають
суттєвий відсоток голосів у Товаристві.
КОСТЕНКО КОСТЯНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ, являється учасником Товариства і володіє
часткою в статутному капіталі Товариства у розмірі 74 %. А також учасниками Товариства є: фізичні особи у кількості 6 осіб, з часткою кожної особи менше 10%.
Операції з пов’язаними сторонами в 2020 році та 2019 році не відбувалось.
Операції з ключовим керуючим персоналом
Ключовий керуючий персонал представлений співробітниками Товариства, що володіють повноваженнями і зобов’язаннями у зв’язку з плануванням, керівництвом і
контролем над діяльністю підприємства, здійснюваними прямо або побічно.
Винагорода основному керівництву включена в склад витрат в звіті про сукупний
прибуток складає 228 тис. грн. за 2020 рік (за 2019 року - 228 тис. грн.).
7.3. Цілі та політики управління фінансовими ризиками
Основні фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти і інші оборотні фінансові активи. Товариство має інші фінансові інструменти,
як, наприклад, торгова кредиторська і дебіторська заборгованість, що виникають
безпосередньо в ході його операційної діяльності. Товариству властиві кредитний
ризик, ризик ліквідності та ринковий ризик. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик.
Загальна програма управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності
та неефективності фінансового ринку України і спрямована на зменшення його потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Керівництво Товариства контролює процес управління даними ризиками, а діяльність Товариства,
пов’язана з фінансовими ризиками, здійснюється згідно з відповідною політикою та
процедурами. 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.
Підходи до управління кожним із цих ризиків представлені нижче.
7.3.1. Кредитний ризик
Фінансові інструменти, які можуть піддати Товариство значним кредитним ризикам,
складають Грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську заборгованість. Грошові кошти та їх еквіваленти в основному знаходяться в основних визнаних українських
Банках.
Дебіторська заборгованість відображена з урахуванням резерву. Товариство не вимагає застави щодо фінансових активів. Керівництвом Товариства розроблена кредитна політика, і можливі кредитні ризики постійно відстежуються. Оцінка ризику
проводиться по всім контрагентам, за якими кредитний ризик перевищує певну
суму.
Товариством визначено максимальний кредитний ризик у розмірі балансової вартості поточної дебіторської заборгованості, а також грошових коштів та їх еквіваленті. Кількісне відображення кредитного ризику щодо фінансових активів представлено нижче.
31.12.2020
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дібні фінансові інструменти, за якими здійснюються операції на ринку.
Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів
пом’якшення цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та
дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком.
Валютний ризик - це ризик того, що вартість фінансового інструменту коливатиметься внаслідок змін валютних курсів. Так як Товариство не володіє фінансовими інструментами, номінованими в іноземній валюті, йому не притаманний валютний ризик.
Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові
потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть
змінюватись і це впливатиме як на доходи Товариства, так і на справедливу вартість його чистих активів. Товариство здійснює моніторинг відсоткових ризиків та
контролює їх мінімально припустимий розмір. У разі зменшення відсоткових ставок
товариство має намір позбуватися фінансових інструментів з фіксованою відсотковою ставкою. Моніторинг відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу
можливих змін відсоткових ставок на вартість відсоткових фінансових інструментів.
7.3.3. Ризик ліквідності
Ризиком ліквідності є ризик того, що Товариство не зможе сплатити по зобов’язанням
при настанні терміну їх погашення. Товариство здійснює ретельне управління і
контроль за ліквідністю. Товариство використовує процедуру підготовки бюджету і прогнозування руху грошових коштів, що забезпечує наявність у Товариства
необхідних коштів для виконання своїх платіжних зобов’язань. На основі прогнозованих потоків грошових коштів приймаються вирішення про вкладення грошових
коштів або залучення фінансування, коли це потрібно. Проведення політики управління кредитним ризиком дає Товариству досить грошових коштів на погашення її
зобов’язань в строк.
На звітну дату Товариство не має суттєвих зобов’язань, які можуть призвести до ризику ліквідності.
Інформація щодо недисконтованих платежів за фінансовими зобов’язаннями Товариства в розрізі строків погашення представлена наступним чином:
Від 1 місяця до
3 місяців

Від 3 місяців до
1 року

Всього

Поточна кредиторська
заборгованість

-

324

324

Поточні забезпечення

-

269

269

-

593

593

Поточна кредиторська
заборгованість

-

323

323

Поточні забезпечення

-

182

182

-

505

505

Рік, що закінчився 31
грудня 2020 року

Рік, що закінчився 31
грудня 2019 року

7.4. Управління капіталом
Цілями Товариства щодо схоронності капіталу є:
- Забезпечення здатності Товариства продовжувати діяльність у найближчому майбутньому, з тим, щоб заробляти прибуток учасникам і приносити користь іншим зацікавленим сторонам;
- Забезпечити адекватну капіталовіддачу.
Товариство управляє структурою свого капіталу і коригує її в залежності від змін в
економічних умовах і характеристиках ризику базових активів. З метою підтримки
або зміни структури капіталу, Товариство може збільшити або зменшити розмір статутного капіталу, або прийняти рішення про продаж активів для покриття наявної
заборгованості. Товариство здійснює моніторинг капіталу, розраховуючи співвідношення сум чистих кредитних зобов’язань до капіталу. Під капіталом розуміється загальна сума чистих активів, що належить учасникам Товариства. Чистий борг розраховується шляхом вирахування із кредитних зобов’язань, відображених у звіті про
фінансовий стан залишків грошових коштів та їх еквівалентів.
У 2020 році стратегія Товариства полягала в тому, щоб підтримувати співвідношення капіталу до кредитної заборгованості на рівні не нижче 0.2. Коефіцієнт покриття
кредитних зобов’язань на звітні дати розрахований таким чином:

Балансова
вартість

Максимальний
розмір ризику

Довгострокові фінансові інвестиції

5 884

5 884

Фінансові інвестиції

1 351

1 351

Торгова дебіторська заборгованість

1 330

1 330

Грошові кошти та їх еквіваленти

1 367

1 367

Зобов’язання за кредитами і позиками

-

9 932

9 932

Грошові кошти

(1 367)

Скоригована сума кредитних зобов’язань

-

Всього власний капітал учасників

9 391

Коефіцієнт покриття кредитних зобов’язань

н/а

31.12.2019
Балансова
вартість

Максимальний
розмір ризику

Довгострокові фінансові інвестиції

5 881

5 881

Фінансові інвестиції

2 546

2 546

Торгова дебіторська заборгованість

1 093

1 093

135

135

9 655

9 655

Грошові кошти та їх еквіваленти

Кредитні ризики Товариства відстежуються і аналізуються в кожному конкретному
випадку, і керівництво вважає, що кредитний ризик належним чином відображений
в резерві під зниження вартості активів.
7.3.2. Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків по фінансових інструментах буде коливатися внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ціни містять у собі три типи ризику: відсотковий ризик, валютний ризик та інші
цінові ризики. Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збитків, зумовлених коливанням цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражається на ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в акції та інші фінансові інструменти.
Інший ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових
цін незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого
фінансового інструменту або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі по-
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31.12.2020

31.12.2019
Зобов’язання за кредитами і позиками

-

Грошові кошти

(135)

Скоригована сума кредитних зобов’язань

-

Всього власний капітал учасників

9 183

Коефіцієнт покриття кредитних зобов’язань

н/а

Товариство дотримується вимог, ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності,
затверджених рішенням НКЦПФР від 21.05.2013 №862 (зі змінами), та ліцензійних
умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами – брокерська та дилерська діяльність,
затверджених рішенням НКЦПФР від 14.05.2013 № 819 (зі зімінами) щодо розміру
статутного капіталу та власного капіталу. Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня
2019 року розмір статутного капіталу не змінився і становив 8 000 тис грн., розмір
власного капіталу – 9 391 тис. грн. та 9 183 тис. грн. відповідно.
7.5. Події після Балансу
На дату подання звітності керівництвом здійснена оцінка існування наступних по-
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Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ-М»

дій:
• події, які свідчать про умови, що існували на кінець звітного періоду (події, які вимагають коригування фінансової звітності за 2020 рік);
• події, які свідчать про умови, що виникли після звітного періоду (події, які не вимагають коригування фінансової звітності, але вимагають певного розкриття).
Оголошення дивідендів до дати затвердження фінансової звітності до випуску та інших подій, які вимагають коригування фінансової звітності та суттєво б вплинули на
фінансовий результат за 2020 рік, не було.
Керівник

___________________________

Дух Володимир Степанович

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фінансової звітності
Товариства з обмеженою відповідальністю
«ІНВЕСТ-М»
станом на 31 грудня 2020 року
Київ 2021
Адресат:
Керівництву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ-М» та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, на вимогу нормативних актів
останньої.
ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ-М»

кових 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
Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо
існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо
такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки
ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора.
Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі.
• Оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що
покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію
про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати,
включаючи будь-які значні недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами
під час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження,
що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм
про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що
впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.
Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Думка
Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ-М», що складається зі балансу (звіту про фінансовий стан) на
31.12.2020, та звіту про сукупний дохід, звіту про власний капітал та звіту про рух
грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою та приміток до фінансової
звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.
На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІНВЕСТ-М» на 31 грудня 2020 року, його фінансові результати і грошові потоки за
рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності .
Основа для думки
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту («МСА»). Нашу
відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність
аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами,
застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, 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.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, які на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. В
ході проведення аудиту фінансової звітності ми визначили, що немає ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність
Управлінський персонал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІНВЕСТ-М» (далі - Товариство) несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього
контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок
шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність
за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній
основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності
діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або
планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних
альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за
процесом фінансового звітування Товариства.
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.

Відповідно до вимог, встановлених частиною третьою статті 14 Закону України «Про
аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21 грудня 2017 року №
2258-VIII (Закон 2258) аудиторського звіту, наводимо наступну інформацію.
Інформація про узгодженість звіту про управління (консолідованого звіту про
управління), який складається відповідно до законодавства, з фінансовою звітністю
(консолідованою фінансовою звітністю) за звітний період; про наявність суттєвих
викривлень у звіті про управління та їх характер:
Відповідно до критеріїв, встановлених ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» (надалі Закон), Товариство віднесено до мікропідприємств. Законом встановлено, що від подання звіту про управління звільняються мікропідприємства та малі підприємства.
Інформація про суттєву невизначеність, яка може ставити під сумнів здатність продовження діяльності юридичної особи, фінансова звітність якої перевіряється, на
безперервній основі у разі наявності такої невизначеності:
Ми звертаємо увагу на Примітку 2.4 у фінансовій звітності, яка зазначає, що фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності. Аудиторами не виявлено подій або умов, які вказують на існування суттєвої
невизначеності, що може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі.
Інша інформація, яка щонайменше має наводитись в аудиторському звіті за результатами обов’язкового аудиту згідно Закону 2258, наведена в інших параграфах цього звіту незалежного аудитора.
Відповідно до вимог, встановлених рішенням Комісії від 12 лютого 2013 року № 160
«Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення
професійної діяльності на ринку цінних паперів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 березня 2013 року за № 386/22918 (із змінами), наводимо наступну
інформацію.
Розділ «Звіт щодо фінансової звітності»
Вступний параграф
Основні відомості про Товариство
Повне найменування юридичної особи
та скорочене

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ-М» (ТОВ
«ІНВЕСТ-М»)

Код за ЄДРПОУ

23508273

Місцезнаходження

04123, м. Київ, вул. Осиповського, буд.
1-А

Телефон (факс)

+380443643208

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб
– підприємців

Дата державної реєстрації: 28.06.1995

Дата запису: 21.08.2004
Номер запису: 1 073 120 0000 000449
Дата внесення останніх змін до Статуту
(установчих документів)

14.06.2019

Основні види діяльності за КВЕД-2010:

Код КВЕД 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім
страхування та пенсійного забезпечення (основний); Код КВЕД 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації
на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність; Код КВЕД 66.12 Посередництво за
договорами по цінних паперах або товарах; Код КВЕД 66.30 Управління фондами; Код КВЕД 70.22 Консультування
з питань комерційної діяльності й керування; Код КВЕД 73.20 Дослідження
кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:
• Ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності
внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми
та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення
внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні
пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
• Отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для
розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
• Оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облі-
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Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ-М»

ЕМІТ ІНФО
Отримані ліцензії на здійснення діяльності (у разі наявності)

Ліцензія на здійснення депозитарної
діяльності депозитарної установи серії
АЕ № 263369 видана НКЦПФР 24 вересня 2013р., строк дії ліцензії з 12.10.2013
року – необмежений.
Ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - з торгівлі цінними паперами - брокерська та
дилерська діяльність :
Ліцензія Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку, видана на
підставі Рішення №296 від 11.05.2017
року на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність
з торгівлі цінними паперами: дилерська діяльність, строк дії ліцензії з
11.05.2017 року - необмежений,
Ліцензія Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку, видана на
підставі Рішення №296 від 11.05.2017
року на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність
з торгівлі цінними паперами: брокерська діяльність, строк дії ліцензії з
11.05.2017 року – необмежений.

Дата внесення змін до установчих документів:
09.02.2017 (відступлення частки і вихід учасника ТОВ «Бауман Трейд» зі складу Товариства, передача частки іншим сімом учасникам, розподіл частки серед нових учасників у статутному капіталі) Протокол №08/02-17 від 08.02.2017;
05.10.2017 (Зміна місцезнаходження та затвердження нової редакції Статуту Товариства) Протокол №03/10-17 від 03.10.2017.
14.06.2019 (Затвердження нової редакції Статуту Товариства) Протокол №14/06-19
від 14.06.2019).
Інформація про учасників Товариства:
Станом на 31 грудня 2020 року зареєстрований капітал Товариства становить 8 000
000,00 грн. з розподілом часток учасників у статутному капіталі наступним чином:
Учасники

Розмір частки в ЗК (у
гривнях)

Розмір частки в ЗК
(у %)

КОСТЕНКО КОСТЯНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ

5 920 000,00

74%

ДЮКАРЬОВ ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ

350 000,00

4,375%

АНДРІЄНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ

346 000,00

4,325%

БОРДУН ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

346 000,00

4,325%

ГАМЗАТОВ РУСЛАН ГАБІБУЛЛАХОВИЧ

346 000,00

4,325%

КНЯЗЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

346 000,00

4,325%

ХАРЛАПІН ДМИТРО ЄВГЕНОВИЧ

346 000,00

4,325%

8 000 000,00

100%

Всього

Назва кожного із фінансових звітів, які входять до складу перевіреної фінансової
звітності:
- Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2020 (Форма 1);
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2020 рік (Форма 2);
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік (Форма 3);
- Звіт про власний капітал за 2019 рік (Форма 4);
- Звіт про власний капітал за 2020 рік (Форма 4);
- Примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік, в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ.
Облікова політика встановлена відповідно до вимог МСФЗ/МСБО виданих Радою з
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), що офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України.
Стислий виклад облікової політики Товариства розкрито в Примітці 3.
Протягом періоду перевірки змін облікової політики не було крім обов’язкового застосування з 2020 року норм МСФЗ 16.
Звіт про інші правові та регуляторні вимоги
Відповідність розміру власного капіталу вимогам, установленим нормативно-правовими актами Комісії
Власний капітал Товариства на 31 грудня 2020 року становить 9 391 тис. грн. і складається із статутного капіталу в сумі 8 000 тис. грн.. та нерозподіленого прибутку в
сумі 1 391 тис. грн.
Депозитарна установа може провадити депозитарну діяльність, якщо має сплачений грошовими коштами статутний капітал у розмірі не менш як 7 мільйонів гривень (стаття 14 Закону України від 07.07.2012 № 51780-VI «Про депозитарну систему
України»).
Товариство має ліцензію на провадження депозитарної діяльності депозитарної
установи. Розмір статутного капіталу Товариства станом на 31 грудня 2020 року відповідає вимогам законодавства щодо мінімального розміру статутного капіталу для
депозитарної діяльності депозитарної установи.
Рішенням НКЦПФР від 15.03.2016 року № 282 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 квітня 2016 за № 522/28652) затверджено зміни до Ліцензійних умов
провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)
– депозитарної діяльності та клірингової діяльності. Змінами виключено вимоги
щодо розміру власного капіталу установи, що проводить депозитарну діяльність,
зважаючи на те, що запроваджено систему пруденційного нагляду, яка передбачає
більш жорсткіші вимоги до фінансового стану ліцензіата (Положення НКЦПФР від
01.10.2015 № 1597 «Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками» зі змінами).
Рішенням НКЦПФР від 28.07.2016 року № 819 затверджено зміни до Положення
щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками (зареєстровано в Міністерстві юстиції України
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18 серпня 2016 р. за
№ 1147/29277).
Для депозитарних установ, що не поєднують свою професійну діяльність з веденням діяльності з торгівлі цінними паперами, передбачено введення з 01.01.2017
року нового нормативу – розміру власних коштів, який розраховуватиметься за
методологією розрахунку регулятивного капіталу. Мінімальний розмір власних коштів повинен бути не менше 7 млн. грн. (мінімальний розмір статутного капіталу для
депозитарної діяльності депозитарної установи).
На думку аудиторів, розмір власного капіталу Товариства, за даними фінансової звітності за 2020 рік, достовірно в усіх суттєвих аспектах, відповідає вимогам чинного
законодавства України у сфері регулювання ринку цінних паперів установленим
нормативно-правовими актами НКЦПФР.
Відповідність розміру статутного капіталу установчим документам
(опис оцінки із зазначенням форми внесків)
Статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ-М» за
даними фінансової звітності на 31 грудня 2020 року становить 8 000 000,00 (Вісім
мільйонів) гривень 00 коп., що відповідає розміру статутного капіталу, наведеному
в Статуті Товариства.
Відповідність розміру статутного капіталу установчим документам підтверджується
первинними документами, регістрами бухгалтерського обліку, даними фінансової
звітності, Статутом Товариства.
Форма внесків до статутного капіталу.
Статутний капітал повністю сплачений грошовими коштами (посилання на документи, що підтверджують суми та форму внесків наведені нижче в параграфі «Формування та сплата статутного капіталу» цього аудиторського звіту).
Формування та сплата статутного капіталу
За період діяльності Товариства статутний капітал змінювався. Динаміка формування статутного капіталу та зміни учасників наведені нижче.
Згідно протоколу загальних зборів засновників Товариства № 1 від 15.06.1995,
було прийнято рішення про створення Товариства з обмеженою відповідальністю
«ІНВЕСТ-М» з статутним капіталом у розмірі 2 500 000 (два мільйона п’ятсот тисяч)
гривень, що відповідав 1 392 800 дол. США.
Учасниками Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ-М», які робили внески до статутного капіталу, виступали:
№
з/п

Учасник

Дата
виписки банку

Сума внеску
до статутного
капіталу

% сплач е н о го
с та т у тн о г о
капіталу

Ф о р м а
внеску до
статутного
капіталу

1

ТОВ «Мульті-М»

06.07.1995

145
046,73
грн. (99 975
дол. США)

13,36

2

ТОВ «Мульті-М»

03.08.1995

122
304,97
грн. (84 300
дол. США)

Безготівкові грошові
кошти
у
дол. США

3

ТОВ «Мульті-М»

26.04.1996

2 647,76 грн.
(1 825 дол.
США)

4

Фізична
особа
Максимов Сергій
Володимирович

03.08.1995

30 000,00 грн.
(20 700 дол.
США)

1,49

Безготівкові грошові
кошти
у
дол. США

5

Компанія «DENVER
T E C H N O LO G I E S ,
Inc.»

26.04.1996

22 259,70 грн.
(12 000 дол.
США)

24,97

6

Компанія «DENVER
T E C H N O LO G I E S ,
Inc.»

23.05.1996

593
592,00
грн. (320 000
дол. США)

Безготівкові грошові
кошти
у
дол. США

7

Компанія «DENVER
T E C H N O LO G I E S ,
Inc.»

08.10.1997

25 200,00 грн.
(14 000 дол.
США)

9

Компанія «DENVER
T E C H N O LO G I E S ,
Inc.»

05.11.1997

24 908,00 грн.
(13 837 дол.
США)

Всього внесків до статутного капіталу

965
900,00
грн. (566 637
дол. США)

40,68

x

Усі внески до Статутного капіталу Товариства були здійснені у доларах США по курсу, який був зазначений в установчих документах з урахуванням змін та доповнень.
Згідно з заявою ТОВ «Мульті-М» від 20.11.1996 р. та протоколом зборів учасників
ТОВ «ІНВЕСТ-М» від 27.11.1996 р., ТОВ «Мульті-М» вийшло зі складу учасників ТОВ
«ІНВЕСТ-М», шляхом відступлення своєї частки у розмірі 270000,00 грн. іншому учаснику Максимову С.В.
Згідно з заявою громадянина Максимова С.В. та протоколом зборів учасників ТОВ
«ІНВЕСТ-М» від 27.11.1997, Максимов С.В. вийшов зі складу учасників ТОВ «ІНВЕСТ-М».
Згідно протоколу зборів учасників ТОВ «ІНВЕСТ-М» від 27.11.1997, розподіл часток у
Статутному капіталі Товариства у розмірі 2 500 000 грн., здійснено наступним чином:
• Товариство з обмеженою відповідальністю «О.К.» – 200 грн.;
• Товариство з обмеженою відповідальністю «Оквіденс» – 100 грн.;
• Компанія «DENVERTECHNOLOGIES, Inc.» – 2 499 700 грн.
Сплату Статутного капіталу ТОВ «ІНВЕСТ-М» в сумі 965 900,00 (дев’ятсот шістдесят
п’ять тисяч дев’ятсот) гривень підтверджено незалежною аудиторською фірмою
ТОВ «АБК–АУДИТ» наступним документом:«Аудиторський висновок про сплату статного фонду ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ-М»станом на
01.12.1997р.
Згідно протоколу зборів учасників ТОВ «ІНВЕСТ-М» від 15.05.1998 прийнято рішення
про вихід Товариства з обмеженою відповідальністю «Оквіденс» зі складу учасників
ТОВ «ІНВЕСТ-М».
Згідно протоколу зборів учасників ТОВ «ІНВЕСТ-М» від 11.09.1998р. розподіл часток
у Статутному капіталі Товариства у розмірі 2 500 000 грн., здійснено наступним чином:
• Товариство з обмеженою відповідальністю «О.К.» – 200 грн.;
• Компанія «DENVERTECHNOLOGIES, Inc.» – 2 499 800 грн.
Відповідно до нової редакції Статуту Товариства, яка була затверджена загальними
зборами учасників ТОВ «ІНВЕСТ-М» від 11.09.1998,частки Статутного капіталу Това-
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

риства у розмірі 2 500 000 грн., були розподілені серед учасників (засновників) наступним чином:
• Товариство з обмеженою відповідальністю «О.К.» – 200 грн., що складає 0,008% статутного капіталу. Внесено у вигляді безготівкових грошових коштів – 200 грн., що
підтверджується випискою банку від 26.05.1998;
• Компанія «DENVER TECHNOLOGIES, Inc.» - 2 499 800 грн., що складає 99,992% статутного капіталу. Внесено у вигляді безготівкових грошових коштів – 566 637 дол.
США, що еквівалентно 965 900,00 грн., та підтверджується виписками банку: від
06.07.1995, 03.08.1995, 26.04.1996, 23.05.1996, 08.10.1997, 05.11.1997.
Згідно з Протоколом зборів учасників ТОВ «ІНВЕСТ-М» від 18.11.2003, учасники Товариства здійснили продаж ТОВ «ІНВЕСТ-М», належні їм частки:
• Товариство з обмеженою відповідальністю «О.К.» – за договором купівлі-продажу
частки у статутному капіталі від 18.11.2003 за 200,00 грн.;
• Компанія «DENVER TECHNOLOGIES, Inc.» - за договором купівлі-продажу частки у
статутному капіталі від 18.11.2003 за 966 000,00 грн.
Згідно з тим же протоколом зборів учасників Товариства від 18.11.2003, ТОВ
«ІНВЕСТ-М» продало викуплені частки наступним учасникам:
• ТОВ «Роялті Холдінг» - за договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі
від 18.11.2003., оплату здійснено у вигляді безготівкових грошових коштів, Згідно
платіжних доручень: від 18.11.2003 № б/н на суму 966 000,00 грн., від 06.12.2005 №
119 на суму 33 800,00 грн. і від 08.12.2005 № 121 на суму 200,00 грн. Всього на загальну суму 1 000 000,00 грн.
Виходячи із факту зміни складу учасників Товариства, які затверджені протоколом
зборів учасників від 18.11.2003, статутний капітал Товариства складав 2 500 000,00
грн. та встановлено наступний розподіл часток:
• ТОВ «Торговий будинок «Будшляхмаш» - 200 грн., що становить 0,008 % статутного
капіталу.
• ТОВ «Роялті Холдінг» - 2 499 800 грн., що становить 99,992 % статутного капіталу.
Згідно протоколу зборів учасників Товариства від 07.12.2005 за № б/н зі складу учасників вийшов ТОВ «Торговий будинок «Будшляхмаш». Крім того, було прийнято рішення про зменшення частки ТОВ «Роялті Холдінг» у статутному капіталі Товариства
на суму 1 499 800,00 грн. і зменшення статутного капіталу Товариства до 1 000 000,00
грн.
Зміни в статутних документах зареєстровані Солом’янською районною у м. Києві
державною адміністрацією від 28.12.2005.
Після внесених змін від 28.12.2005, єдиним учасником Товариства стало на 100%
ТОВ «Роялті Холдінг».
Сплату Статутного капіталу ТОВ «ІНВЕСТ-М» в сумі 1 000 000,0 (один мільйон) гривень
підтверджено незалежною аудиторською фірмою ТОВ «Аудиторська фірма «Баррістер АГЕНС Груп» наступним документом: «Аудиторський висновок про сплату статного фонду (капіталу)ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ-М»
станом на 30.09.2006.
Згідно з протоколом зборів учасників ТОВ «ІНВЕСТ-М» від 24.02.2010 за № б/н, зі
складу учасників вийшов ТОВ «Роялті Холдінг», замість якого до складу учасників
увійшло ТОВ «Інвест-Проект».
Зміни в статутних документах зареєстровані Шевченківською районною у м. Києві
державною адміністрацією 09.03.2010.
Після внесених змін від 09.03.2010, учасником Товариства стало на 100% ТОВ «Інвест-Проект».
Згідно протоколу зборів учасників ТОВ «ІНВЕСТ-М» № б/н від 24.02.2011 зі складу
учасників вибуло ТОВ «Інвест-Проект», яке продало свою частку у розмірі 100%,
що становить 1 000 000,00 грн. Товариству з обмеженою відповідальністю «Бауман
Трейд» (договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 24.02.2011 р., за №
б/н). Крім цього зазначеним протоколом , було прийнято рішення про збільшення
розміру Статутного капіталу Товариства до 8 000 000,00 грн. за рахунок додаткового
внеску нового учасника ТОВ «Бауман Трейд» у сумі 7 000 000,00 грн.
Зміни в статутних документах зареєстровані Шевченківською районною у м. Києві
державною адміністрацією від 14.03.2011.
Після внесених змін від 14.03.2011, єдиним учасником ТОВ «ІНВЕСТ-М» стало на
100% ТОВ «Бауман Трейд».
Додаткові внески до Статутного капіталу Товариства у сумі 7 000 000,00 грн. поступили на банківський рахунок № 26005262400938 у ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК», МФО 380537
м. Києва, від ТОВ «Бауман Трейд» згідно платіжних доручень:
від 15.03.2011 р. № 33 – 600 000,00 грн.,
від 15.03.2011 р. № 34 – 600 000,00 грн.,
від 15.03.2011 р. № 35 – 600 000,00 грн.,
від 15.03.2011 р. № 36 – 600 000,00 грн.,
від 15.03.2011 р. № 37 – 600 000,00 грн.,
від 15.03.2011 р. № 38 – 600 000,00 грн.,
від 15.03.2011 р. № 39 – 600 000,00 грн.,
від 15.03.2011 р. № 40 – 600 000,00 грн.,
від 15.03.2011 р. № 41 – 600 000,00 грн.,
від 15.03.2011 р. № 42 – 600 000,00 грн.,
від 15.03.2011 р. № 43 – 600 000,00 грн.,
від 15.03.2011 р. № 44 – 400 000,00 грн.
Сплату Статутного капіталу ТОВ «ІНВЕСТ-М» в сумі 8 000 000,0 (вісім мільйонів) гривень підтверджено незалежною аудиторською фірмою ТОВ «Аудиторська фірма
«Баррістер АГЕНС Груп» наступним документом: «Висновок незалежного аудитора
щодо історичної фінансової інформації у формі компоненту фінансової звітності
Статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ-М»»
станом на 18.03.2011.
Згідно протоколу зборів учасників Товариства № 08/02-17 від 08.02.2017 зі складу
учасників вибуло Товариство з обмеженою відповідальністю «Бауман Трейд», яке
відступило свою частку у розмірі 100%, що становить 8 000 000,00 грн. сімом фізичним особам.
Розподіл часток учасників в статутному капіталі Товариства згідно редакції Статуту,
затвердженої Протоколом зборів учасників Товариства № 08/02-17 від 08.02.2017,
зареєстрованої 09.02.2017 року, наведений нижче:
Учасники

Розмір частки в
ЗК (у %)

Розмір частки в
ЗК (у гривнях)

Сума сплаченої
частки, грн.

КОСТЕНКО КОСТЯНТИН
АНАТОЛІЙОВИЧ

74%

5 920 000,00

5 920 000,00

ДЮКАРЬОВ ВЛАДИСЛАВ
АНАТОЛІЙОВИЧ

4,375%

350 000,00

350 000,00

АНДРІЄНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ

4,325%

346 000,00

346 000,00

БОРДУН
ВОЛОДИМИР
АНАТОЛІЙОВИЧ

4,325%

346 000,00

346 000,00

ГАМЗАТОВ РУСЛАН ГАБІБУЛЛАХОВИЧ

4,325%

346 000,00

346 000,00
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КНЯЗЬКИЙ ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСАНДРОВИЧ

4,325%

346 000,00

346 000,00

ХАРЛАПІН ДМИТРО ЄВГЕНОВИЧ

4,325%

346 000,00

346 000,00

100%

8 000 000,00

8 000 000,00

Всього

Розподіл часток учасників в статутному капіталі Товариства згідно нової редакції Статуту, затвердженої Протоколом зборів учасників Товариства № 03/10-17 від
03.02.2017, зареєстрованої 05.10. 2017 року, наведений нижче:
Учасники

Розмір частки в
ЗК (у %)

Розмір частки в
ЗК (у гривнях)

Сума сплаченої
частки, грн.

КОСТЕНКО КОСТЯНТИН
АНАТОЛІЙОВИЧ

74%

5 920 000,00

5 920 000,00

ДЮКАРЬОВ ВЛАДИСЛАВ
АНАТОЛІЙОВИЧ

4,375%

350 000,00

350 000,00

АНДРІЄНКО
ІВАНОВИЧ

МИКОЛА

4,325%

346 000,00

346 000,00

БОРДУН ВОЛОДИМИР
АНАТОЛІЙОВИЧ

4,325%

346 000,00

346 000,00

ГАМЗАТОВ РУСЛАН ГАБІБУЛЛАХОВИЧ

4,325%

346 000,00

346 000,00

КНЯЗЬКИЙ ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСАНДРОВИЧ

4,325%

346 000,00

346 000,00

ХАРЛАПІН ДМИТРО ЄВГЕНОВИЧ

4,325%

346 000,00

346 000,00

100%

8 000 000,00

8 000 000,00

Всього

Інформація щодо формування та сплати статутного капіталу Товариства станом на
31 грудня 2018 року підтверджена аудиторським висновком (звіт незалежного аудитора) ТОВ АФ «ДІГРЕШН ГРУП» від 27 березня 2019 року.
Змін протягом 2019 та 2020 років в статутному капіталі Товариства не відбулось.
Таким чином, в результаті перевірки встановлено, що станом на 31 грудня 2020 року
статутний капітал Товариства складає 8 000 000,00 (Вісім мільйонів) гривень, сформований в повному обсязі за рахунок внесків учасників грошовими коштами.
На думку аудиторів, формування та сплата статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ-М» достовірно в усіх суттєвих аспектах
відповідає вимогам чинного законодавства у сфері регулювання ринку цінних паперів. Станом на 31 грудня 2020 року статутний капітал Товариства сформований
та сплачений учасниками у встановлені законодавством України терміни, виключно
грошовими коштами в повному обсязі, заборгованість учасників за внесками до
статутного капіталу відсутня.
Прострочені зобов’язання та несплачені штрафні санкції
За даними фінансової звітності станом на 31 грудня 2020 року у Товариства обліковуються лише поточні зобов’язання, які складаються із поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи у сумі 260 тис. грн., поточних забезпечень – 269 тис.
грн., заборгованість за розрахунками з бюджетом – 64 тис. грн.
За проведеними аудиторами запитами щодо відсутності у Товариства прострочених зобов’язань щодо сплати податків (наявність/відсутність податкового боргу) та
зборів, несплачених штрафних санкцій за порушення законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів, отримані запевнення Товариства
щодо відсутності вказаних зобов’язань, несплачених штрафних санкцій станом на
31 грудня 2020 року.
Факт наявності у Товариства прострочених зобов’язань щодо сплати податків (відсутність податкового боргу) та зборів (обов’язкових платежів) за інформацією на
сайті ДФС про ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ-М» на
23.03.2021 р. не підтверджується (http://sfs.gov.ua/businesspartner код 23508273).
У Товариства прострочених зобов’язань щодо несплачених штрафних санкцій за
порушення законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів за інформацією на сайті НКЦПФР не має(https://www.nssmc.gov.ua/licensee/
tov-nvest-m/).
На думку аудиторів, фінансова звітність Товариства за 2020 рік достовірно в усіх
суттєвих аспектах підтверджує відсутність прострочених зобов’язань щодо сплати
податків (відсутній податковий борг) та зборів, відсутність несплачених штрафних
санкцій за порушення законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку
цінних паперів.
Інформація стосовно напрямів використання коштів, що внесені для формування
статутного капіталу
Напрями використання коштів, що були внесені для формування статутного капіталу, виключно з метою діяльності, зазначеної у Статуті Товариства, наведено у листі
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ-М» від 01.03.2021 р. №
01/03/20-01. Відповідно до наведеної в листі інформації, внесені для формування
статутного капіталу Товариства грошові кошти, за період діяльності Товариства з
дати його створення – 28 червня 1995 року по 31 грудня 2020 року, використовувались на забезпечення діяльності зазначеної у Статуті Товариства, а саме:
o
отримання прибутку від проведення професійної діяльності на фондовому ринку
o
забезпечення та реалізації за рахунок отриманого прибутку соціальних
та економічних інтересів учасників Товариства.
На думку аудиторів, інформація стосовно напрямів використання коштів, що внесені для формування статутного капіталу Товариства, яке відповідно до статуту має
намір проводити професійну діяльність на фондовому ринку з дати створення, підтверджує, що напрями використання вказаних коштів відповідають вимогам чинного законодавства України у сфері регулювання ринку цінних паперів, в тому числі
провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності (депозитарна діяльність депозитарної установи) та професійної діяльності на фондовому ринку з торгівлі цінними паперами (брокерська та дилерська діяльність).
Інформація, щодо пов’язаних осіб
До пов’язаних осіб Товариства станом на 31.12.2020 року віднесені:
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Група

№ з/п

1

2

А

Власник
і
пов’язані фізичні
особи

Повна назва юр. особи – власника
(акціонера, учасника) Товариства
чи П.І.Б. фіз. особи – власника (акціонера, учасника) та посадової особи Товариства
3

1

КОСТЕНКО КОСТЯНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ

Частка в
статутному
капіталі , %

ДЮКАРЬОВ ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ

4

74%

АНДРІЄНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ

4,325%

Прямі родичі власника
4

БОРДУН ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

ГАМЗАТОВ РУСЛАН ГАБІБУЛЛАХОВИЧ

КНЯЗЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

4,325%

4,325%

Прямі родичі власника
7

ХАРЛАПІН ДМИТРО ЄВГЕНОВИЧ

код за ЄДРПОУ

40960805

Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та
суб’єктів аудиторської діяльності

№ 4688, Розділ «Суб’єкти аудиторської
діяльності» та Розділ «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право
проводити обов’язковий аудит фінансової звітності»

Номер та дата видачі Свідоцтва про відповідність системі контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

Номер Свідоцтва: 0675; Дата видачі: Рішення АПУ від 23.02.2017 року №339/3;
Чинне до 31.12.2022 року

Місцезнаходження

01004, Україна, м. Київ, Крутий узвіз,
буд. 6/2 /літера А/

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

Прямі родичі власника
6

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОТАЛ АУДИТ»

4,325%

Прямі родичі власника
5

Повне найменування аудиторської
фірми відповідно до установчих документів

4,375%

Прямі родичі власника
3

обов’язкових відрахувань, згідно з чинним законодавством, розподіляється між
учасниками пропорційно їх часткам.
Протягом 2020 року дивіденди не нараховувались і прибуток не розподілявся.
Інші елементи
Основні відомості про аудиторську фірму.

Прямі родичі власника
2

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

4,325%

Дата і номер договору на проведення аудиту:
Договір від 01.02.2021 за № 21Р-0102-2
Дата початку проведення аудиту: 01.02.2021
Дата закінчення проведення аудиту: 23.03.2021
Партнером завдання з аудиту,
результатом якого є цей звіт незалежного аудитора ,
є Директор ТОВ «ТОТАЛ АУДИТ» __________________________ Корнієнков А.В.
(Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності Розділ
«Аудитори» 101616)

Прямі родичі власника
Б

Керівник Товариства
8

Дух Володимир Степанович

0

Прямі родичі Дух Володимира Степановича пов’язаності
не мають.
Всього:

100

Операції з пов’язаними сторонами.
Обліковою політикою визначено, що оцінку активів та зобов’язань в операціях з
пов’язаними сторонами здійснювати за методом балансової вартості.
За даними фінансової звітності Товариства за 2020 рік встановлено, що фактично в
операціях з пов’язаними сторонами Товариством застосовується метод балансової
вартості.
В ході перевірки аудитори не виявили ознак існування відносин та операцій з
пов’язаними сторонами, що виходять за межі нормальної діяльності Товариства,
які управлінський персонал раніше не ідентифікував або не розкривав аудитору.
Інформація про наявність та обсяг непередбачених активів та/або зобов’язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою
Аудиторами не виявлено непередбачених активів та/або зобов’язань, ймовірність
визнання яких на балансі є достатньо високою.
Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у
фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан
Аудиторами не виявлено ніяких подій після дати балансу які є суттєвими і які можуть впливати на економічні рішення користувачів щодо Товариства (наприклад,
оголошення плану про припинення діяльності, істотні придбання активів, оголошення про значну реструктуризацію, зміни ставок податків або податкового законодавства, прийняття значних або непередбачених зобов’язань, початок великого
судового процесу і інше).
Аудитори не виявили будь яких інших подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий
стан Товариства.
Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на
діяльність Товариства у майбутньому
Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, привертаємо увагу на
той факт, що Україна зазнала зовнішньої агресії та частина територій підпала під
окупацію і незважаючи на стабілізаційні заходи, які вживаються Урядом України, з
метою підтримки підприємницького сектору, існує невизначеність щодо зовнішніх
та внутрішніх факторів ринкових коливань у світовій економіці. Ми не маємо змоги
передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на фінансовий стан,
результати діяльності та економічні перспективи Товариства.
Інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства у
майбутньому аудитори не виявили.
Інша фінансова інформація
Станом на 31 грудня 2020 року Товариство обліковує грошові кошти в банку в сумі
1 367 тис. грн.
На 31.12.2020 та на дату цього звіту, за даними сайту НБУ, банки, у яких обліковуються залишки грошових коштів Товариства, не віднесено до категорії неплатоспроможних чи щодо яких об’явлено санація чи банкрутство. Банки не включено до офіційних переліків ненадійних банків, санації та банкрутства щодо них не об’явлено.
Аудиторами не виявлено ніяких обмежень щодо використання грошових коштів.
Станом на 31 грудня 2020 року, Товариство обліковує дебіторську заборгованість за
продукцію, товари, роботи, послуги в сумі 1 122 тис. грн., дебіторську заборгованість
за розрахунками за виданими авансами 28 тис. грн., дебіторську заборгованість з
бюджетом 1 тис. грн., іншу поточну дебіторську заборгованість в сумі 207 тис. грн.
Вибірковою перевіркою простроченої чи сумнівної дебіторської заборгованості не
виявлено.
Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Товариства є прибуток. Відповідно до статуту прибуток Товариства, після
покриття витрат, перерахування податків до державного бюджету та сплати інших
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВІНТУМ»
КОДИ

Територія: м.Київ, Печерський район
2021

Дата (рік, місяць, число)

Організаційно-правова форма господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю

01

01

Вид економічної діяльності: Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

за ЄДРПОУ

38511128

Середня кількість працівників: 9

за КОАТУУ

8038200000

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (Форма №2),
грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

за КОПФГ

Адреса: вулиця ЧИГОРІНА, буд. 18, оф. 214, м. КИЇВ, 01042,
Складено:

3323034

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2020р.
АКТИВ

1
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи:
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Накопичена амортизація довгострокових
біологичних активів
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізхованих страхових резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом І
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію,
товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти:
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі : в резервах довгострокових
зобов`язань
резервах збитків або резервах належних
виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом ІІ
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для
продажу, та групи вибуття
Баланс
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Код рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

2

3

4

1000
1001
1002
1005

1
6
5

6
6

1010

112

82

1011
1012
1015

143
31

143
61

1016
1017
1020

• Форма №1

•

1022
1030

V

Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал)
Внескі до незареєстрованого статутного
капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісіний доход
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)
Неоплачений капітал

Код рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

2

3

4

1400

7070

7070

1401
1405
1410
1411
1412
1415

8

8

1

34

1420
1425
1430
1435
1495

1505

1035

Довгострокові кредити банків

1510

1040

Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування

1515
1520
1521
1525

1065

Благодійна допомога

1526

1090
1095

Страхові резерви
у тому числі: резерв довгострокових
зобов`язань
резерв збитків або резерв належних виплат

1530

113

82

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
2589

3432

1130
1135
1136
1140

69

1145

414

1155
1160
1165
1166
1167
1170

128
4406

447
8291

4406

8291

1180
1181
1182
1183
1184
1190
1195

7123

12653

1200
1300

7236

12735

) (

)

(

) (

)

7079

7112

1531
1532

резерв незароблених премій

1533

інші страхові резерви

1534

Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

1535
1540
1545
1595

Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за
одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість за
розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість із
внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання

1600
1605
1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635

5390
7
7

27

23

130

203

1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690

Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами

1695

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

Баланс
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(

1500

Пенсійні зобов`язання

1045
1050
1060

1801001

Код за ДКУД

Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом І
ІІ. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання

1021

1125

240
66.12

за КВЕД

157

1700

7236
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ЕМІТ ІНФО

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Звіт про сукупний дохід) • Форма №2
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
За аналогічний
період попереднього року

Стаття

Код рядка

За звітний
період

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

10339

6403

Чисті зароблені страхові премії

2010

Премії підписані, валова сума

2011

Премії, передані у перестрахування

2012

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

Зміна частки перестраховиків у
резерві незароблених премій

2014

Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)

2050

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

Валовий
прибуток

2090

збиток

2095

2
(

Інші операційні витрати

2180

(

2181

(

) (

)

2182

(

) (

)

Витрати від зміни вартості активів,
які оцінюються за справедливою
вартістю
Витрати від первісного визнання
біологічних активів і сільськогосподарської продукції

449

) (

)
253

)

(

7740

) (

)

2815

2599
(

3588

) (

)

прибуток

2190

збиток

2195

Дохід від участі в капіталі

2200

Інші фінансові доходи

2220

Інші доходи

2240

Дохід від благодійної допомоги

2241

Фінансові витрати

2250

(

) (

)

Втрати від участі в капіталі

2255

(

) (

)

Інші витрати

2270

(

) (

)

2275

2110

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

Зміна інших страхових резервів,
валова сума

2111

Фінансовий результат до оподаткування:

Зміна частки перестраховиків в
інших страхових резервах

2112

Інші операційні доходи

2120

525

74

2121

116

74

(

532

) (

573

прибуток

2290

збиток

2295

(

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

(

Прибуток (збиток) від припиненої
діяльності після оподаткування

2305

655

)

284

41
) (
7

371

) (

)
)

Чистий фінансовий результат:
2122
2130

(

3207

) (

3291

)

прибуток

2350

збиток

2355

Стаття

Код рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротніх
активів

2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

Накопичені курсові різниці

2410

Частка іншого сукупного доходу
асоційованих та спільних підприємств

2415

Інший сукупний дохід

2445

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

Податок на прибуток, пов`язаний з
іншим сукупним доходом

2455

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

Сукупний дохід (сума рядків
2350,2355 та 2460)

2465

34
(

) (

371

)

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

ЕМІТ ІНФО

) (

Фінансовий результат від операційної діяльності:

Дохід (витрати) від зміни інших
страхових резервів

52

4

2150

2105

Адміністативні витрати

3

Витрати на збут

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов`язань

Дохід від зміни вартості активів,
які оцінюються за справедливою
вартістю
Дохід від первісного визнання
біологічних активів і сільськогосподарської продукції

1801003

Код за ДКУД
1

Стаття

1

Код рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

45

55

Витрати на оплату праці

2505

1797

1579

Відрахування на соціальні заходи

2510

348

347

Амортизація

2515

30

13

Інші операційні витрати

2520

1436

1550

Разом

2550

3656

3544

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Стаття

Код рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих
акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію
Скоригований чистий прибуток
(збиток) на одну просту акцію
34

(371)

Дивіденди на одну просту акцію
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ЕМІТ ІНФО

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ) Форма N3

3011
3015

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

Код рядка

За звітний
період

1
І. Рух коштів у результаті операційної
діяльності
Надходження від
Реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій,
дотацій
Надходження авансів від покупців і
замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки
(штрафів, пені)
Надходження від рпераційної оренди
Надходження від отримання роялті,
авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від
повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:

2

3

3000
3005
3006
3010

За аналогічний
період попереднього року
4

3273

1073

110

82

3020

50

85

3025

451

255

3040
3045
3050

2

4

5

3200

8147

3718

53

29

3205
3215
3220
3225
3230
3235
3250

необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього
підприємства та іншої господарської
одинці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності

3035

1801004

Код за ДКУД

1
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської
одиниці
Інші надходження

Стаття

3255

(

) (

3702

)

3260
3270
3275

(
(
(

) (
) (
) (

117

)
)
)

3280

(

) (

3290

(

) (

3295

7943

)
)

257

-72

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової
діяльності

3055
3095

65114

88289

Товарів (робіт, послуг)

3100

(

1345

) (

1485

)

Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов`язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов`язань з
податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов`язань з
податку на додану вартість
Витрачання на оплату зобов`язань з
інших податків і зборів

3105
3110
3115

(
(
(

1319
358
18457

) (
) (
) (

1272
347
1836

)
)
)

3116

(

) (

11

)

3117

(

) (

3118

(

) (

1825

)

Витрачання на оплату авансів

3135

(

) (

85

)

Витрачання на оплату повернення
авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов`язань за
страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на
надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної
діяльності
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної
діяльності

3140

(

) (

)

3145

(

) (

)

3150

(

) (

)

3155

(

3190

(

3195

18457

)

) (
43908

) (

3611

)
86864

)

-2105

Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з
фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3300
3305
3310
3340
3345

(

) (

)

3350
3355
3360

(
(
(

) (
) (
) (

)
)
)

3365

(

) (

)

3370

(

) (

)

3375

(

) (

)

3390

(

) (

)

3395
3400
3405

3868
4406

3410

17

(45)

3415

8291

4406

Код за ДКУД

1801005

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ Форма №4
Стаття

Код Зареєстроварядка ний капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

4

5

Резервний
капітал

-2177
6628

Нерозподілений прибуток Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

9

Всього

1

2

3

6

7

Залишок на початок року
Коригування: Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок року
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
Інший сукупний дохід за звітний період
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних
підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Сума чистого прибутку, належна до бюджету
Сума чистого прибутку на створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне заоохочення
Внески учасників: Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Анулювання викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної ватості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж) неконтр. частки в дочірньому
підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

4000
4005
4010
4090
4095
4100
4110
4111
4112
4113

7070

8

1

7079

(1)
7070

8
34

(1)
7078
34

34
34

34
7112

www.emitinfo.com

8

Вилучений
капітал

10

4114
4116
4200
4205
4210
4215
4220
4225
4240
4245
4260
4265
4270
4275
4280
4290
4291
4295
4300

7070

8
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ЕМІТ ІНФО

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВІНТУМ»
ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗГІДНО З МСБО/МСФЗ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ
1. Загальна інформація про Товариство.
Фінансова звітність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВІНТУМ»
(далі – Товариство) за 2020 рік, що закінчився 31 грудня 2020 року підготовлена
керівництвом Товариства до 15 березня 2021 року.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВІНТУМ» є товариством з обмеженою відповідальністю, створеним 10 січня 2013 року.
Товариство надає фінансові послуги юридичним та фізичним особам на фондовому
ринку України відповідно до отриманих ліцензій:
• Ліцензія серія АЕ №286850 видана НКЦПФР на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами (Брокерська
діяльність). Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 15.04.2014 №487.
Строк дії ліцензії з 15.04.2014 – необмежений.
• Ліцензія серія АЕ №286851 видана НКЦПФР на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами (Дилерська
діяльність). Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 15.04.2014 №487.
Строк дії ліцензії з 15.04.2014 року – необмежений.
• Ліцензія серія АЕ №286840 видана НКЦПФР на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарна діяльність (Депозитарна діяльність
депозитарної установи). Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії:
08.04.2014 №444. Строк дії ліцензії з 08.04.2014 року – необмежений.
Товариство є членом Професійної асоціації учасників ринків капіталу та деривативів, Свідоцтво №298/1 від 08.02.2018.
Кількість працівників станом на 31 грудня 2020 року - 8 осіб та на 31 грудня 2019
року – 9 осіб, відповідно.
Офіс Товариства знаходиться в м. Київ, 01042, вулиця Чигоріна, буд. 18, кабінет №214
Повна та скорочена назва підприємства:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВІНТУМ» (ТОВ «ІНВІНТУМ»)

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Країна реєстрації

УКРАЇНА

Ідентифікаційний код юридичної
особи

38511128

Юридична та фактична адреса
юридичної особи

01042, м. Київ, Печерський р-н, вул. Чигоріна, будинок 18, кабінет 214

Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного
капіталу) та про дату закінчення
його формування

Розмір (грн.): 7070000.00

Дата закінчення
14.06.2013

формування:

Види діяльності (характеристика
основних напрямів діяльності)

Брокерська, дилерська діяльність, діяльність депозитарної установи, консультування з питань обігу цінних паперів

Дата та номер запису в Єдиному
державному реєстрі про проведення державної реєстрації
юридичної особи – у разі, коли
державна реєстрація юридичної
особи була проведена після набрання чинності Законом України
«Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»

Дата запису: 10.01.2013
Номер запису: 1 069 102 0000 029658

Офіційна сторінка в інтернеті:

http://invintum.com/

Адреса електронної пошти:

info@invintum.com

Опис економічного становища, в
якому функціонує підприємство

Протягом звітного періоду економічне становище професійних учасників фондового
ринку і їх клієнтів характеризувалось зменшенням попиту на послуги на фондовому
ринку внаслідок світової пандемії коронавірусної хвороби COVID-19, тривалого економічного спаду, фінансової та політичної
нестабільності, відсутністю адекватних інструментів для залучення капіталу.

Учасники Товариства

Громадянство

Частка участі, %

Юридична особа – резидент України - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АЛАМАК ПЛЮС”, ідентифікаційний
код юридичної особи: 39291790, місцезнаходження: 03040, м. Київ, проспект Голосіївський, буд.92/1

Україна

99,99

Фізична особа – громадянка України - Каневська Ольга Юхимівна, паспорт серія СН
№ 114328, виданий Шевченківським РУ ГУ
МВС України в м.Києві 19.03.1996, реєстраційний номер облікової картки платника
податків 2565114345, що зареєстрована за
адресою: Україна, 04050, м.Київ, Деснянський район, вулиця Шолом-Алейхема, буд.
6, кв. 168.

Україна

0,01

Всього

54

Права, привілеї або обмеження щодо цих часток.
Власники вищезазначених часток не мають обмежень або окремих привілеїв щодо
їх володіння або їх використання. Права власників часток зазначені в Статуті Товариства. Протягом 2020 року частки учасників не змінювались.
Кінцевий бенефіціарний власник Товариства - Фізична особа – громадянка України Каневська Ольга Юхимівна – 100% володіння за рахунок прямої та опосередкованої
участі у Товаристві.
2. Загальна основа формування звітності.
2.1. Заява про відповідність фінансової звітності Товариства за 2020 рік МСФЗ
Перша фінансова звітність по міжнародних стандартах фінансової звітності складена Товариством станом на 31.12.2013, згідно Міжнародного стандарту фінансової звітності 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності»
(МСФЗ 1).
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства, за рік, що закінчився 31
грудня 2020 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ),
видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції,
чинній на 01 січня 2020 року, які офіційно оприлюднені на веб-сайті центрального
органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики - Міністерства фінансів України.
Ця фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам
чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2020 року,
дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності,
а саме – доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.
При підготовці фінансової звітності також враховані вимоги національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та
складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ. фінансова звітність Товариства не включає фінансову звітність контрольованих нею організацій (дочірніх підприємств). Контрольованим вважається підприємство, якщо
керівництво Товариства має можливість визначати його фінансову та господарську
політику для отримання вигод від його діяльності.
Ця фінансова звітність підготовлена на основі припущення, що Товариство здатне
продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому. Товариством виконуються вимоги Цивільного кодексу та нормативно-правових
актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо мінімального
розміру статутного капіталу, розміру власного капіталу та пруденційних показників
діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести у випадку, якби Товариство не могло продовжувати подальше здійснення фінансово-господарської діяльності.
Ця фінансова звітність подається в національній валюті України - гривні. Ця валюта є
функціональною валютою Товариства (валюта первинного економічного середовища, в умовах якого працює Товариство). Ця фінансова звітність є фінансовою звітністю загального призначення.
Датою затвердження фінансової звітності Товариства є дата складання повного
комплекту фінансової звітності (включаючи примітки) та її затвердження. Фінансова звітність ТОВ «ІНВІНТУМ» за 2020 рік (ф.1-4 та примітки) затверджена Загальними
зборами учасників (Протокол №22 від 09.03.2021).
Затвердження фінансової звітності Товариства до випуску (з метою оприлюднення)
буде здійснено загальними зборами учасників Товариства на підставі розгляду проаудованої фінансової звітності. Після її затвердження до випуску учасники Товариства або інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності.
Ця фінансова звітність сформована за звітний період, яким вважається календарний
рік з 01 січня по 31 грудня 2020 року.
Показники в Примітках відображені в тис. грн., якщо інше не зазначено.
2.2. Нові та переглянуті стандарти та інтерпретації
При підготовці фінансової звітності за звітний період застосовувалися всі МСФЗ,
чинні станом на кінець звітного періоду, які офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України, а також розглядались всі нові МСФЗ, але оцінка впливу
на фінансову звітність Товариства здійснювалася стосовно тих МСФЗ, які офіційно
оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України.
Станом на звітну дату опубліковано наступні МСФЗ, зміни до них та інтерпретації,
ефективна дата яких не настала:
МСФЗ та
правки до
них

Учасники Товариства.
Склад Учасників станом на 31 грудня 2020 року відповідно до нової редакції Статуту
(Протокол №21 від 30.07.2020) та розподіл їх часток у статутному капіталі ТОВ «ІНВІНТУМ» наступний:

Основні вимоги

Ефективна
дата

МСФЗ 9
Фінансові
інструменти
, МСБО 39
Фінансові
інструменти:
Визнання
та оцінка
, МСФЗ 7
Фінансові
інструменти:
Розкриття
інформації
, МСФЗ 4
Страхові
контракти
та МСФЗ 16
Оренда

У серпні 2020 року Рада з МСФЗ в рамках Реформи IBOR
опублікувала поправки, що доповнюють випущені у
2019 році та зосереджують увагу на наслідках реформи
базового рівня процентних ставок на фінансовій звітності компанії, які виникають, коли, наприклад, базовий
показник процентної ставки, який використовується для
обчислення процентів за фінансовим активом замінено
альтернативною базовою ставкою.
Поправки до фази 2 розглядають питання, які можуть
вплинути на фінансову звітність під час реформи базового рівня процентних ставок, включаючи наслідки змін
договірних грошових потоків або відносин хеджування,
що виникають внаслідок заміни базового рівня процентної ставки. з альтернативною базовою ставкою (проблеми із заміною).
На етапі 2 свого проекту Рада внесла зміни до вимог зазначених стандартів, що стосуються:
- зміни договірних грошових потоків - компанії не доведеться припиняти визнання або коригувати балансову
вартість фінансових інструментів для змін, що вимагаються реформою, а замість цього оновить ефективну
процентну ставку, щоб відобразити зміну до альтернативної базової ставки;
-облік хеджування - компанії не доведеться припиняти
облік хеджування виключно тому, що вона вносить зміни, які вимагає реформа, якщо хеджування відповідає
іншим критеріям обліку хеджування; і
- розкриття інформації - компанія повинна буде розкривати інформацію про нові ризики, що виникають внаслідок реформи, та про те, як вона управляє переходом до
альтернативних ставок.
Поправки до фази 2 поширюються лише на зміни, які
вимагає реформа базового рівня процентних ставок до
фінансових інструментів та відносин хеджування.

1
січня
2021
року

МСБО 16
«Основні
засоби»

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВІНТУМ»

МСБО 37
«Забезпечення, непередбачені
зобов’язання
та непередбачені
активи»

Поправки уточнюють, що «витрати на виконання договору» являють собою витрати, безпосередньо пов’язані
з договором, тобто, або додаткові витрати виконання
договору (наприклад, прямі витрати на працю і матеріали), або розподіл інших витрат, які також безпосередньо
пов’язані з договором (наприклад, розподіл амортизації
об’єкта основних засобів, що використовується при виконанні договору).
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МСФЗ 3
«Об’єднання
бізнесу»

Актуалізація посилань в МСФЗ (IFRS) 3 на Концептуальні
основи підготовки фінансової звітності, не змінюючи вимог до обліку для об’єднання бізнесів.
Додано виняток щодо зобов’язань і умовних зобов’язань.
Цей виняток передбачає, що стосовно деяких видів
зобов’язань і умовних зобов’язань організація, яка застосовує МСФЗ (IFRS) 3, повинна посилатися на МСФЗ
(IAS) 37 «Забезпечення, непередбачені зобов’язання та
непередбачені активи» або на Роз’яснення КТМФЗ (IFRIC)
21 «Збори », а не на Концептуальні засади фінансової
звітності 2018 року.
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Щорічні
поправки в
МСФЗ (20182020): МСФЗ
(IFRS) 1

Дочірнє підприємство, яке уперше застосувало МСФЗ.
Поправка дозволяє дочірньому підприємству, що застосовує IFRS 1: D16 (a) (яке переходить на МСФЗ пізніше
своєї материнської компанії), виконати оцінку накопиченого ефекту курсових різниць у складі іншого сукупного
доходу - на підставі такої оцінки, виконаної материнською компанією на дату її переходу на МСФЗ.
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Щорічні
поправки в
МСФЗ (20182020): МСФЗ
(IFRS) 9

Комісійна винагорода, що включається в «10-відсотковий» тест при припиненні визнання фінансових
зобов’язань. Поправка уточнює характер такої комісійної винагороди - воно включає тільки винагороду, сплачену між позикодавцем і позикоодержувачем, включаючи винагороду, сплачене або отримане від особи інших
сторін.
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Щорічні
поправки в
МСФЗ (20182020): МСФЗ
(IFRS) 16

Стимулюючі платежі по оренді. Поправка уточнює ілюстративний приклад №13 до МСФЗ (IFRS) 16 шляхом виключення прикладу урахування відшкодування, отриманого орендарем від орендодавця в якості компенсації за
понесені витрати на поліпшення об’єкта оренди.
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Щорічні
поправки в
МСФЗ (20182020): МСБО
(IAS) 41

Ефекти оподаткування при визначенні справедливої
вартості. Поправка виключає вимогу IAS 41:22, яка вказує, що потоки грошових коштів, пов’язані з оподаткуванням, не включаються до розрахунків справедливої
вартості біологічних активів. Поправка призводить до
відповідності IAS 41 і IFRS 13.
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МСБО 1
«Подання
фінансової
звітності»

Поправки роз’яснюють критерій у МСБО 1 для класифікації зобов’язання як довгострокового: вимога до
суб’єкта господарювання мати право відкласти погашення зобов’язання принаймні на 12 місяців після звітного періоду.
Сутність поправок:
уточнено, що зобов’язання класифікується як довгострокове, якщо у організації є право відстрочити врегулювання зобов’язання щонайменше на 12 місяців, а
право компанії на відстрочку розрахунків має існувати
на кінець звітного періоду;
класифікація залежить тільки він наявності такого права
і не залежить від імовірності того, чи планує компанія
скористатися цим правом - на класифікацію не впливають наміри чи очікування керівництва щодо того, чи
компанія реалізує своє право на відстрочку розрахунків;
роз’яснення впливу умов кредитування на класифікацію
- якщо право відстрочити врегулювання зобов’язання
залежить від виконання організацією певних умов, то
дане право існує на дату закінчення звітного періоду
тільки в тому випадку, якщо організація виконала ці
умови на дату закінчення звітного періоду. Організація
повинна виконати ці умови на дату закінчення звітного
періоду, навіть якщо перевірка їх виконання здійснюється кредитором пізніше; і
роз’яснення вимог до класифікації зобов’язань, які компанія може або може погасити шляхом випуску власних
інструментів власного капіталу.
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МСФЗ 17
Страхові
контракти

• Виключення деяких видів договорів зі сфери застосування МСФЗ 17
Спрощене подання активів і зобов’язань, пов’язаних з
договорами страхування в звіті про фінансовий стан
Вплив облікових оцінок, зроблених в попередніх проміжних фінансових звітностях
Визнання і розподіл аквізиційних грошових потоків
Зміна у визнанні відшкодування за договорами перестрахування в звіті про прибутки і збитки
Розподіл маржі за передбачені договором страхування
інвестиційні послуги (CSM)
Можливість зниження фінансового ризику для договорів вхідного перестрахування і непохідних фінансових
інструментів
Перенесення дати вступу в силу МСФЗ 17, а також продовження періоду звільнення від застосування МСФЗ (IFRS)
9 для страхових компаній до 1 січня 2023 року
Спрощений облік зобов’язань по врегулюванню збитків
за договорами, які виникли до дати переходу на МСФЗ
17
Послаблення в застосуванні технік для зниження фінансового ризику
Можливість визначення інвестиційного договору з умовами дискреційного участі в момент переходу на новий
стандарт, ніж в момент виникнення договору

1
січня
2023
року

3. Суттєві положення Облікової політики Товариства.
3.1. Основа оцінки, застосована при складанні фінансової звітності
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості та справедли-
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вої вартості або амортизаційної собівартості окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». Оцінка справедливої вартості здійснюється з використанням методів оцінки фінансових інструментів, дозволених МСФЗ
13 «Оцінки за справедливою вартістю». Такі методи оцінки включають використання
справедливої вартості як ціни, яка була б отримана за продаж активу, або сплачена
за передачу зобов’язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки. Зокрема, використання біржових котирувань або даних про поточну ринкову
вартість іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення справедливої вартості. Передбачувана
справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки.
3.2. Загальні положення щодо облікових політик
3.2.1. Основа формування облікових політик
Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб’єктом господарювання при складанні та поданні фінансової
звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу
скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію
про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід
застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.
Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та
помилки» та інших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ
15 «Дохід від договорів з клієнтами».
3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках
Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних
операцій, інших подій або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє
визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними.
МСФЗ 16 «Оренда». Стандарт випущений у січні 2016 року, заміняє існуючий
МСБО 17 та прибирає розмежування між фінансовою та операційною орендою, і набрав чинності з 1 січня 2019 року. Новий стандарт вимагає визнавати зобов’язання з
оренди, яке відображає майбутні орендні платежі, та «право користування активом»
для всіх орендних договорів. Нова модель базується на логіці, що з економічної точки зору орендний договір ідентичний придбанню права використовувати актив,
вартість якого сплачується частинами. Орендарі повинні визнавати процентні витрати на зобов’язання з оренди та амортизувати право використання активу. Виняток дозволяється лише для певних короткострокових договорів оренди та оренди
малоцінних активів. Це виключення може бути застосоване тільки орендарями. Для
орендодавців облік залишається в основному таким, як був відповідно до вимог
МСБО 17.
3.2.3. Форма та назви фінансових звітів
Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», та форми Приміток,
що розроблені у відповідності до МСФЗ.
3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах
Згідно МСФЗ та враховуючи НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі
«функції витрат» або «собівартості реалізації», згідно з яким витрати класифікують
відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або
адміністративну діяльність.
Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень та грошових виплат
формується на підставі облікових записів Товариства.
3.2.5. Моделі бізнесу Товариства
Загальна модель бізнесу товариства є спекулятивною. Об’єктом спекуляції є фінансові інвестиції.
3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів
3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі відповідно до МСФЗ, тоді і тільки тоді, коли воно стає стороною контрактних положень щодо
фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.
Товариство веде облік фінансових інструментів згідно з МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» з метою встановлення принципів фінансової звітності, класифікації фінансових інструментів як фінансових активів , фінансових зобов’язань та інструментів
власного капіталу, з метою надання доречної та корисної інформації користувачам
фінансової звітності.
Фінансові активи і зобов’язання первісно враховуються за справедливою вартістю
плюс витрати на проведення операції. Справедливу вартість при первинному визнанні якнайкраще підтверджує ціна операції, за винятком операцій з пов’язаними
сторонами, які проводяться за ціною, встановленою контрактом. Прибуток або
збиток при первинному визнанні враховується, коли є різниця між справедливою
вартістю і ціною операції, яку можуть підтвердити існуючі поточні ринкові операції
з такими ж інструментами або методи оцінки, для яких використовується тільки відкрита ринкова інформація.
За строком виконання фінансові активи та фінансові зобов’язання поділяються на
поточні (зі строком виконання зобов’язань до 12 місяців) та довгострокові (зі строком виконання зобов’язань більше 12 місяців).
Товариство визнає такі категорії фінансових активів:
•фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю, з відображенням
результату переоцінки у прибутку або збитку(призначені для торгівлі);
•фінансові інвестиції, що утримуються до погашення;
•фінансові активи, доступні для продажу;
•позики та дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги, та інша монетарна дебіторська заборгованість.
Фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю, з відображенням
результату переоцінки у прибутку або збитку(призначені для торгівлі).
Фінансовий актив відноситься до фінансових активів, які переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо він класифікується як призначений для торгівлі або є таким після первісного визнання.
Фінансові активи класифікуються як призначені для торгівлі, якщо вони:
•придбані або прийняті з метою їх продажу у найближчому майбутньому;
•при первісному визнанні є частиною портфелю ідентифікованих фінансових інструментів, управління якими здійснюється спільно, та недавні операції з якими засвідчують тенденцію до отримання короткострокового прибутку; або
•є похідними інструментами (за винятком похідних інструментів, що представляють
собою договори гарантії або класифіковані та ефективні інструменти хеджування).
Після первісного визнання витрати, що мають відношення до проведення операції,
визнаються через прибуток чи збиток в міру їх виникнення.
До портфелю «фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток» Товариство відносить:
•боргові цінні папери, акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що використовуються Товариством для отримання прибутків у результаті короткострокових
коливань ціни або дилерської маржі та продажу у найближчий час;
•будь-які інші цінні папери, що визначаються Товариством на етапі первісного визнання як такі, щодо яких Товариство має намір і змогу обліку за справедливою
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вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки (крім акцій, які не мають
котирувальної ціни на активному ринку і справедливу вартість яких неможливо достовірно визначити).
Активи, що придбані в торговий портфель, обліковуються за справедливою вартістю з визнанням через прибутки/збитки. Товариство відображає такі прибутки та
збитки у складі інших операційних прибутків/збитків.
Товариство визнає такі категорії фінансових зобов’язань:
•фінансові зобов’язання, оцінені за амортизованою собівартістю;
•фінансові зобов’язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку.
Фінансові зобов’язання не рекласифікуються.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю плюс операційні витрати, які безпосередньо належать до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового
зобов’язання.
3.3.2. Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.
Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які
вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку погашення, наприклад, протягом не більше ніж три місяці з дати придбання.
Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в національній валюті та в іноземній валюті.
Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна національна валюта.
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за
справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті
здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку
України (НБУ).
У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках у банках (наприклад, у випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності ймовірності
повернення грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх вартість відображається у складі збитків звітного періоду.
3.3.3. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю
До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Товариство
відносить облігації, депозити строком більше, ніж 90 днів у тому числі позики, та
векселі.
До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Товариство
відносить процентні облігації, депозити строком більше, ніж 90 днів, та векселі.
Після первісного визнання Товариство оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка.
Застосовуючи аналіз дисконтованих грошових потоків, Товариство використовує
одну чи кілька ставок дисконту, котрі відповідають переважаючим на ринку нормам
доходу для фінансових інструментів, які мають в основному подібні умови і характеристики, включаючи кредитну якість інструмента, залишок строку, протягом якого
ставка відсотка за контрактом є фіксованою, а також залишок строку до погашення
основної суми та валюту, в якій здійснюватимуться платежі.
Товариство оцінює станом на кожну звітну дату резерв під збитки за фінансовим інструментом у розмірі, що дорівнює:
- 12-місячним очікуваним кредитним збиткам у разі, якщо кредитний ризик на звітну
дату не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання;
- очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії фінансового інструменту, якщо
кредитний ризик за таким фінансовим інструментом значно зріс із моменту первісного визнання.
У випадку фінансових активів кредитним збитком є теперішня вартість різниці між
договірними грошовими потоками, належними до сплати на користь Товариства за
договором; і грошовими потоками, які Товариство очікує одержати на свою користь.
Станом на кожну звітну дату Товариство оцінює, чи зазнав кредитний ризик за фінансовим інструментом значного зростання з моменту первісного визнання. При
виконанні такої оцінки Товариство замість зміни суми очікуваних кредитних збитків
використовує зміну ризику настання дефолту (невиконання зобов’язань) протягом
очікуваного строку дії фінансового інструмента. Для виконання такої оцінки Товариство порівнює ризик настання дефолту (невиконання зобов’язань) за фінансовим
інструментом станом на звітну дату з ризиком настання дефолту за фінансовим інструментом станом на дату первісного визнання, і враховує при цьому обґрунтовано необхідну та підтверджувану інформацію, що є доступною без надмірних витрат
або зусиль, і вказує на значне зростання кредитного ризику з моменту первісного
визнання.
Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фінансовим
інструментом не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання, якщо
було з’ясовано, що фінансовий інструмент має низький рівень кредитного ризику
станом на звітну дату.
У випадку фінансового активу, що є кредитно-знеціненим станом на звітну дату, але
не є придбаним або створеним кредитно-знеціненим фінансовим активом, Товариство оцінює очікувані кредитні збитки як різницю між валовою балансовою вартістю
активу та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків, дисконтованою за первісною ефективною ставкою відсотка за фінансовим активом. Будь-яке
коригування визнається в прибутку або збитку як прибуток або збиток від зменшення корисності.
Товариство визнає банківські депозити зі строком погашення від чотирьох до дванадцяти місяців з дати фінансової звітності, в разі, якщо дострокове погашення таких депозитів ймовірно призведе до значних фінансових втрат, в складі поточних
фінансових інвестицій.
Безумовна дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою
контрактне право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого
суб’єкта господарювання.
Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді,
коли Товариство стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту.
Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових
потоків на дату оцінки.
Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за амортизованою собівартістю із застосуванням методу ефективного відсотка.
Якщо є об’єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності,
балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів.
Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між
балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва,
достатня для покриття понесених збитків. Для фінансових активів, які є істотними,
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резерви створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів, для фінансових активів, суми яких індивідуально не є істотними - на основі групової оцінки. Фактори, які Товариство розглядає при визначенні того, чи є у нього об’єктивні
свідчення наявності збитків від зменшення корисності, включають інформацію про
тенденції непогашення заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність
боржника. Для групи дебіторів такими факторами є негативні зміни у стані платежів
позичальників у групі, таких як збільшення кількості прострочених платежів; негативні економічні умови у галузі або географічному регіоні.
Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об’єктивно
пов’язаним з подією, яка відбувається після визнання зменшення корисності, то
попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за рахунок
коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разі
неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок
створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності.
Подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.
У разі змін справедливої вартості дебіторської заборгованості, що мають місце на
звітну дату, такі зміни визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду.
3.3.4. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням
результату переоцінки у прибутку або збитку
До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням
результату переоцінки у прибутку або збитку, відносяться акції та паї (частки) господарських товариств.
Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю.
Справедлива вартість акцій, які внесені до біржового списку, оцінюється за ціною
найкращої заявки на купівлю згідно даних організатора торгівлі.
Якщо акції мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку вартості активів такі інструменти оцінюються за показниками на основному ринку для
цього активу або, за відсутності основного ринку, на найсприятливішому ринку для
нього. За відсутності свідчень на користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здійснює операцію продажу активу, приймається за основний ринок
або, за відсутності основного ринку, за найсприятливіший ринок.
При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості,
які відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, максимізуючи використання доречних відкритих даних та мінімізуючи
використання закритих вхідних даних.
Оцінка акцій, що входять до складу активів Товариства та перебувають у біржовому
списку організатора торгівлі і при цьому не мають визначеної ціни найкращої заявки на купівлю на дату оцінки, здійснюється за останньою балансовою вартістю.
Для оцінки акцій, що входять до складу активів Товариства та не перебувають у
біржовому списку організатора торгівлі, та паїв (часток) господарських товариств
за обмежених обставин наближеною оцінкою справедливої вартості може бути собівартість. Це може бути тоді, коли наявної останньої інформації недостатньо, щоб
визначити справедливу вартість, або коли існує широкий діапазон можливих оцінок
справедливої вартості, а собівартість є найкращою оцінкою справедливої вартості
у цьому діапазоні.
Якщо є підстави вважати, що балансова вартість суттєво відрізняється від справедливої, Товариство визначає справедливу вартість за допомогою інших методів
оцінки. Відхилення можуть бути зумовлені значними змінами у фінансовому стані
емітента та/або змінами кон’юнктури ринків, на яких емітент здійснює свою діяльність, а також змінами у кон’юнктурі фондового ринку.
Справедлива вартість акцій, обіг яких зупинено, у тому числі цінних паперів емітентів, які включені до Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, визначається із
урахуванням наявності строків відновлення обігу таких цінних паперів, наявності
фінансової звітності таких емітентів, результатів їх діяльності, очікування надходження майбутніх економічних вигід.
Дебіторська заборгованість
Безумовна дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою
контрактне право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого
суб’єкта господарювання.
Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді,
коли Товариство стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту.
Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових
потоків на дату оцінки.
Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за амортизованою собівартістю із застосуванням методу ефективного відсотка.
Якщо є об’єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності,
балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів.
Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між
балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва,
достатня для покриття понесених збитків. Для фінансових активів, які є істотними,
резерви створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів, для фінансових активів, суми яких індивідуально не є істотними - на основі групової оцінки. Фактори, які Товариство розглядає при визначенні того, чи є у нього об’єктивні
свідчення наявності збитків від зменшення корисності, включають інформацію про
тенденції непогашення заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність
боржника. Для групи дебіторів такими факторами є негативні зміни у стані платежів
позичальників у групі, таких як збільшення кількості прострочених платежів; негативні економічні умови у галузі або географічному регіоні.
Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об’єктивно
пов’язаним з подією, яка відбувається після визнання зменшення корисності, то
попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за рахунок
коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разі
неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок
створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності.
Подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.
У разі змін справедливої вартості дебіторської заборгованості, що мають місце на
звітну дату, такі зміни визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду.
Поточну дебіторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство
оцінює за первісною вартістю, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.
3.3.6. Фінансові зобов’язання
Кредиторська заборгованість визнається як зобов’язання тоді, коли Товариство стає
стороною договору та, внаслідок цього, набуває юридичне зобов’язання сплатити
грошові кошти.
Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із
нижченаведених ознак:
•Керівництво Товариства сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання під-
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лягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
• Керівництво Товариства не має безумовного права відстрочити погашення
зобов’язання протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.
Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям
визнання зобов’язань.
Первісно кредити банків визнаються за справедливою вартістю, яка дорівнює сумі
надходжень мінус витрати на проведення операції. У подальшому суми фінансових
зобов’язань відображаються за амортизованою вартістю за методом ефективної
ставки відсотку, та будь-яка різниця між чистими надходженнями та вартістю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом періоду дії запозичень із використанням ефективної ставки відсотка.
Поточну кредиторську заборгованість строком виконання менше, ніж 12 місяців без
встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за первісною вартістю, якщо вплив
дисконтування є несуттєвим.
3.3.6. Згортання фінансових активів та зобов’язань
Фінансові активи та зобов’язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік,
або реалізувати актив та виконати зобов’язання одночасно.
3.4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів
3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів
Обладнання обліковується за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та/або накопичених збитків від знецінення в разі їх наявності. Така
вартість включає вартість заміни частин обладнання і витрати по позиках у разі довгострокових будівельних проектів, якщо виконуються критерії їх капіталізації. Аналогічним чином при проведенні основного технічного огляду витрати, пов’язані з
ним, визнаються в балансовій вартості основних засобів як заміна обладнання, якщо
виконуються всі критерії їх капіталізації. Усі інші витрати на ремонт і технічне обслуговування визнаються у звіті про сукупний дохід у момент понесення. Наведена вартість очікуваних витрат з виведення активу з експлуатації після його використання
включається до первісної вартості відповідного активу, якщо виконуються критерії
визнання резерву під майбутні витрати.
3.4.2. Подальші витрати.
Товариство не визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об’єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об’єкта
основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям
визнання активу.
3.4.3. Амортизація основних засобів.
Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом із
застосуванням таких строків корисного використання:
Групи

Строк корисного
використання, роки

транспортні засоби

6

комп’ютерна техніка та офісне устаткування

3

офісні меблі, побутова техніка, інвентар

5

оптичні, електромеханічні прибори та системи зв’язку

4

У тому випадку, якщо об’єкт основних засобів складається з кількох компонентів,
які мають різний строк корисного використання, такі компоненти враховуються як
окремі об’єкти основних засобів. Компанія визнає вартість заміненого компоненту
об’єкта основних засобів у складі його балансової вартості на момент виникнення,
коли існує ймовірність того, що в майбутньому можуть бути отримані економічні
вигоди від використання такого основного засобу і дані витрати можуть бути надійно оцінені. Замінні компоненти списуються у витрати в момент заміни. Усі інші
витрати відображаються у звіті про фінансові результати в якості витрат по мірі їх
виникнення.
Ліквідаційну вартість об’єктів основних засобів з метою нарахування амортизації
прийняти рівною нулю.
3.4.4. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності.
Амортизація нематеріальних активів здійснюється з використанням прямолінійного методу. Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших
юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав з урахуванням таких обмежень:
Нематеріальні активи

Строк дії права
користування

авторське право та суміжні з ним права (право на літературні,
художні, музичні твори, комп’ютерні програми, програми для
електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (баз
даних), фонограми, відеограми, передач (програми) організацій мовлення тощо), крім тих, витрати на придбання яких
визнаються роялті

Відповідно до
правовстановлюючого
документа, але не
менш як 2 роки

Якщо відповідно до правовстановлюючого документа строк дії права користування
нематеріального активу не встановлено, такий строк становить від 2 до 10 років.
Дохід або витрати від списання з балансу нематеріального активу вимірюються як
різниця між чистою виручкою від вибуття активу та балансовою вартістю активу, та
визнаються у звіті про сукупний дохід в момент списання з балансу даного активу.
3.4.5. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів
На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його
очікуваного відшкодування, якщо сума очікуваного відшкодування активу менша
від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи
збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16.
Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх періодах, Товариство сторнує, якщо змінилися попередні оцінки, застосовані
для визначення суми очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів коригується в майбутніх періодах
з метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу на
систематичній основі протягом строку корисного використання.
3.5. Облікові політики щодо інвестиційної нерухомості
3.5.1. Визнання інвестиційної нерухомості
До інвестиційної нерухомості Товариство відносить нерухомість (землю чи будівлі,
або частину будівлі, або їх поєднання), утримувану на правах власності або згідно
з угодою про фінансову оренду з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, а не для: (а) використання у
виробництві чи при постачанні товарів, при наданні послуг чи для адміністративних
цілей, або (б) продажу в звичайному ході діяльності.
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Інвестиційна нерухомість визнається як актив тоді і тільки тоді, коли: (а) є ймовірність того, що Товариство отримає майбутні економічні вигоди, які пов’язані з цією
інвестиційною нерухомістю, (б) собівартість інвестиційної нерухомості можна достовірно оцінити.
Якщо будівлі включають одну частину, яка утримується з метою отримання орендної
плати та другу частину для використання у процесі діяльності Товариства або для
адміністративних цілей, в бухгалтерському обліку такі частини об’єкту нерухомості
оцінюються та відображаються окремо, якщо вони можуть бути продані окремо.
3.5.2. Первісна та послідуюча оцінка інвестиційної нерухомості
Первісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю. Витрати на
операцію включаються до первісної вартості. Собівартість придбаної інвестиційної
нерухомості включає ціну її придбання та будь-які витрати, які безпосередньо віднесені до придбання. Безпосередньо віднесені витрати охоплюють, наприклад, винагороди за надання професійних юридичних послуг, податки, пов’язані з передачею
права власності, та інші витрати на операцію.
Оцінка після визнання здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки. Прибуток або збиток від зміни в справедливій вартості інвестиційної нерухомості визнається в прибутку або збитку. Амортизація на такі активи не нараховується.
Справедлива вартість інвестиційної нерухомості зазвичай визначається із залученням незалежного оцінювача. Періодичність перегляду справедливої вартості зумовлюється суттєвими для обліку коливаннями цін на ринку подібної нерухомості.
Справедлива вартість незавершеного будівництва дорівнює вартості завершеного
об’єкта за вирахуванням витрат на закінчення будівництва.
Якщо оцінити справедливу вартість неможливо, Товариство обирає для оцінки
об’єктів інвестиційної нерухомості модель оцінки за собівартістю відповідно до
МСБО 16 та застосовує такий підхід до всієї інвестиційної нерухомості, при цьому
розкриваються причини, з яких не використовується справедлива вартість.
3.6. Облікові політики щодо непоточних активів, утримуваних для продажу
Товариство класифікує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його
балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а
не поточного використання. Непоточні активи, утримувані для продажу, оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартістю з вирахуванням витрат на операції, пов’язані з
продажем. Амортизація на такі активи не нараховується. Збиток від зменшення корисності при первісному чи подальшому списанні активу до справедливої вартості
за вирахуванням витрат на продаж визнається у звіті про фінансові результати.
3.7. Облікові політики щодо оренди
Оренда
Визначення того, чи є угода орендою або чи містить вона ознаки оренди, засноване
на аналізі змісту правочину. При цьому на дату початку дії договору потрібно встановити, чи залежить його виконання від використання конкретного активу або активів, і чи переходить право користування активом в результаті даної угоди.
Товариство в якості орендаря
Платежі з операційної оренди визнаються як витрата в звіті про сукупний дохід рівномірно протягом усього терміну оренди.
Товариство в якості орендодавця
Договори оренди, за якими у Товариства залишаються практично всі ризики і вигоди від володіння активом, класифікуються як операційна оренда. Первісні прямі
витрати, понесені при укладенні договору операційної оренди, включаються до
балансової вартості переданого в оренду активу й визнаються протягом терміну
оренди на тій же основі, що і дохід від оренди. Умовні платежі з оренди визнаються
у складі виручки в тому періоді, в якому вони були отримані.
3.8. Облікові політики щодо податку на прибуток
Відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ об’єктом оподаткування з податку на
прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату
до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку
або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розд. ІІІ «Податок на прибуток підприємств» ПКУ.
Згідно з пп. 138.1 та 138.2 ст. 138 ПКУ фінансовий результат до оподаткування, зокрема збільшується на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності та зменшується на суму
розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно
до п. 138.3 ст. 138 ПКУ.
Пунктом 138.3 ст. 138 ПКУ визначено порядок розрахунку амортизації основних засобів або нематеріальних активів для визначення об’єкта оподаткування.
Разом з тим, нормами п. п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ передбачено, що платник податку, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за
правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період
не перевищує сорока мільйонів гривень, має право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім
від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років),
визначені відповідно до положень розд. ІІІ ПКУ, не більше одного разу протягом безперервної сукупності років в кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу. Про прийняте рішення платник податку зазначає у податковій звітності
з цього податку, що подається за перший рік в такій безперервній сукупності років.
В подальші роки такої сукупності коригування фінансового результату також не застосовуються (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових
(звітних) років).
Товариство прийняло рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень розділу
ІІІ ПКУ, в будь-якому наступному році річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний
(податковий) період перевищує сорок мільйонів гривень, такий платник визначає
об’єкт оподаткування починаючи з такого року шляхом коригування фінансового
результату до оподаткування на усі різниці, визначені відповідно до положень розд.
ІІІ ПКУ.
3.9. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань
3.9.1. Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше
можливо, ніж неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму
зобов’язання.
Товариство також створює резерв витрат на оплату щорічних (основних та додаткових) відпусток. Розрахунок такого резерву здійснюється на підставі правил Облікової політики Товариства. Розмір створеного резерву оплати відпусток підлягає
інвентаризації на кінець року. Розмір відрахувань до резерву відпусток, включаючи
відрахування на соціальне страхування з цих сум, розраховуються виходячи з кількості днів фактично невикористаної працівниками відпустки та їхнього середньоденного заробітку на момент проведення такого розрахунку. Також можуть враховуватися інші об’єктивні фактори, що впливають на розрахунок цього показника. У
разі необхідності робиться коригуюча проводка в бухгалтерському обліку згідно
даних інвентаризації резерву відпусток.
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3.9.2. Виплати працівникам
Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як
зобов’язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає
очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права
на майбутні виплати відпускних.
3.9.3. Пенсійні зобов’язання
Відповідно до українського законодавства, Товариство утримувало внески із заробітної плати працівників до Пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як
процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати відображаються у періоді, в якому були надані працівниками послуги, що надають їм
право на одержання внесків, та зароблена відповідна заробітна платня.
3.10. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової
звітності
3.10.1 Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.
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 чистих активів, за винятком збільшення, пов’язаного
з внесками учасників.
Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню
та критеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення зобов’язань.
Дохід від продажу фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості або інших активів визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов:
•Товариство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю
на фінансовий інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи;
•за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у
формі, яка зазвичай пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими фінансовими інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими активами;
•суму доходу можна достовірно оцінити;
•ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією;
•та витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно
оцінити.
Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати
надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу.
Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів.
•право Товариства на одержання виплат за дивідендами встановлено;
•є ймовірність, що економічні вигоди, пов’язані з дивідендами, надійдуть до Товариства;
•суму дивідендів можна достовірно оцінити.
Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню
та критеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення зобов’язань.
Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді
вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом
чого є зменшення чистих активів, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами
учасникам.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів.
Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутніх економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні
вигоди не відповідають або перестають відповідати визнанню як активу у звіті про
фінансовий стан.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов’язання без визнання активу.
Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й
відповідні доходи.
3.10.2. Витрати за позиками
Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Товариство капіталізує витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, як частина собівартості цього активу.
3.10.3. Операції з іноземною валютою
Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом обміну Національного банку України на дату проведення операцій.
Монетарні активи та зобов’язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються
в гривню за відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. Немонетарні статті,
які оцінюються за історичною собівартістю в іноземній валюті, відображаються за
курсом на дату операції, немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату визначення справедливої
вартості. Результат курсових різниць, що виникли при перерахунку за монетарними
статтями, визнається в прибутку або збитку в тому періоді, у якому вони виникають.
Товариство використовувало обмінні курси на дату балансу:

Гривня/1 долар США

31.12.2020

31.12.2019

28,2746

23,6862

3.10.4. Умовні зобов’язання та активи.
Товариство не визнає умовні зобов’язання в звіті про фінансовий стан Товариства.
Інформація про умовне зобов’язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає
умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигід є ймовірним.
4. Істотні облікові судження, оцінні значення і допущення.
При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення,
які мають вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та
тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.
Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за
існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки
базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі
судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем
складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для
підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче.
4.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
Товариство не здійснювало операцій, що не регламентовані МСФЗ.
4.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент
закриття торгів на звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої
економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших
факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».
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4.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів
Протягом звітного 2020 року переоцінка інвестиційної нерухомості із залученням
незалежних оцінювачів не здійснювалась.
Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що:
•вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки
базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності,
змін валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань
під час оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій; та
•вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на
доходи (витрати) може бути значним.
Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових
ставок, волатильності, курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати
оферти і коригувань під час оцінки інструментів, більша або менша зміна в оцінці
вартості фінансових інструментів у разі відсутності ринкових котирувань мала б
істотний вплив на відображений у фінансовій звітності чистий прибуток та збиток.
Розуміючи важливість використання облікових оцінок та припущень щодо справедливої вартості фінансових активів в разі відсутності вхідних даних щодо справедливої вартості першого рівня, Керівництво Товариства планує використовувати оцінки
та судження які базуються на професійній компетенції працівників Товариства, досвіді та минулих подіях, а також з використанням розрахунків та моделей вартості
фінансових активів. Залучення зовнішніх експертних оцінок щодо таких фінансових
інструментів де оцінка, яка базується на професійній компетенції, досвіді та розрахунках є недостатньою, на думку Керівництва є прийнятним та необхідним.
Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може
мати значний вплив на передбачувану справедливу вартість.
4.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів
Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне
судження за цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту,
його прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які
можуть бути пов’язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.
4.5. Використання ставок дисконтування
Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовується для перерахунку майбутніх потоків доходів в єдине значення теперішньої (поточної) вартості, яка є базою
для визначення ринкової вартості бізнесу. З економічної точки зору, в ролі ставки
дисконту є бажана інвестору ставка доходу на вкладений капітал у відповідні з рівнем ризику подібні об’єкти інвестування, або - ставка доходу за альтернативними
варіантами інвестицій із зіставляння рівня ризику на дату оцінки. Ставка дисконту
має визначатися з урахуванням трьох факторів:
а) вартості грошей у часі;
б) вартості джерел, які залучаються для фінансування інвестиційного проекту, які
вимагають різні рівні компенсації;
в) фактору ризику або міри ймовірності отримання очікуваних у майбутньому доходів.
Станом на 31.12.2020 середньозважена ставка за портфелем банківських депозитів у національній валюті в банках, у яких не введено тимчасову адміністрацію або
не запроваджено ліквідаційну комісію, становила 3,8 % річних. Інформація, що використана для визначення середньозваженої ставки одержана з офіційного сайту
НБУ за посиланням https://bank.gov.ua/control/uk/allinfo розділ “Вартість строкових
депозитів “.
4.6. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
Відносно фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю, Товариство на дату виникнення фінансових активів та на кожну звітну дату визначає рівень
кредитного ризику.
Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовими активами, які оцінюються за амортизованою вартістю, у розмірі очікуваних
кредитних збитків за весь строк дії фінансового активу (при значному збільшенні
кредитного ризику/для кредитно-знецінених фінансових активів) або 12-місячними
очікуваними кредитними збитками (у разі незначного зростання кредитного ризику).
Зазвичай очікується, що очікувані кредитні збитки за весь строк дії мають бути визнані до того, як фінансовий інструмент стане прострочений. Як правило, кредитний ризик значно зростає ще до того, як фінансовий інструмент стане
простроченим або буде помічено інші чинники затримки платежів, що є специфічними для позичальника, (наприклад, здійснення модифікації або реструктуризації).
Кредитний ризик за фінансовим інструментом вважається низьким,
якщо фінансовий інструмент має низький ризик настання дефолту, позичальник
має потужній потенціал виконувати свої договірні зобов’язання щодо грошових потоків у короткостроковій перспективі, а несприятливі зміни в економічних і ділових
умовах у довгостроковій перспективі можуть знизити, але не обов’язково здатність
позичальника виконувати свої зобов’язання щодо договірних грошових потоків.
Фінансові інструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик лише на підставі того, що ризик дефолту за ними є нижчим, ніж ризик
дефолту за іншими фінансовими інструментами Товариства або ніж кредитний ризик юрисдикції, в якій Товариство здійснює діяльність.
Очікувані кредитні збитки за весь строк дії не визнаються за фінансовим
інструментом просто на підставі того, що він вважався інструментом із низьким кредитним ризиком у попередньому звітному періоді, але не вважається таким станом
на звітну дату. У такому випадку Товариство з’ясовує, чи мало місце значне зростання кредитного ризику з моменту первісного визнання, а отже чи постала потреба у
визнанні очікуваних кредитних збитків за весь строк дії.
Очікувані кредитні збитки відображають власні очікування Товариства
щодо кредитних збитків.
5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості
5.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю
Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів
та зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.
Класи активів
та зобов’язань,
оцінених
за
справедливою
вартістю

Методики оцінювання

Метод
оцінки
(ринковий, дохідний, витратний)

Вихідні дані

Грошові кошти

Первісна та подальша оцінка грошових
коштів здійснюється
за
справедливою
вартістю, яка дорівнює їх номінальній
вартості

Ринковий

Офіційні
НБУ
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Депозити
(крім депозитів до запитання та депозитів строком до
90 днів)

Первісна оцінка депозиту здійснюється
за його справедливою вартістю, яка
зазвичай дорівнює
його
номінальній
вартості. Подальша
оцінка депозитів у
національній валюті
здійснюється за справедливою вартістю
очікуваних грошових
потоків

Дохідний (дисконтування грошових
потоків)

Первісна оцінка боргових цінних паперів
як фінансових активів здійснюється за
справедливою вартістю, яка зазвичай
дорівнює ціні операції, в ході якої був
отриманий актив. Подальша оцінка боргових цінних паперів
здійснюється за справедливою вартістю
на дату оцінки.

Дохідний для 3
рівня ієрархії

Інвестиційна
нерухомість

Первісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється
за собівартістю. Подальша оцінка інвестиційної нерухомості
здійснюється за справедливою вартістю
на дату оцінки.

Ринковий, дохідний, витратний

Ціни на ринку нерухомості,
дані
оцінки професійних оцінювачів

Д е б і то р с ь к а
заборгованість
(крім
поточної дебіторської
заборгованості строк виконання до 12
місяців)

Первісна та подальша оцінка дебіторської заборгованості
здійснюється
за
справедливою вартістю, яка дорівнює
вартості погашення,
тобто сумі очікуваних
контрактних грошових потоків на дату
оцінки.

Дохідний

Контрактні умови,
ймовірність погашення, очікувані
вхідні грошові потоки

Інструменти
капіталу

Ставки за депозитами, ефективні
ставки за депозитними договорами

31.12.2020

транспортні засоби

Офіційні біржові
курси організаторів торгів на дату
оцінки, за відсутності визначеного
біржового курсу
на дату оцінки, використовуються
ціни закриття біржового торгового
дня

Ринковий для 1, 2
рівнів ієрархії

Класи
активів
та
зобов’язань,
оцінених за
справедливою вартістю

1 рівень (ті,
що мають
котирування,
та спостережувані)
2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

Дата оцінки

31.12.20

31.12.19

31.12.20

31.12.19

31.12.20

31.12.19

31.12.20

31.12.19

Інвестиційна
нерухомість

–

–

–

–

-

-

-

-

Інструменти
капіталу (акції)

–

–

447

128

-

-

447

128

2 рівень (ті,
що не мають
котирувань,
але спостережувані)

3 рівень (ті,
що не мають
котирувань і
не є спостережуваними
(тис. грн.)

Усього

5.3. Переміщення між 2-м та 3-м рівнями ієрархії справедливої вартості
У попередньому 2019 році та в 2020 році переведень між рівнями ієрархії не було.
5.4. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»
Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю
Балансова вартість

Справедлива вартість

2020

2019

2020

2019

1

2

3

4

5

Фінансові активи

-

-

-

-

Інструменти
капіталу (акції)

447

128

447

128

Грошові
шти

8291

4406

8291

4406

Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості,
яка може бути корисною для користувачів фінансової звітності.
6. Рекласифікації у фінансовій звітності за звітний рік у порівнянні з фінансовою звітністю попереднього року та виправлення помилок.
За звітний період Товариство, як суб’єкт господарювання, не змінювало подання або
класифікацію статей у своїй фінансовій звітності, та не проводило перекласифікацію
порівняльних сум (згідно п. 41 МСБО 1 «Подання фінансової звітності»).
За звітний період в фінансовій звітності Товариства, не виникали події та помилки/
коригування, які вимагають проведення перекласифікування порівняльних сум та
розкриття інформації у відповідності до п. 42 МСБО 1 «Подання фінансової звітності»).

www.emitinfo.com

7. Розкриття інформації, що підтверджує статті, подані у фінансовій звітності.
7.1. Основні засоби
Первісна вартість основних засобів на звітні дати:
(тис. грн.)
Групи

5.2. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої
вартості

ко-

ЕМІТ ІНФО

31.12.2019

-

-

комп’ютерна техніка та офісне устаткування

82

82

офісні меблі, побутова техніка, інвентар

61

61

інші
Разом

-

-

143

143

В звітному періоді Товариство не придбавало основні засоби. Знос основних засобів на 31.12.2019 року становить 31 тис. грн., а на 31.12.2020 року становить 61 тис.
грн.
Товариство не має основних засобів у фінансовій оренді.
Станом на 31 грудня 2020 року у Товариства не було зобов’язань з придбання
об’єктів основних засобів. Протягом 2020 року витрат на позики для придбання
основних засобів Товариство не здійснювало.
Амортизаційні відрахування основних засобів здійснюються прямолінійним методом виходячи із строку користування.
7.2. Нематеріальні активи
Станом на 01 січня 2020 року Товариство мало нематеріальні активи у власності
загальною первісною вартістю 6 тис. грн. (сума накопиченої амортизації на 01 січня
2020 року становила 5 тис. грн.). Протягом 2020 року Товариство не придбавало
нематеріальні активи. Станом на 31 грудня 2020 року первісна вартість нематеріальних активів 6 тис. грн., сума накопиченої амортизації 6 тис. грн.
На кінець 2020 року Товариство не мало зобов’язань з придбання ліцензій, програмного забезпечення, витрат на розробку та модернізацію.
7.3. Оренда
З 01.01. 2020 року до 31.12.2020 року Товариство орендувало приміщення в ПАТ
«Український науково дослідний інститут харчування, біотехнології та фармації»
Оренда є операційною, з правом подальшого перегляду строку оренди. Орендоване приміщення знаходиться за адресою: 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, буд. 18, кабінет
214.
Товариство несе витрати по утриманню орендованого приміщення. Орендні платежі та витрати на утримання (в т.ч. витрати на комунальні послуги) в 2020 році склали
210 тис. грн. і були відображені в складі «Адміністративних витрат».
7.4. Необоротні активи утримувані для продажу
В звітному році Товариство не мало необоротних активів, утримуваних для продажу.
7.5. Інвестиції в капітал інших підприємств (інші фінансові інвестиції)
Товариство не має контрольованих підприємств. Контроль існує, коли материнська
компанія має можливість прямо або опосередковано управляти фінансовими та
операційними політиками підприємства з метою одержання вигод від його діяльності. Товариство не має інвестицій в дочірні підприємства.
7.6. Фінансові активи та грошові кошти
Фінансові активи
Товариство класифікує фінансові інструменти, які є у власності на звітну дату за наступними категоріями:
Інші необоротні активи (рядок 1090) балансу – відображена вартість заблокованих
на невизначений строк фінансових інвестицій (акцій). На кінець звітного періоду таких активів на балансі Товариства немає.
Довгострокові фінансові інвестиції
•які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств і облік яких ведеться за справедливою вартістю, і відображаються в статті «Які обліковуються за
методом участі в капіталі» балансу (рядок 1030). На кінець 4 кварталу 2020 року такі
корпоративні права відсутні.
•належать до категорії утримуваних до погашення, облік яких ведеться по справедливій вартості, відображаються в статті «Інші фінансові інвестиції» балансу (рядок
1035). На кінець 4 кварталу 2020 року такі довгострокові фінансові інвестиції відсутні.
Амортизована вартість фінансового активу або фінансового зобов’язання - величина, в якій фінансові активи або зобов’язання розраховані при первісному визнанні,
за вирахуванням виплат у погашення основної суми боргу, зменшена або збільшена
на суму накопиченої з використанням методу ефективної ставки відсотка амортизації різниці між первісною вартістю і сумою погашення, а також за вирахуванням
суми зменшення (прямого або шляхом використання рахунку оціночного резерву)
на знецінення або безнадійну заборгованість.
Поточні фінансові інвестиції які належать до категорії - утримувані для продажу,
облік яких ведеться по справедливій вартості, відображаються в статті «Поточні
фінансові інвестиції» балансу (рядок 1160). В 2020 році проведена дооцінка акцій,
які знаходяться в біржовому списку до справедливої вартості. Дооцінку акцій віднесено до прибутку поточного року.На кінець 4 кварталу 2020 року поточні фінансові
інвестиції складають 447,0 тис. грн.
В 2020 році Товариству нараховувались відсотки на вільні грошові кошти в національній валюті в ПАТ «РВС БАНК» та в АТ «Перший інвестиційний банк». Середня доходність за відсотками в 2020 році склала 11% річних.
Компонентом за статтею «Поточні фінансові інвестиції» є депозитні вклади, строк
погашення яких перевищує 3 місяці від звітної дати. В балансі Товариства такі депозитні вклади відсутні.
Справедлива вартість фінансових активів та зобов’язань, що визначена та включена
у фінансову звітність Товариства, являє собою суму, на яку може бути обміняний фінансовий інструмент в результаті поточної операції між бажаючими здійснити таку
операцію сторонами, відмінної від вимушеного продажу або ліквідації.
Грошові кошти
Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в банках на поточних рахунках та
короткострокові депозити з первісним строком погашення не більше трьох місяців
від звітної дати.
Станом на 31 грудня 2020 року депозитних вкладів зі строком погашення понад 3
місяців розміщені в банках Товариство не мало.
Компонентами показника «Грошові кошти є статті 1165 та 1167 балансу, які представлені таким чином
На 31 грудня 2019
року

На 31 грудня 2020
року

Грошові кошти та їх еквіваленти ,
в т.ч.

4406,0

8291,0

1. в національній валюті, в т.ч.:

4060,0

7912,0

№1(30) • 29 квітня 2021 р.

ЕМІТ ІНФО

59

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВІНТУМ»

ЕМІТ ІНФО
- депозитні вклади (строк погашення до 3 міс.)

-

-

- на поточних рахунках

4060,0

7912,0

2. в іноземній валюті, в т.ч. :

346,0

379,0

-

-

346,0

379,0

- депозитні вклади (строк погашення до 3 міс.)
- на поточних рахунках

Дебіторська заборгованість за
послуги (за міну-сом резерву під
сумнівну)

На 31 грудня 2020
року

2589,0

3432,0

Дебіторська заборгованість за розрахунками з на-рахованих доходів

69,0

Дебіторська заборгованість за
розрахунками із внутрішніх розрахунків

414,0

Всього

2589,0

3915,0

Аналіз дебіторської заборгованості за строками погашення станом на 31.12.2020
року
Найменування показника

Всього на
кінець 2020 р.

Дебіторська
заборгованість за послуги (за мінусом резерву
під сумнівну)

3915,0

Інша
дебіторська
заборгованість
(короткострокова) (за мінусом резерву
під сумнівну)

-

-

-

-

3915,0

3915,0

-

-

Всього

в т.ч. за строками непогашення

ЕМІТ ІНФО

Кредиторська заборгованість перед
третіми
сторонами (постачальниками), в т.ч.:

від 12 до 18
місяців

від 18 до 36
місяців

3915,0

-

-

На 31 грудня
2020 року
5390,0

- в національній валюті

-

5107,0

- в іноземній валюті

-

283,0

Поточна кредиторська заборгованість
за одержаними авансами), в т.ч.:

27,0

23,0

- в національній валюті

27,0

23,0

-

-

- в іноземній валюті

Відсотки по такій кредиторській заборгованості не нараховуються.
Кредиторська заборгованість з бюджетом
Кредиторська заборгованість з бюджетом за станом на 31 грудня 2020 року та 31
грудня 2019 року представлена такими податками:
На 31 грудня 2019
року

На 31 грудня
2020 року

Кредиторська заборгованість з бюджетом, в т.ч.:

-

7,0

- податок на прибуток

-

7,0

- податок на доходи фізичних осіб

-

-

Поточні забезпечення
Поточні забезпечення станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2020 року складають:
Поточні забезпечення

до 12 місяців

Балансова вартість дебіторської заборгованості за договорами та іншої дебіторської заборгованості дорівнює її справедливій вартості (дебіторська заборгованість
менше 12 місяців).
При визначенні погашення дебіторської заборгованості за договорами та іншої дебіторської заборгованості Товариство враховує будь-які зміни кредитоспроможності дебітора за період з дати виникнення заборгованості та до звітної дати.
7.8. Дебіторська заборгованість з бюджетом за податками та іншими розрахунками
Дебіторська заборгованість з бюджетом за податком на прибуток за станом на 31
грудня 2020 року відсутня.
7.9. Резерви
Резерви визнаються, коли у Товариства в поточному періоді є зобов’язання, що виникло в результаті минулих подій, та існує ймовірність того, що буде потрібно погашення даного зобов’язання і при цьому може бути зроблена надійна оцінка суми
зобов’язання.
Сума, визнана в якості резерву, являє собою найкращу оцінку витрат, необхідних
для погашення поточного зобов’язання на звітну дату, беручи до уваги ризики і невизначеність, пов’язані із зобов’язанням.
Коли всі або деякі економічні вигоди, необхідні для покриття резерву, передбачається отримати від третьої сторони, дебіторська заборгованість визнається як актив
у разі, якщо є майже повна впевненість у тому, що компенсація буде отримана і сума
дебіторської заборгованості може бути надійно визначена.
У ході здійснення діяльності Товариство може піддаватись різним позовам і претензіям. Хоча щодо таких розглядів діють інші фактори невизначеності, і їх результат
неможливо передбачити з достатньою мірою впевненості, керівництво Товариства
вважає, що фінансовий вплив даних обставин не буде суттєвим для фінансового становища або його річних фінансових результатів.
Станом на 31 грудня 2020 року резервний фонд Товариства становив 8,0 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2019 року 8,0 тис. грн.
7.10. Товарно-матеріальні запаси
Вартість товарно-матеріальних запасів Товариства станом на 31.12.2019 та
31.12.2020 не є суттєвою, складається з матеріальних цінностей, що використовуються безпосередньо у його господарській діяльності.
7.11. Власний капітал
Статутний капітал
Станом на 31 грудня 2020 року зареєстрований Статутний капітал Товариства становить 7 070,0 тис. грн. Неоплачений капітал станом на 31 грудня 2020 року становить
0 тис. грн. Вилучений капітал станом на 31.12.2020 року становить 0 тис. грн.
Додатковий вкладений капітал
Станом на 31 грудня 2020 року додатковий вкладений капітал учасниками Товариства не формувався.
Нерозподілений прибуток
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Станом на 31.12.2020 року нерозподілений прибуток становив 34,0 тис. грн.
Дивіденди
Протягом 2020 року Учасниками Товариства не приймалося рішень щодо виплати
дивідендів.
7.12. Кредиторська заборгованість та зобов’язання
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Станом на 31.12.2019 та 31.12.2020 кредиторська заборгованість за отримані Товариством товари, роботи, послуги, представлена наступним чином:
На 31 грудня 2019
року

Грошові кошти знаходяться в АТ «Міжнародний інвестиційний банк», ПАТ «РВС
БАНК» та в АТ «Перший інвестиційний банк» на поточних рахунках.
Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2020 року справедлива вартість грошових коштів дорівнює їх номінальній вартості.
7.7. Дебіторська заборгованість, інша дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість за послуги, позики та інша дебіторська заборгованість з
фіксованими або обумовленими платежами, що не котируються на активному ринку, класифікуються як «позики видані та дебіторська заборгованість». Позики видані
та дебіторська заборгованість обліковуються за справедливою вартістю за вирахуванням збитків від знецінення та сумнівної заборгованості.
Дебіторська заборгованість за послуги та інша дебіторська заборгованість, витрати
майбутніх періодів за станом на 31 грудня 2019 та 31 грудня 2020
року представлені таким чином:
На 31 грудня 2019
року

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

поточні забезпечення (забезпечення на виплату відпусток)

На 31 грудня 2019
року

На 31 грудня 2020
року

130,0

203,0

Станом на 31 грудня 2020 року Товариство не мало простроченої та сумнівної іншої
кредиторської заборгованості (31 грудня 2020 року: строк виникнення такої заборгованості не перевищував 365 днів).
Балансова вартість іншої кредиторської заборгованості дорівнює її справедливій
вартості.
Товариство не має короткострокових або довгострокових кредитів (позик) від установ комерційних банків та фінансових організацій станом на кінець 2020 року.
Товарна кредиторська заборгованість відсутня станом на кінець 2020 року.
При визначенні погашення іншої кредиторської заборгованості Товариство на кожну звітну дату проводить аналіз сум кредиторської заборгованості з вираховуванням термінів її обліку на балансі, та термінів позовної давності за період з дати виникнення заборгованості та до звітної дати.
Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало списання з балансу кредиторської заборгованості враховуючи строки позовної давності.
7.13. Дохід від реалізації послуг
Дохід (виручка) від реалізації брокерських, депозитарних послуг є основним джерелом доходів Товариства.
Дохід (виручка) від реалізації брокерських, депозитарних послуг за 2019 рік та за
2020 рік представлений наступним чином:
за 2019 рік

за 2020 рік

дохід від надання послуг депозитарної установи

2557,0

1979,0

дохід від надання брокерських
послуг

128,0

213,0

- дохід від реалізаціі акцій

3718,0

8147,0

дохід від реалізації інших послуг
Всього

-

-

6403,0

10339,0

7.14. Собівартість реалізації
Собівартість реалізації за 2020 рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, представлена
наступним чином:

- собівартість реалізованої продукції (акцій)
інша

за 2019 рік

за 2020 рік

3588,0

7740,0

-

-

7.15. Адміністративні витрати
Основні витрати Товариства, що пов’язані із здійсненням його господарської діяльності розподіляються за статтями, які виділені в окрему групу: Адміністративні
витрати.
Загальний розмір цих витрат за 2020 рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, складає
3207,0 тис. грн., які розподіляються за наступними елементами:

Витрати на оплату праці
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за 2019 рік

за 2020 рік

1579,0

1797,0
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
Відрахування на соціальні заходи

347,0

348,0

Витрати на оренду та утримання
офісу

336,0

210,0

Амортизація основних засобів та
нематеріальних активів

13,0

30,0

Витрати на поточний ремонт
орендованого приміщення

255,0

-

Послуги НДУ, РЦ, НБУ та інформаційно-консультіційні послуги

444,0

703,0

Матеріальні витрати

55,0

45,0

Послуги зв’язку та послуги інтернету

144,0

30,0

Інші витрати

118,0

44,0

Разом

3291,0

3207,0

7.16. Інший сукупний дохід
Нижче наводиться інформація за окремими компонентами, які визначають загальну
суму іншого сукупного доходу.
Інші операційні доходи за 2020 рік, що закінчився 31.12.2020 мають таку структуру:
за 2019 рік

за 2020 рік

Дохід від реалізації необоротних
активів

-

-

Дохід від позитивних операційних курсових різниць

74,0

525,0

У тому числі:дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю (дооцінка
акцій)

-

116,0

Дохід від списання кредиторської
заборгованості

-

-

Інші доходи від операційної діяльності

-

-

74,0

525,0

Всього

Фінансові доходи за 2020 рік, що закінчився 31.12.2020 , представлені наступним
чином:
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вариства, результати операцій і бізнес перспективи. Незважаючи на те, що будь-яке
подальше погіршення вищевказаних ситуацій, може негативно вплинути на результати і фінансову позицію Товариства, яку зараз досить складно визначити, керівництво вважає, що вживає всі можливі заходи для підтримки стабільності бізнесу
Товариства в існуючих умовах.
8.1.2. Податкове законодавство та умови регулювання в Україні
Уряд України продовжує реформу економічної і комерційної інфраструктури в процесі переходу до ринкової економіки. У результаті законодавство, що впливає на
діяльність підприємств, продовжує швидко змінюватися. Ці зміни характеризуються
неясними формулюваннями, наявністю різних тлумачень і сформованою практикою
винесення довільних рішень з боку влади. Інтерпретація керівництвом такого законодавства стосовно діяльності Товариства може бути оскаржена відповідними
контролюючими органами. Зокрема, податкові органи займають фіскальну позицію при інтерпретації законодавства і визначенні розміру податків, і в результаті,
можливо, що операції та діяльність, які раніше не оскаржувалися, будуть оскаржені.
Отже, можуть бути донараховані податки, штрафи і пені. Три роки, що передують
звітному, є відкритими для перевірки податковими органами.
Керівництво вважає, що Товариство нарахувало всі податки, що стосуються діяльності Товариства. У ситуаціях невизначеності Товариство здійснило нарахування
податкових зобов’язань, виходячи з оцінки керівництвом імовірною величини відтоку ресурсів, які будуть потрібні для погашення таких зобов’язань. Керівництво
Товариства, ґрунтуючись на трактуванні податкового законодавства, вважає, що
зобов’язання з податків відображені в повному обсязі. Тим не менш, податкові та
інші державні органи можуть по-іншому трактувати положення чинного податкового законодавства, і відмінності в трактуванні можуть мати істотні наслідки.
8.1.3. Судові позови
Проти Товариства немає судових позовів.
8.2. Цілі та політики управління фінансовими ризиками
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
негативного 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.
Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з фінансовими
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. До
таких фінансових ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності.
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.
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.
Станом на 31.12.2020 пруденційні показники Товариства становлять:
Назва показника

Нормативне значення

Розрахункове значення
на 31.12.2020

Показник мінімального
розміру регулятив-ного
капіталу

Не менше
грн.

7078510,07

Не менше 8%

100,0013

за 2019 рік

за 2020 рік

29,0

53,0

доходи нараховані по облігаціям
та депозитами

-

-

інші фінансові доходи (відсотки на
залишки грошових коштів на поточному рахунку в банках)

255,0

520,0

Норматив адекватності
регулятивного капі-талу,%

Не менше 4,5%

100,0013

Разом

284,0

573,0

Норматив адекватності
капіталу першого рівня,%
Коефіцієнт фінансового
левериджу

В межах від 0 до 3

0,7938

Коефіцієнт
ліквідності

Не менше 0,2

1,4756

Не більше 25%

6,3169

Не більше 100%

76,5512

дивіденди

7.17. Інші операційні, фінансові та інші витрати
Інші операційні витрати за 2020 рік, що закінчився 31.12.2020 року, склали 449,0 тис.
грн. та включають наступні статті:
за 2019 рік
Витрати на створення резервів

за 2020 рік
-

Втрати від операційної курсової
різниці

16,0

363,0

Витрати від списання дебіторської
заборгованості

10,0

-

Інші витрати

227,0

86,0

Разом

253,0

449,0

7.18. Прибутки та збитки
За результатом всіх видів діяльності в 2020 році Товариство отримало чистий прибуток в розмірі 34,0 тис. грн.
Сума податку на прибуток, що буде сплачена в 2021 році за розрахунком такого податку за результатами 2020 року складає 7,0 тис. грн. (розраховано за нормами податкового законодавства України).
8. Розкриття іншої інформації
8.1. Умовні зобов’язання
8.1.1. Операційне середовище
Товариство надає депозитарні, послуги торговця цінними паперами, які є чутливими до змін економічних умов, що впливають на споживчі витрати. Майбутні
економічні умови та інші фактори, включаючи довіру споживачів, рівень доходів
населення можуть знизити споживчі витрати або змінити споживчі переваги. Глобальне зниження темпів зростання української і світової економік або невизначені
економічні перспективи можуть негативно позначитися на споживчих перевагах та
результатах діяльності Товариства.
Українська економіка схильна до ринкових коливань і зниження темпів економічного розвитку у зв’язку з подіями у світовій економіці. Світова фінансова система
продовжує проявляти ознаки напруженості і економіки багатьох країн світу демонструють менший ріст, ніж в минулі роки, або відсутність зростання взагалі. Крім того,
існує невизначеність щодо кредитоспроможності окремих груп споживачів, що негативно позначається на попиті послуг. Період політичної, військової та економічної
нестабільності 2014-2019 років, проведення АТО, окупації ряду територій України
не міг не позначитись на темпах майбутнього економічного зростання, можливості доступу до джерел капіталу. Вартість капіталу для Товариства та її контрагентів
включає всі ризики і є дуже високою, що може вплинути на фінансову позицію То-
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абсолютної

Норматив концентрації
кредитного ризику:
-за контрагентом, що не
є банком або торговцем
-що є банком

7000000,00

Товариство дотримується вимог до розміру капіталу, встановлених нормативним
актами:
Нормативний акт

Нормативний показник

Показник Товариства

Ст. 17 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок»
№3480-IV від 23.02.2006
року

«Торговець цінними паперами може провадити дилерську діяльність, якщо
має сплачений коштами статутний капітал у розмірі не
менш як 500 тисяч гривень,
брокерську діяльність - не
менш як 1 мільйон гривень,
андеррайтинг або діяльність
з управління цінними паперами - не менш як 7 мільйонів гривень».

7,070 млн. грн.

Ст. 14 ЗУ «Про депозитарну систему України»
№5178-VI від 06.07.2012
року

«Для отримання ліцензії на
провадження
депозитарної діяльності депозитарної
установи юридична особа
повинна мати сплачений коштами статутний капітал у мінімальному розмірі не менш
як 7 мільйонів гривень».

7,070 млн. грн.

Регулятивний капітал є одним з найважливіших показників діяльності Товариства.
Основним призначенням якого є покриття негативних фінансових наслідків реалізації ризиків, що виникають при провадженні Товариством професійної діяльності
на фондовому ринку.
Регулятивний капітал Товариства станом на 31 грудня 2020 року складає 7079 тис.
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грн., що вище нормативного показника.
8.3. Цілі, політика та процеси в області управління капіталом.
Товариство розглядає управління капіталом як систему принципів та методів розробки і реалізації управлінських рішень, пов’язаних з оптимальним формуванням
капіталу з різноманітних джерел, а також забезпеченням ефективного його використання у діяльності Товариства. Ключові питання та поточні рішення, що впливають на обсяг і структуру капіталу, а також джерела його формування, розглядаються
управлінським персоналом. Механізм управління капіталом передбачає чітку постановку цілей і завдань управління капіталом, а також контроль за їх дотриманням
у звітному періоді; удосконалення методики визначення й аналізу використання
усіх видів капіталу; розроблення загальної стратегії управління капіталом.
Управлінський персонал здійснює огляд структури капіталу на кінець кожного звітного періоду. При цьому проводиться аналіз вартості капіталу, його структура та
можливі ризики. На основі отриманих висновків Товариство здійснює регулювання
капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також виплати
дивідендів та погашення існуючих позик. Товариство може здійснювати регулювання капіталу шляхом зміни структури капіталу. Система управління капіталом може
коригуватись з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або
стратегії розвитку.
Управління капіталом Товариства спрямовано на досягнення наступних цілей:
•зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і
надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам;
•забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін
на послуги Товариства, що відповідають рівню ризику;
• дотримання вимог до капіталу, встановлених регулятором, і забезпечення здатності Товариства функціонувати в якості безперервного діючого підприємства.
Товариство вважає, що загальна сума капіталу, управління яким здійснюється, дорівнює сумі капіталу, відображеного в балансі.
8.4. Розкриття операцій з пов’язаними сторонами.
Пов’язаними сторонами вважаються сторони, якщо одна сторона має можливість
контролювати іншу сторону або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень іншою стороною.
Операції між пов’язаними сторонами - передбачають передачу ресурсів або
зобов’язань, незалежно від стягування плати.
Спільний контроль – зафіксоване угодою розподілення прав контролю.
Пов’язані сторони Товариства включають учасників, ключовий управлінський персонал, підприємства, які мають спільних власників та перебувають під спільним
контролем, підприємства, що перебувають під контролем ключового управлінського персоналу, а також компанії, стосовно яких у Товариства є істотний вплив.
Назва юридичної особи

Інформація
особу

про

Опис взаємозв’язку особи з Товариством

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АЛАМАК
ПЛЮС»

Країна реєстрації:
Україна

Учасник Товариства, Депонент депозитарної установи.

Каневська Ольга Юхимівна

Громадянка України

Учасник Товариства, кінцевий бенефі-ціарний власник Товариства,
В.о. Ди-ректора юридичної особи – учасника Товариства - ТОВ
«АЛАМАК ПЛЮС», співробітник
ТОВ «ІНВІНТУМ» - менеджер відділу
бухгалтер-ського обліку та супроводження опе-рацій з цінними паперами (за сумісни-цтвом)

Каневська Ольга Юхимівна
Громадянка України
Учасник Товариства, кінцевий бенефіціарний власник Товариства, В.о. Директора юридичної особи – учасника Товариства - ТОВ «АЛАМАК ПЛЮС», співробітник ТОВ «ІНВІНТУМ» - менеджер
відділу бухгалтерського обліку та супроводження операцій з цінними паперами (за
сумісництвом)
Оцінка можливої наявності проведення операцій з пов’язаними сторонами проводиться Товариством в кожному фінансовому році за допомогою аналізу балансу відповідної пов’язаної сторони та стану ринку, на якому така сторона веде діяльність.
Протягом 2020 року Товариство надавало у звичайних умовах ведення бізнесу послуги депозитарної установи пов’язаним особам, а саме:
ТОВ «АЛАМАК ПЛЮС» (код 39291790), учаснику Товариства, Депоненту депозитарної установи на підставі Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах
№ДО-14 від 01.10.2015 року, який діє до дати розірвання договору за ініціативою
сторін Договору. Сума сплачена в 2020 році ТОВ «АЛАМАК ПЛЮС» за депозитарні
послуги на користь ТОВ «ІНВІНТУМ» 6,0 тис. грн.
Товариство не здійснювало інших операцій з пов’язаними особами, які могли б призвести до суттєвого погіршення фінансового стану Товариства протягом звітного
періоду.
Винагорода, виплачена ключовому керівному персоналу складається із заробітної
плати та відрахувань на соціальне забезпечення.
Кількість позицій ключового керівного складу дорівнювало 2 особи в 2020 році.
До провідного управлінського персоналу відноситься директор Товариства та заступник директора – керівник Служби внутрішнього аудиту:
Орловська Оксана Вікторівна

Директор

Сергєєва
В’ячеславівна

Заступник
директора - керівник Служби
вну трішнього
аудиту

Юлія

Громадянка України, паспорт
з безконтактним електронним
носієм №00054173, виданий
17.05.2017, орган, що видав
8030, місце проживання: м. Київ,
вул. Німанська, 2, кв.50, РНОКПП
2639916400. Часткою в ТОВ «ІНВІНТУМ» не володіє.
Громадянка України, паспорт СН
№000494, виданий 22.06.1995
року Мінським РУГУ МВС України
в м. Києві., місце проживання: м.
Київ, вул. Коновальця, 32-Б, кв.70,
РНОКПП 2858305641. Часткою в
ТОВ «ІНВІНТУМ» не володіє.

Заробітна плата керівництву Товариства за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 нарахована у сумі 540 тис. грн., за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 нарахована у сумі 531
тис. грн. та виплачена вчасно.
Протягом звітного періоду Товариство не брало на себе істотних зобов’язань по пенсійним виплатам, оплаті вихідної допомоги або інших довгострокових зобов’язань
перед ключовим управлінським персоналом, крім сплати внесків до державного
пенсійного фонду у складі соціальних внесків із заробітної плати та премій.
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8.5. Події після дати Балансу
Після звітної дати - 31 грудня 2020 року - не відбулося жодних подій, які справили б
істотний вплив на показники фінансової звітності Товариства та вимагають розкриття інформації в примітках до цієї фінансової звітності.
Події, які надають додаткову інформацію про обставини, що існували на дату балансу
1.1. Оголошення банкротом дебітора підприємства, заборгованість
якого раніше була визнана сумнівною.

Ні

1.2. Переоцінка активів після звітної дати, яка свідчить про стійке зниження їхньої вартості, визначеної на дату балансу.

Ні

1.3. Отримання інформації про фінансовий стан і результати діяльності
дочірніх і асоційованих підприємств, яка свідчить про стійке зниження
вартості їхніх акцій на фондових біржах.

Ні

1.4. Продаж запасів, який свідчить про необгрунтованість оцінки чистої
вартості їх реалізації на дату балансу.

Ні

1.5. Отримання від страхової організації матеріалів про уточнення розміру страхового відшкодування, переговори щодо якого велись на звітну дату.

Ні

1.6. Виявлення помилок або порушень законодавства, що призвели до
перекручення даних фінансової звітності.

Ні

Події, які вказують на обставини, що виникли після дати балансу
2.1. Прийняття рішення щодо реорганізації підприємства.

Ні

2.2. Придбання цілісного майнового комплексу.

Ні

2.3. Рішення про припинення операцій, які становлять значну частину
основної діяльності підприємства.

Ні

2.4. Знищення (втрата) активів підприємства внаслідок пожежі, аварії,
стихійного лиха або іншої надзвичайної події.

Ні

2.5. Прийняття рішення щодо емісії цінних паперів.

Ні

2.6. Непрогнозовані зміни індексів цін і валютних курсів.

Ні

2.7. Укладення контрактів щодо значних капітальних і фінансових інвестицій.

Ні

2.8. Прийняття законодавчих актів, які впливають на діяльність підприємства..

Ні

2.9. Дивіденди за звітний період оголошені підприємством після дати
балансу

Ні

Директор
Головний бухгалтер

________________ 		

Орловська О.В.

________________ 		

Стеба С.Л.

15.03.2021

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звіт незалежного аудитора)
щодо річної фінансової звітності
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВІНТУМ»,
код ЄДРПОУ 38511128,
що зареєстроване за адресою:
Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧИГОРІНА, будинок 18, КАБІНЕТ 214,
станом на 31.12.2020 р. за 2020 р.
Аудиторський висновок
(Звіт незалежного аудитора)
щодо річної фінансової звітності
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВІНТУМ»
станом на 31.12.2020 р. за 2020 р.
Адресат
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) призначається для керівництва ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВІНТУМ», фінансова звітність якого перевіряється, і може бути використаний для подання до Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія).
І. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Думка аудитора
Ми провели аудит річної фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВІНТУМ», код за ЄДРПОУ 38511128, адреса Товариства: Україна,
01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧИГОРІНА, будинок 18, КАБІНЕТ 214, що складається з:
•Балансу (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2020 року;
•Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) за 2020 рік;
•Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) за 2020 рік;
•Звіту про власний капітал (Форма № 4) за 2020 рік;
•Приміток до фінансової звітності, що включають стислий виклад значущих облікових політик за 2020 рік.
На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІНВІНТУМ» на 31 грудня 2020 року, та фінансові результати і грошові потоки за рік,
що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі – МСФЗ) та відповідає вимогам чинного законодавства України.
Основа для думки
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню
до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі – Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами,
застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали
інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми провели аудит
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відповідно до обраної Товариством концептуальною основою – Міжнародних стандартів фінансовох звітності.
Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки.
Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності
Не змінюючи нашої думки щодо фінансової звітності, звертаємо Вашу увагу на те,
що Товариство здійснює свою діяльність в умовах фінансово-економічної кризи. В
результаті нестабільної ситуації в Україні діяльність Товариства супроводжується
ризиками.
Вплив економічної кризи та політичної нестабільності, які тривають в Україні, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю і вони можуть негативно вплинути на економіку України та операційну діяльність
Товариства.
Світова пандемія короновірусної хвороби (COVID – 19) та запровадження Кабінетом
Міністрів України карантинних та обмежувальних заходів, спрямованих на протидію її подальшого поширення в Україні зумовили виникнення додаткових ризиків
діяльності суб’єктів господарювання.
Управлінський персонал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВІНТУМ» ідентифікувало суттєві невизначеності, які могла б поставити під значний
сумнів здатність Товариства безперервно продовжувати діяльність, тому використовувало припущення про безперервність функціонування Товариства, як основи
для обліку під час підготовки фінансової звітності, враховуючи зростаючу невизначеність пов’язану із зміною економічної ситуації та песимістичними прогнозами
розвитку світової та національної економіки.
Зазначена інформація Товариством розкрита належним чином у фінансовій звітності складеної станом на 31 грудня 2020 року та за 2020 рік у відповідності до концептуальної основи - Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та МСА
570 «Безперервність діяльності» (переглянутий).
Передбачити масштаби впливу ризиків на майбутнє діяльності Товариства на даний
момент з достатньою достовірністю неможливо. Тому фінансова звітність не містить
коригувань, які могли би бути результатом таких ризиків. Вони будуть відображені у
фінансовій звітності, як тільки будуть ідентифіковані і зможуть бути оцінені.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Інша інформація
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 ознайомлення з іншою інформацією та при цьому розгляд існування суттєвої невідповідності 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 потрібно було б включити до звіту.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність
Управлінський персонал ТОВ «ІНВІНТУМ», в особі відповідальних посадових осіб,
несе відповідальність, зазначену у параграфі 6 б) МСА 210 «Узгодження умов завдань з аудиту»:
- за складання і достовірне подання фінансової звітності за 2020 рік, відповідно
до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від
16.07.1999 року № 996-XIV з наступними змінами та доповненнями;
- за внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для
того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки;
- за наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії
разом з фінансовою звітністю;
- за оцінку здатності суб’єкта господарювання продовжувати свою діяльність на
безперервній основі, а також доречності використання управлінським персоналом
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та
відповідності розкриття питань, що стосуються безперервності діяльності.
Відповідальна особа несе відповідальність також за:
- початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку;
- правочинність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та
господарських фактів;
- доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів;
- методологію та організацію бухгалтерського обліку;
- управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію.
Для проведення аудиторської перевірки за 2020 рік, відповідно до Міжнародних
стандартів аудиту МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової
звітності», МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора»,
були надані наступні документи:
•Балансу (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2020 року;
•Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) за 2020 рік;
•Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) за 2020 рік;
•Звіту про власний капітал (Форма № 4) за 2020 рік;
•Приміток до фінансової звітності, що включають стислий виклад значущих облікових політик за 2020 рік.
•Статутні, реєстраційні документи;
•Протоколи, накази;
•Первинні та зведені документи бухгалтерського обліку.
Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва Товариства розрахунків та
припущень, що впливають на суми активів та зобов’язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових
звітах протягом звітного періоду.
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання
фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності 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 цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом
фінансового звітування компанії.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на
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основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до вимог
Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), зокрема, до МСА 700 «Формулювання думки та
надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань
у звіті незалежного аудитора», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містить перевірену аудитором фінансову звітність, МСА
240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової
звітності».
Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також
зобов’язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.
Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й
розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку застосованих принципів
бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським
персоналом ТОВ «ІНВІНТУМ», а також оцінку загального подання фінансових звітів.
Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.
Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального
подання фінансової звітності.
Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю,
що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання.
Перевірка проводилась відповідно до статті 10 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 року № 2258-VIII з наступними
змінами та доповненнями, Законів України «Про цінні папери та Фондовий ринок»
від 23 лютого 2006 року № 3480-ІV з наступними змінами та доповненнями, «Про
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30 жовтня 1996 року №
448/96-ВР, з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих
Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року
№338/8 (надалі – МСА), з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.
Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих Міжнародних стандартів фінансової звітності та суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом ТОВ «ІНВІНТУМ», також оцінку загального подання фінансових звітів в цілому. Перевіркою не розглядалося питання правильності сплати податків, зборів,
обов’язкових платежів.
Отримані аудиторські докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та відповідну основу для висловлення аудиторської думки.
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у
цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск (складання) звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість
є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно
до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо
окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.
Крім того, ми:
• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності
внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми
та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення
внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні
пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для
розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і 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
продовжити безперервну діяльність суб’єкта перевірки. Якщо ми доходимо висновку щодо
існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо
такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки
ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора.
• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що
покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію
про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені
нами під час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження,
що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм
про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що
впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час
аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями
аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або
коли наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважати його корисність
для інтересів громадськості.
ІІ. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ
Інформація про Товариство
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВІНТУМ» (далі – Товариство),
зареєстроване відповідно до Законів України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 року № 2275-VIII, з наступними змінами та
доповненнями, «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року № 3480-IV
з наступними змінами та доповненнями, та інших законодавчих актів.
Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в банках, печат-
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ки та штампи зі своїм найменуванням.
У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством, іншими внутрішніми нормативними документами, рішеннями.
Станом на 31.12.2020 року відокремлених підрозділів у Товариства немає.
Основні відомості про Товариство
Повна назва Товариства

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВІНТУМ»

Скорочена назва Товариства

ТОВ «ІНВІНТУМ»
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Ліцензія Національної комісії з
цінних паперів та фондового
ринку

Ліцензія серія АЕ №286840 видана НКЦПФР на
право здійснення професійної діяльності на
фондовому ринку – депозитарна діяльність
(Депозитарна діяльність депозитарної установи). Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 08.04.2014 №444. Строк дії ліцензії
з 08.04.2014 року – необмежений

Ліцензія Національної комісії з
цінних паперів та фондового
ринку

Ліцензія серія АЕ №286850 видана НКЦПФР
на право здійснення професійної діяльності
на фондовому ринку – діяльності з торгівлі
цінними паперами (Брокерська діяльність).
Дата прийняття та номер рішення про видачу
ліцензії: 15.04.2014 №487. Строк дії ліцензії з
15.04.2014 – необмежений

Ліцензія Національної комісії з
цінних паперів та фондового
ринку

Ліцензія серія АЕ №286851 видана НКЦПФР на
право здійснення професійної діяльності на
фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами (Дилерська діяльність). Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії:
15.04.2014 №487. Строк дії ліцензії з 15.04.2014
року – необмежений

Номер запису в ЄДР

1 069 102 0000 029658

Основні види діяльності КВЕД:

Код КВЕД 66.12 Посередництво за договорами
по цінних паперах або товарах (основний);
Код КВЕД 66.19 Інша допоміжна діяльність у
сфері фінансових послуг, крім страхування та
пенсійного забезпечення.

Дата внесення останніх змін до
Статуту

Затверджено загальними зборами учасників
Товариства ТОВ «ІНВІНТУМ» Протоколом № 21
від 30.07.2020

Учасники Товариства

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛАМАК ПЛЮС»
ідентифікаційний код юридичної особи:
39291790, місцезнаходження: 03040, м. Київ,
Голосіївський район, проспект Голосіївський,
буд.92/1 Розмір внеску до статутного фонду
(грн.): 7 069 293.00 грн. у відсотках (99,99%)
Каневська Ольга Юхимівна – реєстраційний
номер облікової картки платника податків
2565114345, що зареєстрована за адресою:
Україна, 04050, м.Київ, Деснянський район, вулиця Шолом-Алейхема, буд. 6, кв. 168 Розмір
внеску до статутного фонду (грн.): 707.00 грн. у
відсотках (0,01%)

Керівник, головний бухгалтер,
кількість працівників

Керівник – Орловська Оксана Вікторівна Середня кількість працівників – 8 осіб

Аудиторам надано до перевірки фінансову звітність Товариства складену за Міжнародними стандартами фінансової звітності, а саме:
•Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2020 року;
•Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) за 2020 рік;
•Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) за 2020 рік;
•Звіт про власний капітал (Форма № 4) за 2020 рік;
•Приміток до фінансової звітності, що включають стислий виклад значущих облікових політик за 2020 рік.
Фінансова звітність Товариства за 2020 фінансовий рік є звітністю, яка відповідає вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Фінансова звітність складена на основі принципу справедливої вартості, крім тих,
справедливу вартість яких неможливо оцінити достовірно. Ця фінансова звітність
відображає поточну оцінку управлінського персоналу Товариства.
Аудиторський висновок було підготовлено відповідно до Міжнародних стандартів
контролю якості, аудиту, огляду іншого надання впевненості та супутніх послуг та
інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку.
Дійсна перевірка, проводилася у відповідності з вимогами Закону України «Про
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996 року №
448/96-ВР з наступними змінами та доповненнями, Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року № 3480-IV з наступними змінами та
доповненнями, Закону України « Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 року № 2258-VIII з наступними змінами та доповненнями,
«Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018
року № 2275-VIII з наступними змінами та доповненнями та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг,
прийнятих Аудиторською палатою України в якості національних, які використовуються під час аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства і перевірок на
відповідність. Ці стандарти вимагають, щоб планування і проведення аудиту було
спрямовано на одержання розумних доказів відсутності суттєвих перекручень і по-
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милок у фінансовій звітності Товариства.
Аудитори керувалися законодавством України у сфері господарської діяльності та
оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, Міжнародними стандартами аудиту, використовували
як загальнонаукові методичні прийоми аудиторського контролю (моделювання,
абстрагування та ін.) так і власні методичні прийоми (документальні, розрахунково-методичні узагальнення результатів аудиту). Перевірка проводилась відповідно
до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання
впевненості та супутніх послуг, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700, 701,
705, 720. Перевіркою передбачалось та планувалось, в рамках обмежень, встановлених договором, щодо обсягу, строків перевірки, та з урахуванням розміру
суттєвості помилок з метою отримання достатньої інформації про відсутність або
наявність суттєвих помилок у перевіреній фінансовій звітності та задля складання
висновку про ступінь достовірності фінансової звітності та надання оцінки реального фінансового стану об’єкта перевірки. Під час аудиту проводилось дослідження,
шляхом тестування доказів щодо обґрунтування сум чи іншої інформації, розкритої
у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку
та звітності в Україні, чинних протягом періоду перевірки.
Використовуючи загальнонаукові та специфічні методичні прийоми, були перевірені дані, за якими була складена перевірена звітність. Під час перевірки були досліджені бухгалтерські принципи оцінки матеріальних статей балансу, що застосовані
на об’єкті перевірки: оцінка оборотних і необоротних активів, методи амортизації
основних засобів, тощо.
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики
Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження
здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів
обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в
Україні, чинним протягом періоду перевірки.
Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі – МСФЗ), та Облікової політики ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВІНТУМ».
Річна фінансова звітність Товариства на підставі даних з вимогами Міжнародних
стандартів фінансової звітності, складена станом на кінець останнього дня звітного
року.
Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих Міжнародних стандартів фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВІНТУМ», а
також оцінку загального подання фінансових звітів в цілому. Підготовка фінансової
звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми
активів та зобов’язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів
та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.
Аудитор при проведенні аудиторської перевірки виходив з того, що дані та інформація, які надані в первинних документах, є достовірними та такими, які відповідають
суті здійснених господарських операцій.
Відомості щодо діяльності. Розкриття інформації про стан бухгалтерського обліку та
фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства станом на 31.12.2020 року в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає фінансову інформацію про Товариство станом на
31.12.2020 року згідно з Міжнародними стандартами фінансовох звітності та нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.
Товариство для складання фінансової звітності використовує Концептуальну основу
за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). Аудиторською перевіркою було охоплено повний пакет річної фінансової звітності, складеної станом на
31.12.2020 року.
На Товаристві фінансова звітність складалась протягом 2020 року та своєчасно та
представлялась до відповідних контролюючих органів.
Бухгалтерський облік Товариства ведеться з використанням комп’ютерної техніки та
програмного забезпечення 1С-бухгалтерія.
Фінансова звітність Товариства за 2020 рік своєчасно складена та подана до відповідних державних органів управління у повному обсязі. В цілому методологія та
організація бухгалтерського обліку у Товаристві відповідає встановленим вимогам
чинного законодавства та прийнятої Товариством облікової політики на 2020 рік.
Аудиторською перевіркою підтверджено, що бухгалтерський облік на Товаристві
протягом 2020 року вівся в цілому у відповідності до вимог Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.99 року з
наступними змінами та доповненнями, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та Інструкції «Про застосування плану рахунків бухгалтерського
обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій», затвердженої Наказом Мінфіну України від 30.11.99 року № 291 з наступними змінами та доповненнями та інших нормативних документів з питань організації
обліку. Порушень обліку не виявлено.
Розкриття інформації щодо обліку необоротних активів
На думку аудиторів, облік необоротних активів Товариства, відповідає обраній концептуальній основі, а саме: Міжнародним стандартам фінансової звітності, а також
Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.1999
року № 291.
Порушень в обліку необоротних активів не виявлено. За перевірений період незалежною аудиторською перевіркою встановлено, що необоротні активи ТОВ «ІНВІНТУМ» на 31.12.2020 року становлять – 82 тис грн.
Балансова вартість необоротних активів ТОВ «ІНВІНТУМ» станом на 31 грудня 2020
та 2019 років:
Необоротні активи

На 31.12. 2019
р.

На 31.12.2020 р.

Зміни(+,-)

Нематеріальні
активи(тис грн)

1

-

-1

Незавершені капітальні
інвестиції(тис грн)

-

-

-

Основні засоби(тис грн)

112

82

-30

Інші
необоротні
активи(тис грн)

-

-

-

113

82

-31

Разом

Розкриття інформації щодо обліку запасів
Аудит даних запасів Товариства станом на 31.12.2020 р. свідчить, що облік запасів,
ведеться згідно обраній концептуальній основі, а саме: Міжнародним стандартам
фінансової звітності.
Проведена Товариством інвентаризація була проведена вірно згідно з «Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань» від 02.09.2014 року № 879 з наступ-
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ними змінами та доповненнями.
Таким чином аудитор підтверджує, що станом на 31.12.2020 року запаси Товариства
є відсутніми. Зауважень до обліку не виявлено.
Запаси ТОВ «ІНВІНТУМ» станом на 31 грудня 2020 та 2019 років представлені наступним чином:
Запаси

На 31.12. 2019
р.

На 31.12.2020 р.

Зміни(+,-)

Запаси (тис грн), в т.ч.:

-

-

-

Виробничі
грн)

запаси(тис

-

-

-

продукція(тис

-

Готова
грн)

-

-

Товари(тис грн)

-

-

-

Разом

-

-

-

Розкриття інформації щодо обліку дебіторської заборгованості
Аудит даних дебіторської заборгованої Товариства станом на 31.12.2020 р. свідчить,
що облік дебіторської заборгованості, ведеться згідно обраній концептуальній
основі, а саме: Міжнародним стандартам фінансової звітності.
Проведена Товариством інвентаризація була проведена вірно згідно з «Положенням
про інвентаризацію активів та зобов’язань» від 02.09.2014 року № 879 з наступними
змінами та доповненнями.
Таким чином аудитор підтверджує, що станом на 31.12.2020 року: дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги становить – 3 432 тис грн, дебіторська заборгованість за розрахунками нарахованих доходів – 69 тис грн, дебіторська
заборгованість із внутрішніх розрахунків – 414 тис грн, інша поточна дебіторська
заборгованість – відсутня. Зауважень до обліку не виявлено.
Дебіторська заборгованість ТОВ «ІНВІНТУМ» станом на 31 грудня 2020 та 2019 років
представлена наступним чином:
Дебіторська заборгованість

На 31.12. 2019
р.

На 31.12.2020 р.

Зміни(+,-)

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги(тис
грн)

2 589

3 432

+843

Дебіторська заборгованість за розрахунками: з
нарахованих доходів(тис
грн)

-

69

+69

Дебіторська
заборгованість
за
розрахунками із внутрішніх
розрахунків(тис грн)

-

414

+414

Дебіторська заборгованість за розрахунками з
нарахованих доходів(тис
грн)

-

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість(тис
грн)

-

-

-

2 589

3 915

+1 326

Разом

ЕМІТ ІНФО

ходність за відсотками в 2020 році склала 11% річних.
Компонентом за статтею «Поточні фінансові інвестиції» є депозитні вклади, строк
погашення яких перевищує 3 місяці від звітної дати. В балансі Товариства такі депозитні вклади відсутні.
Справедлива вартість фінансових активів та зобов’язань, що визначена та включена
у фінансову звітність Товариства, являє собою суму, на яку може бути обміняний фінансовий інструмент в результаті поточної операції між бажаючими здійснити таку
операцію сторонами, відмінної від вимушеного продажу або ліквідації.
Інші оборотні активи
Незалежною аудиторською перевіркою було підтверджено, що інші оборотні активи Товариства станом на 31.12.2020 року – відсутні. Облік оборотних активів ведеться вірно, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та до «Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій» від 30.11.1999 року
№ 291.
Інші оборотні активи станом на 31.12.2019 року - відсутні. Зауважень до обліку оборотних активів не виявлено.
Інші оборотні активи ТОВ «ІНВІНТУМ» станом на 31 грудня 2020 та 2019 років становлять:
Інші оборотні активи

На 31.12. 2019 р.

На 31.12.2020 р.

Зміни(+,-)

Інші
оборотні
активи(тис грн)

-

-

-

Фінансові інструменти, що обліковуються за справедливою вартостю
Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю:
Балансова вартість

1
Фінансові активи
Інструменти
(акції)

капіталу

Грошові кошти

Справедлива вартість

2020

2019

2020

2019

2

3

4

5

-

-

-

-

447

128

447

128

8291

4406

8291

4406

Розкриття інформації про відображення поточних зобов’язань і забезпечень у фінансовій звітності
Бухгалтерський облік та оцінка поточних зобов’язань здійснюється відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності та Інструкції про застосування плану
рахунків бухгалтерського обліку від 30.11.99 року № 291. Реальність розміру всіх
статей пасиву балансу в частині зобов’язань станом на 31.12.2020 року, а саме в
ІІІ розділі «Поточні зобов’язання і забезпечення» підтверджуються актами звірки з
кредиторами та даними інвентаризації, яка проведена згідно з вимогами чинного
законодавства України.
Фактичні дані про зобов’язання Товариства вірно відображені у статті балансу - поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги станом на 31.12.2020
року становить – 5 390 тис грн, поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 7 тис грн, у т.ч. з податку на прибуток – 7 тис грн, поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами – 23 тис грн.
Поточні забезпечення станом на 31 грудня 2020 року становлять – 203 тис грн.
Інші поточні зобов’язання станом на 31.12.2020 року – відсутні.
Поточні зобов’язання та забезпечення ТОВ «ІНВІНТУМ» станом на 31 грудня 2020 та
2019 років представлені наступним чином:

Грошові кошти. Касові та банківські операції. Облік розрахунків

Поточні зобов’язання та
забезпечення

На 31.12. 2019
р.

На 31.12.2020 р.

Зміни(+,-)

Облік касових та банківських операцій Товариства, відповідає обраній концептуальній основі, а саме: Міжнародним стандартам фінансової звітності, а також чинному
законодавству України.
Порушень в обліку грошових коштів не виявлено.
За перевірений період облік розрахунків вівся з дотриманням діючих вимог.
Станом на 31.12.2020 року на балансі Товариства сума грошових коштів та їх еквівалентів – 8 291 тис грн.
Гроші та їх еквіваленти ТОВ «ІНВІНТУМ» станом на 31 грудня 2020 та 2019 років представлені наступним чином:

Короткострокові кредити банків(тис грн)

-

-

-

Поточна кредиторська
заборгованість за: товари, роботи, послуги(тис
грн)

-

5 390

+5 390

Поточна кредиторська
заборгованість за розрахунками з бюджетом(тис
грн)

-

7

+7

Поточна кредиторська
заборгованість за розрахунками з оплати
праці(тис грн)

-

-

-

Поточна кредиторська
заборгованість за одержаними
авансами(тис
грн)

27

23

-4

П о т о ч н
забезпечення(тис грн)

130

203

+73

-

-

-

157

5 623

+5 466

Гроші та їх еквіваленти

На 31.12. 2019 р.

На 31.12.2020 р.

Зміни(+,-)

Гроші
та
їх
еквіваленти(тис грн) в
т.ч.:

4 406

8 291

+3 885

Готівка

-

-

-

Рахунки в банках

4 406

8 291

+3 885

Розкриття інформації щодо поточних фінансових інвестицій
Відповідно до проведеної аудиторської перевірки даних інвестиційної діяльності
Підприємства, аудитор підтверджує, що станом на 31.12.2020 року поточні фінансові
інвестиції Товариства становлять – 447 тис грн. Зауважень до обліку не виявлено.
Поточні фінансові інвестиції ТОВ «ІНВІНТУМ» станом на 31 грудня 2020 та 2019 років
становлять:
Поточні фінансові інвестиції

На 31.12. 2019
р.

На 31.12.2020 р.

Зміни(+,-)

Поточні
фінансові
інвестиції(тис грн)

128

447

+319

Поточні фінансові інвестиції які належать до категорії - утримувані для продажу, облік яких ведеться по справедливій вартості, відображаються в статті «Поточні фінансові інвестиції» балансу (рядок 1160). В 2020 році проведена дооцінка акцій, які
знаходяться в біржовому списку до справедливої вартості. Дооцінку акцій віднесено
до прибутку поточного року. На кінець 4 кварталу 2020 року поточні фінансові інвестиції складають 447,0 тис. грн.
В 2020 році Товариству нараховувались відсотки на вільні грошові кошти в національній валюті в ПАТ «РВС БАНК» та в АТ «Перший інвестиційний банк». Середня до-

www.emitinfo.com

і

Інші
поточні
зобов’язання(тис грн)
Разом

Інформація про відсутність у заявника прострочених зобов’язань щодо сплати податків (наявність/відсутність податкового боргу) та зборів
Прострочені зобов’язання щодо сплати податків та зборів не виявлено.
Розкриття інформації про статутний та власний капітал
Аудиторами підтверджується дотримання вимог порядку формування Статутного
капіталу, правильність відображення в обліку внесків до Статутного капіталу, порядок ведення аналітичного обліку рахунку 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал».
Згідно Протоколу № 18 Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНІФНТУМ» від 26 вересня 2019 року було прийняти рішення
про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
Відповідно до нової редакції Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
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НІСТЮ «ІНВІНТУМ» Затвердженого Загальними зборами учасників ТОВ «ІНВІНТУМ»
Протокол № 18 від 26 вересня 2019 року для забезпечення діяльності Товариства за
рахунок вкладів Учасників власними грошовими коштами Статутний капіталл Товариства становить – 7 070 000,00 грн (Сім мільйонів сімдсят тисяч гривень 00 копійок)
та розподілений між Учасниками наступним чином:
Учасники Товариства:

Частка у статутному капіталі

Сума

%

грн

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛАМАК ПЛЮС» Код за ЄДРПОУ 39291790, місцезнаходження: 03040,
м. Київ, Голосіївський район, проспект Голосіївський, буд.92/1

99,99%

7 069 293,00

КАНЕВСЬКА ОЛЬГА ЮХИМІВНА місцезнаходження:: Україна, 04050, м.Київ, Деснянський район, вулиця Шолом-Алейхема, буд.
6, кв. 168

0,01%

707,00

Всього:

100,00

7 070 000,00

Згідно Протоколу № 21 Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВІНТУМ» від 30 липня 2020 року було прийняти рішення про
затвердження нової редакції Статуту Товариства.
Відповідно до нової редакції Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВІНТУМ» Затвердженого Загальними зборами учасників ТОВ «ІНВІНТУМ»
Протокол № 21 від 30 липня 2020 року для забезпечення діяльності Товариства за
рахунок вкладів Учасників власними грошовими коштами Статутний капіталл Товариства становить – 7 070 000,00 грн (Сім мільйонів сімдсят тисяч гривень 00 копійок)
та розподілений між Учасниками наступним чином:
Учасники Товариства:

Частка у статутному капіталі

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛАМАК ПЛЮС» Код за ЄДРПОУ 39291790, місцезнаходження: 03040,
м. Київ, Голосіївський район, проспект Голосіївський, буд.92/1

Сума

%

грн

99,99%

7 069 293,00

КАНЕВСЬКА ОЛЬГА ЮХИМІВНА

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
5 623 тис грн.
РАЗОМ зобов’язання
5 623 тис грн.
Чисті активи:
РАЗОМ активи мінус РАЗОМ зобов’язання 7 112 тис грн.
Станом на 31.12.2020 року вартість чистих активів складає 7 112 тис грн.
Аналіз фінансового стану
Для проведення аналізу фінансових показників Товариства використано фінансову звітність станом на 31.12.2020 року, у складі: Балансу (Звіт про фінансовий стан)
Форма № 1, Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2,
Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) (Форма № 3), Звіту про власний
капітал (Форма № 4), Приміток до фінансової звітності за 2020 рік.
Економічна оцінка фінансового стану Товариства на 01.01.2020 року та на 31.12.2020
року проводилась на підставі розрахунків наступних показників:
Таблиця
ПОКАЗНИК

Оптимальне
значення

ФАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
На 01.01.2020 р.

На 31.12.2020 р.

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,25…0,5

28,88

1,55

2. Коефіцієнт загальної ліквідності

>1

45,36

2,25

3. Коефіцієнт структури капіталу

<1

0,98

0,56

4. Коефіцієнт рентабельності активів

Якнайбільше

0,005

0,003

Інформація про пов’язаних осіб
Відповідно до вимог МСА 550 «Пов’язані особи» аудитори звертались до управлінського персоналу із запитом щодо надання списку пов’язаних осіб та, за наявності
таких осіб, характеру операцій з ними, а також провели достатні аудиторські процедури, незалежно від наданого запиту з метою впевненості щодо наявності або
відсутності таких операцій.
Пов’язані сторони Товариства включають учасників, ключовий управлінський персонал, підприємства, які мають спільних власників та перебувають під спільним
контролем, підприємства, що перебувають під контролем ключового управлінського персоналу, а також компанії, стосовно яких у Товариства є істотний вплив.
Назва юридичної особи

Інформація про особу

Опис взаємозв’язку особи з Товариством

місцезнаходження:: Україна, 04050, м.Київ,
Деснянський район, вулиця Шолом-Алейхема, буд. 6, кв. 168

0,01%

707,00

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АЛАМАК ПЛЮС»

Країна реєстрації: Україна

Учасник
Товариства,
Депонент депозитарної
установи.

Всього:

100,00

7 070 000,00

Каневська Ольга Юхимівна

Громадянка України

Учасник Товариства, кінцевий
бенефіціарний
власник Товариства, В.о.
Директора
юридичної
особи – учасника Товариства - ТОВ «АЛАМАК
ПЛЮС», співробітник ТОВ
«ІНВІНТУМ» - менеджер
відділу бухгалтерського
обліку та супроводження
операцій з цінними паперами (за сумісництвом)

Протягом 2020 року змін в статутному капіталі не відбувалося.
Станом на 31.12.2020 року величина зареєстрованого(пайового) капіталу згідно з
даними фінансової звітності(які аудитор підтверджує) наступна:
•Зареєстрований статутний капітал – 7 070 тис грн;
•Сплачений статутний капітал – 7 070 тис грн;
•Неоплачений капітал – відсутній.
Внесені для формування статутного капіталу кошти були використані на здійснення
професійної діяльності Товариства.
Станом на 01.01.2020 року нерозподілений прибуток становив 1 тис грн, станом на
31.12.2020 року нерозподілений прибуток становить 34 тис грн.
Структура власного капіталу Товариства:
Стаття Балансу

Код рядка

На початок
звітного року,
тис грн.

На кінець
звітного року,
тис грн.

(пайо-

1400

7 070

7 070

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

-

-

Капітал у дооцінках

1405

-

-

Додатковий капітал

1410

-

-

Емісійний дохід

1411

-

-

Накопичені курсові різниці

1412

-

-

Резервний капітал

1415

8

8

Нерозподілений
прибуток(непокритий
збиток)

1420

1

34

Неоплачений капітал

1425

-

-

Вилучений капітал

1430

-

-

Інші резерви

1435

-

-

Усього

1495

7 079

7 112

Зареєстрований
вий) капітал

На нашу думку, інформація про власний капітал достовірно та справедливо відображена у фінансовій звітності і відповідає вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
Розкриття інформації про відповідність вартості чистих активів
Балансова вартість чистих активів Товариства (активи за вирахуванням зобов’язань)
станом на 31.12.2020 року складають:
Необоротні активи
82 тис грн
Оборотні активи
12 653 тис грн.
РАЗОМ активи
12 735 тис грн.
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Оцінка можливої наявності проведення операцій з пов’язаними сторонами проводиться Товариством в кожному фінансовому році за допомогою аналізу балансу відповідної пов’язаної сторони та стану ринку, на якому така сторона веде діяльність.
Протягом 2020 року Товариство надавало у звичайних умовах ведення бізнесу послуги депозитарної установи пов’язаним особам, а саме:
ТОВ «АЛАМАК ПЛЮС» (код 39291790), учаснику Товариства, Депоненту депозитарної установи на підставі Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах
№ДО-14 від 01.10.2015 року, який діє до дати розірвання договору за ініціативою
сторін Договору. Сума сплачена в 2020 році ТОВ «АЛАМАК ПЛЮС» за депозитарні
послуги на користь ТОВ «ІНВІНТУМ» 6,0 тис. грн.
Товариство не здійснювало інших операцій з пов’язаними особами, які могли б призвести до суттєвого погіршення фінансового стану Товариства протягом звітного
періоду.
Винагорода, виплачена ключовому керівному персоналу складається із заробітної
плати та відрахувань на соціальне забезпечення.
Кількість позицій ключового керівного складу дорівнювало 2 особи в 2020 році.
До провідного управлінського персоналу відноситься директор Товариства та заступник директора – керівник Служби внутрішнього аудиту:
Орловська Оксана
Вікторівна

Директор

Громадянка України, паспорт
з безконтактним електронним
носієм №00054173, виданий
17.05.2017, орган, що видав
8030, місце проживання: м.
Київ, вул. Німанська, 2, кв.50,
РНОКПП 2639916400. Часткою
в ТОВ «ІНВІНТУМ» не володіє.

Сергєєва
Юлія
В’ячеславівна

Заступник
директора
- керівник Служби внутрішнього аудиту

Громадянка України, паспорт СН №000494, виданий
22.06.1995 року Мінським РУГУ
МВС України в м. Києві., місце
проживання: м. Київ, вул. Коновальця, 32-Б, кв.70, РНОКПП
2858305641. Часткою в ТОВ
«ІНВІНТУМ» не володіє.

Заробітна плата керівництву Товариства за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 нарахована у сумі 540 тис. грн., за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 нарахована у сумі 531
тис. грн. та виплачена вчасно.
Протягом звітного періоду Товариство не брало на себе істотних зобов’язань по пенсійним виплатам, оплаті вихідної допомоги або інших довгострокових зобов’язань
перед ключовим управлінським персоналом, крім сплати внесків до державного
пенсійного фонду у складі соціальних внесків із заробітної плати та премій.
Події після дати балансу
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Аудитори дослідили інформацію про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на
фінансовий стан Товариства.
Аудитори не отримали аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена, у зв’язку з вищенаведеною інформацію, що розкривається Товариством та подається до Комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Подією після звітної дати визнається факт господарської діяльності, який надав інформацію про ситуації на дату фінансових звітів, що можуть потребувати коригувань або про ситуації, що виникли після дати складання фінансової звітності, які можуть потребувати розкриття або може вплинути на фінансовий стан, рух грошових
коштів або результати діяльності організації і який мав місце в період між звітною
датою і датою підписання бухгалтерської звітності за звітний рік (згідно МСА 560
«Подальші події»).
Аудитори підтверджують на дату проведення аудиту відсутність подій після дати
балансу, наявність яких потребує необхідність проведення коригування фінансової
звітності.
Нами було також розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під
значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, оцінені оцінки управлінського персоналу щодо здатності суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність згідно до вимог МСА 570 «Безперервність» та визначено, що не існує суттєвої невизначеності, що стосується подій
або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність.
Аудитори дійшли впевненості у тому, що загроза безперервності діяльності відсутня.
Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на
діяльність юридичної особи у майбутньому та оцінку ступеня їхнього впливу, зокрема про склад і структуру фінансових інвестицій
В ході аудиторської перевірки аудиторами не було виявлено інформації про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства у майбутньому.
Аудитом встановлено, що інші факти та обставини, які можуть суттєво вплинути на
діяльність юридичної особи у майбутньому та оцінку ступеня їхнього впливу, зокрема про склад і структуру фінансових інвестицій, що наведених вище у таблиці, – відсутні, проте можуть бути у майбутньому (за межами періоду цього аудиторського
звіту та періоду охоплення виконання цього завдання з аудиту) в залежності рішень
НКЦПФР щодо заблокованих фінансових інвестицій.
Інформація про наявність та обсяг непередбачених активів та/або зобов’язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою
В ході аудиторської перевірки аудиторами факту про наявність та обсяг непередбачених активів/або зобов’язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо
високою не виявлено.
Інформація щодо іншої фінансової звітності відповідно до Законів України та нормативно-правових актів
Перевірка іншої фінансової інформації проводилась на підставі МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену
аудитором фінансову звітність». Для отримання розуміння наявності суттєвої невідповідності або викривлення фактів між іншою інформацією та перевіреною аудиторами фінансовою звітністю виконувались аудиторами запити до персоналу Товариства та аналітичні процедури. Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю,
що підлягала аудиту та іншою інформацією не встановлено.

ІІІ.ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ
Ключовий партнер-аудитор
_____________ Д.В. Чирва
(сертифікат №001199
від 28.04.1994р)

		

м.п.

29 березня 2021 року
Основні відомості про аудиторську компанію:
Повна назва підприємства

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН»

Скорочена назва підприємства

ПП АК «ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН»

Ознака особи

Юридична

Код за ЄДРПОУ

21326993

Юридична адреса

Україна, 04070, місто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11

Адреса фактичного місцезнаходження

Україна, 04070, місто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11

Свідоцтво про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів

№ 0238 від 26.01.2001 року № 98

Свідоцтво про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів

Свідоцтво про відповідність системи
контролю якості № 0244 Рішення АПУ
№249/5 від 26.04.2012 видане Аудиторською Палатою України

Відповідність реєстру аудиторів, що
мають право здійснювати аудит проф.
учасників фондового ринку

включено до реєстру «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право
проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»

Місцезнаходження

Україна, 04070, місто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:
Дата та номер договору на проведення
аудиту

№ 09/02-12 від 09 березня 2021 року

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту

з 09 березня 2021 року по 29 березня
2021 року

Дата складання аудиторського висновку

29 березня 2021 рік
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Товариство з обмеженою відповідальністю «Ореола» Компанія з управління активами»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ореола» Компанія з управління активами»
КОДИ

Територія: ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ХАРКІВ, КИЇВСЬКИЙ Р-Н
2021

Дата (рік, місяць, число)

Організаційно-правова форма господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю

01

01

Вид економічної діяльності: Управління фондами

за ЄДРПОУ

37094052

Середня кількість працівників: 6

за КОАТУУ

6310136600

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (Форма №2),
грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

за КОПФГ

Адреса: 61070 м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1
Складено:

7141714

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2020р.
АКТИВ

1
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи:
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Накопичена амортизація довгострокових
біологичних активів
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізхованих страхових резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом І
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію,
товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти:
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі : в резервах довгострокових
зобов`язань
резервах збитків або резервах належних
виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом ІІ
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для
продажу, та групи вибуття
Баланс
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Код рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

2

3

4

1000
1001
1002
1005
1010

53

33

1011
1012
1015

79
26

79
46

1016
1017
1020
1021
1022
1030
1035

10018

6098

1040
1045
1050
1060
1065
1090
1095

2
10073

3
6134

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125

403

1130
1135
1136

1

1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170

303
775
223

56
775
35

223

35
11

1180
1181
1182
1183
1184
1190
1195

1302

1280

1200
1300

11375

7414

• Форма №1

•

240
66.30

за КВЕД
V

1801001

Код за ДКУД
Пасив

1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал)
Внескі до незареєстрованого статутного
капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісіний доход
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)
Неоплачений капітал

Код рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

2

3

4

1400

14675

14675

8

8

-3328

-7312

1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425

Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом І
ІІ. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання

1430
1435
1495

Пенсійні зобов`язання

1505

Довгострокові кредити банків

1510

Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування

1515
1520

Благодійна допомога

1526

Страхові резерви
у тому числі: резерв довгострокових
зобов`язань
резерв збитків або резерв належних виплат

1530

резерв незароблених премій

1533

інші страхові резерви

1534

Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

1535
1540
1545
1595

Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за
одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість за
розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість із
внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання

1600
1605

(

) (

)

(

) (

)

11355

7371

2

1

15

11

1670
1690

3

31

Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами

1695

20

43

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

Баланс
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11375

7414
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1500

1521
1525

1531
1532

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

1700
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Товариство з обмеженою відповідальністю «Ореола» Компанія з управління активами»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ЕМІТ ІНФО

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Звіт про сукупний дохід) • Форма №2
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття

Код рядка

За звітний
період

1

2

3

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

Чисті зароблені страхові премії

2010

Премії підписані, валова сума

2011

Премії, передані у перестрахування

2012

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

Зміна частки перестраховиків у
резерві незароблених премій

2014

Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)

2050

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

Валовий
прибуток

2090

збиток

2095

За аналогічний
період попереднього року

4
731

2
2150

(

Інші операційні витрати

2180

(

Витрати від зміни вартості активів,
які оцінюються за справедливою
вартістю
Витрати від первісного визнання
біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

6239

) (

)
441

)

6218
(

) (

)

(

) (

)

731
(

) (

)

прибуток

2190

збиток

2195

Дохід від участі в капіталі

2200

Інші фінансові доходи

2220

Інші доходи

2240

Дохід від благодійної допомоги

2241

Фінансові витрати

2250

(

) (

)

Втрати від участі в капіталі

2255

(

) (

)

Інші витрати

2270

(

) (

)

2275

Дохід (витрати) від зміни інших
страхових резервів

2110

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

Зміна інших страхових резервів,
валова сума

2111

Фінансовий результат до оподаткування:

Зміна частки перестраховиків в
інших страхових резервах

2112

Інші операційні доходи

2120

2298

2121

2298

(

4560

) (

112

)

577

прибуток

2290

збиток

2295

(

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

(

Прибуток (збиток) від припиненої
діяльності після оподаткування

2305

3983

) (

112

) (

)
)

Чистий фінансовий результат:
2122
2130

(

619

) (

402

)

прибуток

2350

збиток

2355

Стаття

Код рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротніх
активів

2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

Накопичені курсові різниці

2410

Частка іншого сукупного доходу
асоційованих та спільних підприємств

2415

Інший сукупний дохід

2445

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

Податок на прибуток, пов`язаний з
іншим сукупним доходом

2455

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

Сукупний дохід (сума рядків
2350,2355 та 2460)

2465

(

3983

) (

112

)

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

www.emitinfo.com

2181

4
) (

Фінансовий результат від операційної діяльності:

2105

Адміністативні витрати

3

Витрати на збут

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов`язань

Дохід від зміни вартості активів,
які оцінюються за справедливою
вартістю
Дохід від первісного визнання
біологічних активів і сільськогосподарської продукції

1801003

Код за ДКУД
1

Стаття

1

Код рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

Витрати на оплату праці

2505

192

330

Відрахування на соціальні заходи

2510

40

72

Амортизація

2515

19

11

Інші операційні витрати

2520

332

430

Разом

2550

583

843

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Стаття

Код рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих
акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію
Скоригований чистий прибуток
(збиток) на одну просту акцію
-3983

-112

Дивіденди на одну просту акцію

№1(30) • 29 квітня 2021 р.

2600
2605
2610
2615
2650

ЕМІТ ІНФО
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ЕМІТ ІНФО
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ) Форма N3

3011
3015

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

Код рядка

За звітний
період

1
І. Рух коштів у результаті операційної
діяльності
Надходження від
Реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій,
дотацій
Надходження авансів від покупців і
замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки
(штрафів, пені)
Надходження від рпераційної оренди
Надходження від отримання роялті,
авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від
повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:

2

3

3000
3005
3006
3010

За аналогічний
період попереднього року
4

410

3025
3035
3040
3045
3050

4

5

3200
3205
3215

306

3220
3225
3230

220

3235
3250
3255

(

) (

)

3260
3270
3275

(
(
(

) (
) (
) (

)
)
)

3280

(

) (

)

3290

(

) (

)

3295

526

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової
діяльності

3055
3095

Товарів (робіт, послуг)

3100

(

Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов`язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов`язань з
податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов`язань з
податку на додану вартість
Витрачання на оплату зобов`язань з
інших податків і зборів

3105
3110
3115

(
(
(

3116

(

) (

)

3117

(

) (

)

3118

(

) (

)

Витрачання на оплату авансів

3135

(

) (

)

3140

(

) (

)

3145

(

) (

)

3150

(

) (

)

3155

(

3190

(

Витрачання на оплату повернення
авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов`язань за
страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на
надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної
діяльності
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної
діяльності

2

необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього
підприємства та іншої господарської
одинці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності

3020

1801004

Код за ДКУД

1
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської
одиниці
Інші надходження

Стаття

3195

Стаття

133
81

) (

351

)

) (
) (
) (

261
65
154

)
)
)

) (
384

) (

-188

)
41

)

-872

Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з
фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3300
3305
3310
3340
3345

(

) (

)

3350
3355
3360

(
(
(

) (
) (
) (

)
)
)

3365

(

) (

)

3370

(

) (

)

3375

(

) (

)

3390

(

) (

)

3395
3400
3405

-346
569

35

223

3410
3415

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ Форма №4
Код Зареєстроварядка ний капітал

-188
223

Код за ДКУД

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

5

6

Нерозподілений прибуток Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

1

2

3

4

4000
4005
4010
4090
4095
4100
4110
4111
4112
4113

14675

8

-3328

11355

14675

8

-3328
-3964

11355
-3964

14675

8

-3964
-7292

-3964
7391

ЕМІТ ІНФО

8

9

Всього

Залишок на початок року
Коригування: Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок року
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
Інший сукупний дохід за звітний період
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних
підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Сума чистого прибутку, належна до бюджету
Сума чистого прибутку на створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне заоохочення
Внески учасників: Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Анулювання викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної ватості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж) неконтр. частки в дочірньому
підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

70

7

Вилучений
капітал

1801005

10

4114
4116
4200
4205
4210
4215
4220
4225
4240
4245
4260
4265
4270
4275
4280
4290
4291
4295
4300
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ореола» Компанія з управління активами»

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК,
ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ
1.ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Повне найменування : ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОРЕОЛА»
КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ» (далі - Компанія)
Скорочене найменування: ТОВ «ОРЕОЛА»КУА»
Код ЄДРПОУ : 37094052
Дата державної реєстрації : 15.06.2010 р.
Юридична адреса, місцезнаходження: 61070, місто Харків, вулиця Академіка Проскури, будинок 1.
Електронна пошта : info@oreola.com.ua
Офіційна сторінка : http://www.oreola.uafin.net
Основні види діяльності товариства за КВЕД:
66.30 Управління фондами;
64.19 Інші види грошового посередництва;
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.;
66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;
66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення.
Ліцензія: на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з
управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами),
Рішення НКЦПФР № 1780 від 27.10.2015 року, термін дії - з 08.12.2015 року необмежений.
Учасники Компанії : станом на 31 грудня 2020 р.
Учасники

31.12.2019

31.12.2020

%

%

Добкін Михайло Маркович

0,00

29,5

Добкін Дмитро Маркович

0,00

29,5

Коваленко Олексій Вікторович

100,0

41,0

Всього

100,0

100,0

Середньооблікова кількість працівників : станом на 31 грудня 2020 р. - 5 осіб.
Перелік інституційних інвесторів, активи яких перебувають в управлінні Компанії:
ПВНЗІФ «Титул» (код ЄДРІСІ 2331561);
ПВНЗІФ «Ореола» (код ЄДРІСІ 2331560);
ПВНЗІФ «Статус фінанс» (код ЄДРІСІ 2331559)
2.ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ
Фінансова звітність Компанії є фінансовою звітністю загального призначення,
яка сформована з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Компанії для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.
Концептуальною основою фінансової звітності Компанії за рік, що закінчився
31 грудня 2020 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ,
ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), що
офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України.
Підготовлена Компанією 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 Компанія 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, обліковою політикою Компанії, затвердженою наказом Генерального директора Компанії № 5-ОП від 09.01.2020 року, нормам відповідних Законів
України та підзаконних нормативно-правових актів, положеннями Статуту Компанії,
внутрішніми документами, які відповідають вимогам діяльності Компанії.
Облікову політику протягом 2020 року було змінено наказом Генерального
директора Компанії № 6-ОП від 10.12.2020 року у зв’язку з приведенням у відповідність вимог МСБО та вимог нормативно-правових законодавчих актів України, які
стосувались беспосереднього діяльності на ринку цінних паперів, які набрали чинності у 2020 році.
2.2. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності.
Компанія не застосовує жодних МСФЗ достроково.
2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення, суттєвість.
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.
З метою формування показників фінансової звітності Компанії визначений критерій
суттєвості складає 1 тис. грн. для всіх статей балансу, крім статей для яких визнаний
окремий критерій суттєвості.
2.4. Припущення про безперервність діяльності
Фінансова звітність Компанії 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 Компанія не могло продовжити
подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів
безперервності діяльності.
2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Компанії за рік, що закінчився 31.12.2020 р., затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником Компанії 23 лютого 2021 року. Ні учасники Компанії, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності
після її затвердження до випуску.
2.6. Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується ця фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2020 року.
3.ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Облікова політика Компанії розроблена та затверджена керівником Компанії відповідно до вимог чинних МСБО та МСФЗ. Цей розділ містить лише суттєві положення
облікової політики, що стосуються статей цієї фінансової звітності. Інше не наведено.
Компанія обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операції, інших події або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними.
МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти
таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосо-
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вувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.
Для визначення суттєвості окремих об’єктів обліку, які відносяться до активів,
зобов’язань та власного капіталу Компанія встановила поріг суттєвості 5 % від суми
всіх активів, всіх зобов’язань та власного капіталу відповідно.
Перелік та назви форм фінансової звітності Компанії відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
До складу фінансової звітності входять:
Баланс (звіт про фінансовий стан) (форма № 1);
Звіт про фінансові результати (форма № 2 );
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма №3);
Звіт про власний капітал (форма №4) ;
Примітки фінансової звітності за рік, що закінчився.
Згідно МСФЗ та НП(С)БО звіт про фінансовий стан ( баланс) відображає активи,
зобов’язання та власний капітал на кінець періоду, звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, звіт про рух грошових коштів
розкриває інформацію по надходження та витрату грошових коштів, звіт про власний капітал відображає зміни у власному капталі протягом звітного періоду, примітки містять викладення суттєвих облікових політик та інші пояснення.
Фінансова звітність Компанії складається у відповідності з Законом України «Про
бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІV від 16.07.1999 р. зі
змінами та доповненнями, які не суперечать вимогам МСФЗ, МСБО та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
(РМСБО), що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України.
Компанія визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі, коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента.
Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.
За строком виконання фінансовий актив або фінансове зобов’язання розподіляються на поточні ( до 12 місяців) та довгострокові (більш 12 місяців).
Компанія визнає такі категорії фінансових активів:
• фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку;
• фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю.
Компанія визнає такі категорії фінансових зобов’язань:
• фінансові зобов’язання, оцінені за амортизованою собівартістю;
• фінансові зобов’язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання Компанія оцінює їх за їхньою справедливою вартістю, які безпосередньо належить до
придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов’язання.
До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, відносяться акції, паї (частки)
господарських товариств, облігації, векселі. Після первісного визнання Компанія
оцінює їх за справедливою вартістю.
Оцінка справедливої вартості здійснюється з використанням методів оцінки
фінансових інструментів згідно МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості». Під час
первісного визнання фінансової інвестиції, - за справедливою вартістю. При першому визнанні вважається ціна операції, подальша – за справедливою вартістю на дату
оцінки.
Справедливою вартістю цінних паперів вважати :
• офіційний біржовий курс на дату оцінки;
• середньозважену за правочинами на біржі ( у разі відсутності біржового курсу);
• середньозважену за правочинами поза біржою (у разі відсутності інформації за
правочинами на біржі та поза біржою та біржового курсу);
• вартість чистих активів у розрахунку на один цінний папір в обігу ( у разі відсутності інформації за правочинами на біржі та поза біржою та біржового курсу).
Справедливою вартістю часток господарських товариств вважати :
• ціну операції, якщо придбання відбувалось не раніше ніж 15 місяців до дати оцінки;
• останню справедливу вартість, скориговану на суму чистого прибутку (збитку) за
даними наданої останньої річної звітності, розподіленого пропорційно відсотку у
статутному капіталі товариства, якщо придбання відбувалось не раніше ніж 15 місяців до дати оцінки та товариство не має нерозподілених збитків.
Акції українських емітентів, які не перебувають в обігу на організованому ринку
та річну звітність яких отримати не можливо, частки господарських товариств, річну звітність яких отримати не можливо або товариство має непокриті збитки, цінні
папери емітенті, щодо яких прийнято рішення НКЦПФР про заборону торгівлі та зупинення обігу, оцінювати за нульовою вартістю.
У разі скасування реєстрації випуску цінних паперів емітентів НКЦПФР або за
рішенням суду, визнання їх активу припиняється і відображається у складі збитків
звітного періоду. Цінні папери, обіг яких на дату оцінки не зупинений та реєстрація
випуску яких не скасована, але емітент ліквідований та/або визнаний банкрутом та
щодо нього відкрито ліквідаційну процедуру за рішенням суду, оцінюються за нульовою вартістю.
Справедлива вартість акцій, обіг яких зупинений, у тому числі цінні папери емітентів, які включені до списку емітентів, які мають ознаки фіктивності, визначається
з урахуванням наявності строків відновлення обігу таких цінних паперів, наявності
фінансової звітності таких емітентів, результатів їх діяльності, очікування надходження майбутніх економічних вигід.
Підготовки фінансової звітності вимагає від керівництва Компанії оцінок і припущень, які впливають на відображення у звітності сум активів і зобов’язань та розкриття інформації про потенційні активи та зобов’язання на дату складання балансу
(звіту про фінансовий стан).
Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається у
відповідних розділах облікової політики.
Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.
Еквівалент грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які
вільно конвертуються у грошові кошти і яким притаманний незначний ризик
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за
справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті
здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку
України (НБУ).
Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою контрактне
право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта господарювання.
Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді,
коли Компанія стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту. Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю,
яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.
Подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.
У разі змін справедливої вартості дебіторської заборгованості, що мають місце на
звітну дату, такі зміни визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду.
Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із
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нижченаведених ознак:
• Компанія сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
• Компанія не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.
Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям
визнання зобов’язань.
Фінансові активи та зобов’язання згортаються, якщо Компанія має юридичне
право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік,
або реалізувати актив та виконати зобов’язання одночасно.
Компанія визнає матеріальний об’єкт основним засобом, якщо він утримується з
метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного
використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 100
грн. Первісно Компанія оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та
будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої
суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу
власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу. Компанія не визнає в балансовій вартості об’єкта
основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об’єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В
балансовій вартості об’єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які
задовольняють критеріям визнання активу.
Амортизація основних засобів Компанії нараховується прямолінійним методом.
Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх
корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним
для використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на
дату, з якої припиняють визнання активу.
Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності.
Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного
методу з використанням щорічної норми 33%. Нематеріальні активи, які виникають
у результаті договірних або інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав. На кожну звітну дату Компанія оцінює, чи є якась ознака того,
що корисність активу може зменшитися. Компанія зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного
відшкодування активу менша від його балансової вартості.
З 01.01.2019 року набув чинності МСБО 17 «Оренда», мета якого полягає у
тому, щоб забезпечити надання орендарями та орендодавцями інформації у такий
спосіб, щоб ці операції були подані достовірно та зробити облік договорів оренди
прозорішим.
Стандарт націлений на вирішення цієї проблеми, суттєво змінюючи облік в
орендарів таким чином, щоб усі договори оренди було відображено у звіті про фінансовий стан. Тепер орендар у момент укладення договору повинен визнати право користування активом і відповідне зобов’язання у звіті про фінансовий стан у
сумі дисконтованих майбутніх платежів за договором оренди. Право користування активом також може містити в собі будь-які витрати, безпосередньо пов’язані з
укладенням оренди.
Компанія визначила оцінку договорів оренди, активів з права користування та
оренди зобов’язань наступним чином :
• Компанія вирішила не визначати актив з права користування та орендне
зобов’язання до оренди зі строком до 12 місяців або менше, та оренди, за якою
базовий актив є малоцінним. Орендні платежі, пов’язані з такою орендою, визначаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди;
• первісна оцінка: на дату початку оренди Компанія визнає активи з права користування та орендне зобов’язання. На дату початку оренди Компанія оцінює актив
з права користування за собівартістю. На дату початку оренди Компанія оцінює
зобов’язання за теперішньою вартістю орендних платежів, не сплачених на таку
дату. При дисконтуванні орендних платежів використовується ставка додаткових
запозичень орендаря, використовуючи статистичні дані НБУ;
• подальша оцінка : після дати початку оренди Компанія оцінює актив з права користування, застосовуючи модель собівартості. У разі зміни строку оренди, суми, що , як
очікується, будуть сплачені за гарантією ліквідаційної вартості, майбутніх орендних
платежів внаслідок зміни індексу або ставки, які були використані для визначення
таких платежів, Компанія переоцінює орендне зобов’язання шляхом дисконтування
переглянутих орендних платежів.
Активи у формі права користування Компанія відносить до тієї самої статті, за
якої подав би відповідні базові активи, якби вони перебували у власності. Орендне
зобов’язання відображається окремо від інших зобов’язань. Амортизація відноситься на прибутки і збитки за прямолінійним методом.
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків. Компанія визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо
податок належить до статей, які відображено безпосередньо у власному капіталі в
тому самому чи в іншому періоді.
Забезпечення визнаються, коли Компанія має теперішню заборгованість (юридичну
або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі
втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов’язання.
Компанія визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як
зобов’язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Компанія визнає
очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права
на майбутні виплати відпускних.
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.
Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню
та критеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення зобов’язань.
Дохід від продажу фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості або інших активів визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов:
а) Компанія передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю
на фінансовий інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи;
б) за Компанією не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у
формі, яка зазвичай пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими фінансовими інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими активами;
в) суму доходу можна достовірно оцінити;
г) ймовірно, що до Компанії надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією;
та
ґ) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно
оцінити.
Дохід від надання послуг ( винагорода від управління активами) розраховується до
5 числа кожного місяця за попередній та відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів.
Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначен-
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ню та одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів.
Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутніх економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні
вигоди не відповідають або перестають відповідати визнанню як активу у звіті про
фінансовий стан.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов’язання без визнання активу.
Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й
відповідні доходи.
Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Компанія капіталізує витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва
або виробництва кваліфікованого активу, як частина собівартості цього активу.
Компанія не визнає умовні зобов’язання в звіті про фінансовий стан. Інформація про
умовне зобов’язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Компанія не визнає умовні активи.
Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигід є ймовірним.
Визначення пов’язаних осіб розкривається у відповідності до МСБО 24 «Розкриття
інформації про зв’язані сторони». До пов’язаних сторін або операцій зі пов’язаними
сторонами, як зазначено у МСБО 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони»,
відносяться:
а) Фізична особа або близький родич такої особи є пов’язаною стороною із суб’єктом
господарювання, що звітує, якщо така особа:
• контролює суб’єкт господарювання, що звітує, або здійснює спільний контроль над
ним;
• має суттєвий вплив на суб’єкт господарювання, що звітує;
• є членом провідного управлінського персоналу суб’єкта господарювання, що звітує, або материнського підприємства суб’єкта господарювання, що звітує.
б) Суб’єкт господарювання є пов’язаним із суб’єктом господарювання, що звітує,
якщо виконується будь-яка з таких умов:
• суб’єкт господарювання та суб’єкт господарювання, що звітує, є членами однієї групи (а це означає, що кожне материнське підприємство, дочірнє підприємство або
дочірнє підприємство під спільним контролем є пов’язані одне з одним);
• один суб’єкт господарювання є асоційованим підприємством або спільним підприємством іншого суб’єкта господарювання (або асоційованого підприємства чи
спільного підприємства члена групи, до якої належить інший суб’єкт господарювання);
• обидва суб’єкти господарювання є спільними підприємствами однієї третьої сторони;
• один суб’єкт господарювання є спільним підприємством третього суб’єкта господарювання, а інший суб’єкт господарювання є асоційованим підприємством цього
третього суб’єкта господарювання;
• суб’єкт господарювання є програмою виплат по закінченні трудової діяльності
працівників або суб’єкта господарювання, що звітує, або будь-якого суб’єкта господарювання, який є пов’язаним із суб’єктом господарювання, що звітує.
Якщо суб’єкт господарювання, що звітує, сам є такою програмою виплат, то працедавці-спонсори також є пов’язаними із суб’єктом господарювання, що звітує;
• суб’єкт господарювання перебуває під контролем або спільним контролем особи,
визначеної в пункті а);
• особа, визначена в підпункті першому пункту а), має значний вплив на суб’єкт господарювання або є членом провідного управлінського персоналу суб’єкта господарювання (або материнського підприємства суб’єкта господарювання).
4. ОСНОВНІ ПРИПУЩЕННЯ, ОЦЕНКИ ТА СУДЖЕННЯ.
При підготовці фінансової звітності Компанія здійснює оцінки та припущення,
які мають вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО, та
тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.
Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за
існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки
базуються на наявній у керівництва Компанії інформації про поточні події, фактичні
результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків.
4.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ.
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або
умови, керівництво Компанії застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів
для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова
звітність:
• подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки Компанії;
• відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму;
• є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
• є повною в усіх суттєвих аспектах.
Під час здійснення судження керівництво Компанії посилається на прийнятність наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:
• вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;
• визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та
витрат у Концептуальній основі фінансової звітності.
Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші
положення інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну
літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.
Операції, що не регламентуються МСФЗ Компанія не здійснювала.
4.2. Судження щодо справедливої вартості активів Компанії.
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих
фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент
закриття торгів на звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої
економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших
факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».
4.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів Компанії.
Керівництво Компанії вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають
стосунок до оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є
ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що:
• вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки
базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності,
змін;
• вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на
доходи (витрати) може бути значним.
Якби керівництво Компанії використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок, курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти
і коригувань під час оцінки інструментів, більша або менша зміна в оцінці вартості
фінансових інструментів у разі відсутності ринкових котирувань мала б істотний
вплив на відображений у фінансовій звітності чистий прибуток та збиток.
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4.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів
Керівництво Компанії застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне
судження за цим ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які можуть
бути пов’язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Компанії фактором і може суттєво вплинути на оцінку питанням фінансових
інструментів.
4.5.Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
На кожну звітну дату Компанія проводить аналіз дебіторської заборгованості,
іншої дебіторської заборгованості та інших фінансових активів на предмет наявності ознак їх знецінення. Збиток від знецінення визнається виходячи з власного
професійного судження керівництва за наявності об’єктивних даних, що свідчать
про зменшення передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним активом у
результаті однієї або кількох подій, що відбулися після визнання фінансового активу.
5. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Згідно МСБО 17 «Оренда» об’єктами фінансової оренди Товариства є офісне
приміщення за укладеним договором, яке знаходиться за адресою: м. Харків, вулиця Академіка Проскури,1. У 2020 році Компанією було укладений договір на оренду
приміщення від 03.03.2020 року з терміном дії до 31.12.2020 року, який був достроково розірваний у зв’язку зі зміною кількості зайнятих Компанією приміщень та
укладений новій договір від 10.03.2020 року з терміном дії до 31.1.2.2020 року. Компанія вирішила не визначати актив з права користування та орендне зобов’язання
до оренди зі строком до 12 місяців або менше, та оренди, за якою базовий актив
є малоцінним. Орендні платежі, пов’язані з такою орендою, визначаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Компанія обліковується
зобов’язання з оренди приміщення, яке відображено у Звіті про фінансовий стан.
Основні засобі.
Станом на 15.12.2020 року Компанією була проведена інвентаризація основних
засобів, активів та зобов’язань Компанії згідно з наказом № 11-ІНВ від 14.12.2020
року у відповідності до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, яка
затверджена наказом Міністерства фінансів України 02 вересня 2014 № 879. Під час
інвентаризації нестач або псування основних засобів не встановлено. При інвентаризації не були виявлені основні засоби, які не використовуються та /або морально
та фізично зношені.
Основні засоби Компанії складаються з технічних засобів та офісної меблі.
Представлені наступним чином:
Станом на 31.12.2019 р. :
Основні засоби – 53 тис. грн.
Первісна вартість – 79 тис. грн.
Знос – 26 тис. грн.
Станом на 31.12.2020 р. :
Основні засоби– 33 тис. грн.
Первісна вартість – 79 тис. грн.
Знос – 46 тис. грн.
Інші фінансові інвестиції
Станом на 15.12.2020 року Компанією була проведена інвентаризація основних
засобів, активів та зобов’язань Компанії згідно з наказом № 11-ІНВ від 14.12.2020
року у відповідності до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, яка
затверджена наказом Міністерства фінансів України 02 вересня 2014 № 879.
Керівництво Компанії здійснює виключно безперервні оцінки справедливої
вартості активів та зобов’язань Компанії, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9
та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.
Внаслідок відсутності в Україні активного вторинного ринку для кредитів,
дебіторської та кредиторської заборгованості, інших запозичених коштів, надійна
оцінка ринкової вартості цих інструментів відсутня. Компанія припускає, що справедлива вартість таких фінансових інструментів дорівнює вартості погашення, тобто
сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.
Керівництво Компанії вважає, що балансова вартість фінансових активів та
зобов’язань не має суттєвих відхилень порівняно з їх справедливою вартістю.
Керівництво Компанії вважає, що наведені в цих примітках розкриття щодо
застосування справедливої вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів фінансової звітності.
Інші фінансові інвестиції складаються з цінних паперів – акцій ПАТ та інвестиційних сертифікатів венчурного фонду, - станом на 31.12.2019р. - 10 018 тис. грн. ,
станом на 31.12.2020 р. – 6 098 тис. грн.
Компанія володіє акціями ПАТ «Кінгс Айс», обіг яких зупинений, згідно рішення
НКЦПФР. Акції українських емітентів, обіг яких зупинений та річну фінансову звітність яких отримати неможливо, оцінюються за справедливою вартістю. Станом на
31.12.2020 року Компанія здійснила переоцінку акцій згідно МСФО. Таким чином,
справедлива вартість вищезазначених фінансових активів – акцій ПАТ «Кінгс Айс»
станом на 31.12.2020 р. оцінена за нульовою вартістю.
Грошові кошти
Станом на 31.12.2019 року грошові кошти на рахунках банках складали 223 тис.
грн. Станом на 31.12.2020 року у Компанії наявні грошові кошти на рахунках банках
в розмірі 35 тис. грн. Залишки коштів на рахунках підтверджено банківськими виписками.
Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість представлена Компанією у Балансі (звіті про фінансовий стан) у вигляді дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи,
послуги, дебіторською та іншою поточною дебіторською заборгованістю.
Станом на 31.12.2019 р. дебіторська заборгованість Компанії складалась з
- Інша поточна дебіторська заборгованість - 303 тис. грн.
Станом на 31.12.2020 р. дебіторська заборгованість Компанії представлена таким
чином:
- Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги – 403 тис. грн.
- Інша поточна дебіторська заборгованість -56 тис. грн.
Дебіторська заборгованість Компанії не має забезпечення. Протягом 2020 року
списання безнадійної дебіторської заборгованості не відбувалось.
Поточні фінансові інвестиції
Поточні фінансові інвестиції станом на 31.12.2019 р. - 775 тис. грн.
Поточні фінансові інвестиції, за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р. становлять 775
тис. грн. Складаються з векселів фізичної особи для продажу.
Витрати майбутніх періодів
Станом на 31.12.2020 р. витрати майбутніх періодів Компанії складають – 11 тис. грн.
Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал Компанії сформований у відповідності до законодавства України та сплачений повністю грошовими коштами. Розмір статутного
капіталу станом на 31.12. 2019 року складав 14 675 тис. грн. Станом на 31.12.2020 р.
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розмір статутного капіталу Компанії складає 14 675 тис. грн.
Додатковий капітал станом на 31.12.2019 р. складав 8 тис грн., станом на
31.12.2020 р. складає 8 тис грн. До додаткового капіталу віднесена дооцінки основних засобів у сумі 8 тис. грн.
Нерозподілений прибуток ( непокритий збиток) у складі власного капіталу Товариства станом на 31.12.2019 року складав (– 3 328 ) тис. грн., станом на 31.12.2020
року складає (– 7 312 ) тис. грн.
Протягом 2020 року збільшення розміру статутного капіталу Компанії не
здійснювалося. Протягом 2020 року були зміни учасників Компанії шляхом викупу
часток Компанії. Інформація про учасників Компанії станом на 31 грудня 2020 року
наведена вище у розділі І «Загальна інформація».
Поточні зобов’язання
Станом на 31.12.2019 року поточні зобов’язання Компанії складались з:
- Поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці в розмірі
15 тис. грн.;
- Розрахунки з бюджетом в розмірі 2 тис. грн.;
- Інші поточні зобов’язання ( послуги сторонніх організацій ) – 3 тис грн.
Станом на 31.12.2020 року поточні зобов’язання Компанії складаються з:
Поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці в розмірі
11 тис. грн.;
- Розрахунки з бюджетом в розмірі 1 тис. грн.;
- Інші поточні зобов’язання ( послуги сторонніх організацій ) – 31 тис грн.
Дохід (виручка) від реалізації послуг
Доходи від реалізації у звітному та попередньому періодах були сформовані
наступним чином:
2019 рік:
Чистий дохід від реалізації послуг (управління активами ІСІ) за 2019 р. склав 731 тис.
грн.
Дивіденди отримані у 2019 р. – 220 тис. грн.
Дохід від управління активами ІСІ – 511 тис. грн.
2020 рік:
Інші доходи, в тому числі доходи від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю за 2020 р. склали 2 298 тис. грн.
Дохід від управління активами ІСІ – 577 тис. грн.
Інші операційні витрати
Інші операційні витрати у звітному та попередньому періодах були сформовані
наступним чином:
за 2019 рік - 441 тис. грн. За рік, що закінчився 31 грудня 2020 року - 6 239 тис.
грн. Складаються з поточних витрат Компанії та витрат від зміни вартості активів, які
оцінюються за справедливою вартістю у сумі - 6 218 тис. грн.
Адміністративні витрати
Адміністративні витрати у звітному та попередньому періодах були сформовані
наступним чином: за 2019 рік склали 402 тис. грн.; за рік, що закінчився 31 грудня
2020 року, склали 619 тис. грн. Складаються з заробітної плата та від повідних нарахувань.
Чистий прибуток (збиток)
За результатом діяльності в 2019 році Компанією отриманий збиток в розмірі
112 тис. грн. За результатом діяльності в 2020 році Компанією отриманий збиток в
розмірі 3 983 тис. грн.
6.РОЗКРИТТЯ ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ
6.1 Умовні зобов’язання.
6.1.1 Операційне середовище
Економіка України характеризуються низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу,
відносно високим рівнем інфляції та наявністю валютного контролю, що не дозволяє національній валюті бути ліквідним засобом платежу за межами України. Економіка України в значній мірі залежить від реформування адміністративної та правової
систем. Внаслідок цього діяльності в Україні властиві ризики, яких не існує в умовах
більш розвинених ринків.
Керівництво вважає, що воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення стійкості бізнесу Компанії в цих умовах. Однак, несподівані погіршення в економіці можуть
негативно впливати на результати діяльності Компанії і фінансове становище. Ефект
такого потенційно негативного впливу не може бути достовірно оцінений.
Згідно офіційних даних Державної служби статистики України індекс інфляції
станом на 31.12.2020 рік склав 100,9 %. У порівнянні з 2019 роком індекс інфляції
зріс на 0.9 %.
З кінця 2019 року розпочалося поширення коронавірусу, який отримав назву
COVID-19, здатного викликати важкі наслідки, що призводять до загибелі людини.
На кінець 2019 року Всесвітня організація охорони здоров’я повідомляла про обмежене число випадків зараження COVID-19, але 31 січня 2020 року оголосила надзвичайну ситуацію в області охорони здоров’я, а 13 березня 2020 року - про початок
пандемії з зв’язку зі стрімким поширенням COVID-19. Заходи, що вживаються по
всьому світу з метою боротьби з поширенням COVID-19, призводять до необхідності
обмеження ділової активності, що впливає на попит на енергоресурси, нерухомість
та іншу продукцію Українського виробництва, а також до необхідності профілактичних заходів, спрямованих на запобігання поширенню інфекції. На тлі цих подій відбулося істотне падіння фондових ринків, відбулося ослаблення української гривні
до долара США та євро, змінилися ставки кредитування. Керівництво Компанії уважно стежить за ситуацією і реалізує заходи щодо зниження негативного впливу зазначених подій на Компанію.
Влив пандемії, карантину та обмежувальних заходів протягом 2020 р.
не вплинуло на діяльність Компанії. Керівництвом Компанії було прийняте рішення
щодо часткової дистанційної роботи персоналу, гнучкий режим комунікацій персоналу, без обмежувальних заходів діяльності. Компанія продовжувала та планує продовжувати свою діяльність на безперервній основі.
6.1.2.Оподаткування
У результаті загальної нестабільної економічної ситуації регіональне і загальнодержавне податкове законодавство України постійно змінюються. Крім того, трапляються випадки їх непослідовного застосування, тлумачення і виконання. Недотримання законів та нормативних актів України може призвести до накладення
серйозних штрафів і пені. В результаті майбутніх податкових перевірок можуть бути
виявлені додаткові зобов’язання, які не будуть відповідати податкової звітності Компанії. Такими зобов’язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи і пеня;
та їх розміри можуть бути істотними. У той час як Компанія вважає, що воно відобразило всі операції у відповідності з чинним податковим законодавством, існує
велика кількість податкових норм і норм валютного законодавства, в яких присутня
достатня кількість спірних моментів, які не завжди чітко і однозначно сформульовані. Керівництво Компанії вважає, що сплатило усі податки, тому фінансова звітність
не містить резервів на податкові збитки.
6.1.3. Судові позови
В процесі звичайної діяльності Компанія не залучена в судові розгляди і до неї не
висуваються інші претензії. Керівництво Компанії вважає, що в кінцевому підсумку зобов’язання, якщо таке буде, що випливає з рішення таких судових розглядів

№1(30) • 29 квітня 2021 р.

ЕМІТ ІНФО

73

ЕМІТ ІНФО

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ореола» Компанія з управління активами»

або претензій, не зробить істотного впливу на фінансове становище або майбутні
результати діяльності Компанії. Станом 31.12.2020 року Компанія не мала суттєвих
претензій, які були б висунуті по відношенню до нього.
6.1.4. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів
Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат
економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що
активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної
діяльності Компанії.
Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів,
які знаходяться поза зоною контролю Компанії. Ступінь повернення дебіторської
заборгованості Компанії визначається на підставі обставин та інформації, які наявні
на дату балансу. На думку керівництва Компанії, додатковий резерв під фінансові
активи станом на 31.12.2020 року не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації.
Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної
діяльності Компанії.
Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться поза зоною контролю Компанії. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Компанії визначається на підставі обставин та інформації,
які наявні на дату балансу. На думку керівництва Компанії, додатковий резерв під
фінансові активи на дату складання звітності не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації.
6.2. Розкриття інформації про пов’язані сторони
При розгляді взаємовідносин кожної можливої пов’язаної сторони особлива увага надається змісту відносин, а не тільки їхній юридичній формі. До переліку
пов’язаних сторін, які прямо контролюють та мають долю в суб’єкті господарювання, що надає їм значний вплив на суб’єкт господарювання станом на 31.12.2020 року
належать:
Учасники Компанії :
•
Добкін Михайло Маркович
– 29,5%;
•
Добкін Дмитро Маркович
- 29,5%;
•
Коваленко Олексій Вікторович – 41%.
всього – 100 %
Посадові особи, які мають вплив на прийняття управлінських рішень:
•
Іванова Карина Олександрівна - Генеральний директор.
Інших пов’язаних сторін Товариство не має.
Станом на 31.12.2020 р. року Компанія не здійснювало операції з пов’язаними
сторонами, крім виплата заробітної плати Генеральному директору згідно штатному розкладу та була отримана поворотна фінансова допомога від Генерального директора у розмірі 143,7 тис. грн. Інших операцій з пов’язаними сторонами не було.
6.3. Цілі та політики управління фінансовими ризиками
Керівництво Компанії визнає, що діяльність Компанії 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. До таких ризиків
віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик
включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління
ризиками керівництвом Компанії здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та
застосування інструментарію щодо його пом’якшення.
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.
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові
потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін.
Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик
та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Компанія
наражатиметься на ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в акції, облігації та інші
фінансові інструменти.
Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових
цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику),
незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого
фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.
Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.
Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові
потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво Компанії усвідомлює, що відсоткові ставки можуть
змінюватись і це впливатиме як на доходи Компанії, так і на справедливу вартість
чистих активів.
Ризик ліквідності – ризик того, що Компанія матиме труднощі при виконанні
зобов’язань, пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом
поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.
Для того щоб обмежити вище зазначені ризики, при виборі фінансових інструментів
політика Компанії базується на високому рівні контролю з боку працівників Компанії з урахуванням вимог чинного законодавства України. Основною метою фінансових інструментів є залучення фінансування для операційної діяльності Компанії.
Компанія мінімізує ризики диверсифікацією свого інвестиційного портфелю, аналізує фінансові активи перед їх покупкою і відстежує подальшу інформацію про ці активи, вкладаючи більшість своїх інвестицій в підприємства з високими рейтингами
надійності. Компанія постійно аналізує дебіторську заборгованість щодо термінів
погашення та планує грошові потоки від операційної діяльності.
Управління ризиками керівництвом Компанія здійснюється на основі розуміння
причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість
чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом’якшення.
6.4. Управління капіталом
Компанія здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:
• зберегти спроможність Компанії продовжувати свою діяльність так, щоб воно і
надалі забезпечувало дохід для учасників Компанії та виплати іншим зацікавленим
сторонам;
• забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін
на послуги Компанії, що відповідають рівню ризику.
Керівництво Компанії здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При
цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики.
На основі отриманих висновків Компанії здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також виплати дивідендів.
У період з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р. залучення додаткового капіталу, фінансування або виплати дивідендів не здійснювалось.
Компанія дотримується вимог чинного законодавства України щодо співвідношен-
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ня статутного та власного капіталу, а також вимог щодо капіталу, які передбачені
«Положенням щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками», затвердженого Рішенням
НКЦПФР № 1597 від 01.10.2015 р. у чинній редакції Компанія щомісячно розраховує пруденційні показники: розмір власних коштів, норматив достатності власних
коштів, коефіцієнт покриття операційного ризику, коефіцієнт фінансової стійкості.
Станом на 31.12.2020 р. пруденціійні показники Компанії знаходяться в межах нормативних значень.
6.5. Події після Балансу
Події, які б могли вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів
Компанії між датою балансу і датою затвердження керівництвом Компанії фінансової звітності не відбувались. Коригувань фінансової звітності з 01.01.2021 р. до дати
затвердження не відбувалось.
Генеральний директор
Головний бухгалтер

К.О. Іванова
О.Ю. Мегель

Аудиторський висновок
(звіт незалежного аудитора)
щодо річної фінансової звітності
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ОРЕОЛА» КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ»
станом на 31.12.2020 р. за 2020 р.
Адресат
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) призначається для керівництва ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОРЕОЛА» КОМПАНІЯ
З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ», фінансова звітність якого перевіряється, і може бути
використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку (далі – Комісія).
І. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності ТОВ «ОРЕОЛА» КУА», код за ЄДРПОУ 37094052,
адреса Товариства: Україна, 61070, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ПРОСКУРИ, будинок 1, що складається з:
• Балансу (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2020 року;
• Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) за 2020 рік;
• Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) за 2020 рік;
• Звіту про власний капітал (Форма № 4) за 2020 рік;
• Приміток до фінансової звітності за 2020 рік.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного у розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах (або надає правдиву та неупереджену
інформацію про) фінансовий стан ТОВ «ОРЕОЛА» КУА» на 31 грудня 2020 року, та
фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Основа для думки із застереженням
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню
до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі – Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами,
застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали
інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми провели аудит
відповідно до обраної Товариством концептуальною основою – Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Аудитор дійшов висновку, що існує суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності та значущість потенційного впливу умов щодо яких є доречними розкриття інформації у цьому пакеті звітності необхідної для досягнення того,
щоб фінансова звітність не вводила в оману.
За результатами аудиторської перевірки встановлено, що фінансова інформація
відображена у фінансовій звітності є повною та достовірною та у повному обсязі
відображає фінансово-господарську діяльність Товариства. Проте, за результатами
аудиту встановлено, що у Товариства за 2020 рік зменшилася валюта Балансу на 3
961 тис грн та розмір власного капіталу Товариства зменшився на 3 984 тис грн. Крім
того, Товариство за підсумками 2020 року отримало збиток у розмірі 3 983 тис грн
щодо наявності якого аудитор отримав впевненість, провівши необхідні аудиторські процедури та зібравши відповідні докази. Сума отриманого збитку зменшила
розмір непокритого збитку за рядком 1420 Звіту про фінансовий стан Товариства,
що станом на 31 грудня 2020 року складає 7 312 тис грн та прямо вплинула на підсумок власного капіталу за Звітом про фінансовий стан Товариства.
Відповідно до Вимог Статуту Товариства (п.7.9 у редакції від 03.07.2017 року) визначено формування резервного капіталу Товариства шляхом відрахування від суми
чистого прибутку 5%. Вище вказана інформація та збитки поточного року вплинули
на неспроможність управлінським персоналом Товариства виконати вимоги Статуту щодо формування резервного капіталу. Аудитор визначив чи розкритті у фінансовій звітності питання, що розглядаються у цьому параграфі у відповідності до МСА
570 «Безперервність діяльності» (переглянутий) (п. 22-23) та дійшов висновку, що у
фінансовій звітності вказані питання не розглядалися. Розкриття інформації, якого
вимагає концептуальна основа фінансового звітування повинна включати розкриття інформації щодо отриманих збитків за Звітом про прибутки та збитки 2020 року,
про зменшення розміру власного капіталу, інших питань господарської діяльності
щодо яких існує суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності
про таке: оцінку управлінським персоналом значущості подій або умов, що стосуються здатності суб’єкта господарювання виконувати свої зобов’язання або значні
судження зроблені управлінським персоналом Товариства як складової його оцінки
здатності суб’єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній
основі.
Зазначена інформація Товариством не розкрита належним чином у фінансовій звітності складеній станом на 31 грудня 2020 року та за 2020 рік у супереч до концептуальної основи - Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та МСА 570
«Безперервність діяльності» (переглянутий), за яким визначається необхідність розкриття інформації про значущість потенційного впливу таких умов та ймовірність та
час їх виникнення.
Причиною такої господарської діяльності Товариства може бути не тільки дії управлінського персоналу, а й зовнішній макроекономічний вплив, що спричинений пандемією COVID-19, яка вплинула на економіку не тільки поодиноких підприємств, а в
цілому на економіку України та Світу.
Управлінський персонал Товариства у фінансовій звітності не навів виключно судження та не провів оцінку макроекономічного впливу, що спричинений пандемією
COVID-19, яка вплинула на економіку не тільки поодиноких підприємств, а в цілому
на економіку України та Світу.
Наприкінці 2019 року вперше з’явились новини з Китаю про поширення вірусу
COVID-19 (коронавірус). У перші кілька місяців 2020 року вірус поширився в усьому
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світі, викликаючи перебої в бізнесі та економічній діяльності. У березні 2020 року,
Всесвітня організація охорони здоров’я визнала ситуацію з коронавірусом пандемією.
Поширення вірусу мало несприятливий вплив на економічну активність у світі,
включаючи падіння на ринках капіталу та різке зниження цін на товари та послуги.
Внаслідок цього, українські суверенні кредитні свопи за дефолтами збільшились у
березні 2020 року більш ніж удвічі порівняно з 31 грудня 2019 року, та більш ніж
утричі від його п’ятирічного історичного мінімуму досягнутого у лютому 2020 року.
У березні 2020 року, уряд України вжив низку обмежувальних заходів для запобігання поширенню вірусу в країні. Зокрема, були встановлені обмеження на громадський транспорт (включаючи міжміські), повітряний рух між певними країнами,
роботу громадських установ та громадські заходи. Уряд також закликав бізнес перейти на віддалений режим роботи для своїх працівників. Крім того, 17 березня 2020
року парламент України прийняв нові закони, спрямовані на пом’якшення наслідків
коронавірусу. Положення скасовують деякі податкові вимоги, задля пом’якшення
фінансових втрат для підприємств, робітників та пенсіонерів, постраждалих внаслідок економічного сповільнення. Серед інших змін, Закон пропонує звільнення від
штрафних санкцій за порушення податкового законодавства в період з 01 березня
по 31 травня. Закон також накладає мораторій на податкові перевірки для підприємств за вказаний період. Кабінет Міністрів України 25 березня 2020 року ввів режим надзвичайної ситуації у всіх областях і продовжив карантинні заходи.
Обмежувальні заходи, що застосовуються українським урядом, можуть негативно
вплинути на загальну економіку України і державний бюджет. Отже, все вище наведене, що описано у цьому параграфі «Основа для думки із застереженням» є підставою для формування думки аудитора із застереженням.
Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки із застереженням.
Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності
Аудитор дійшов висновку, що існує суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності та значущість потенційного впливу умов щодо яких є доречними розкриття інформації у цьому пакеті звітності необхідної для досягнення того,
щоб фінансова звітність не вводила в оману. МСА 570 «Безперервність діяльності»
(п.22-23) вимагають від аудитора впевнитися, чи управлінський персонал Товариства здійснив оцінку значущості подій або умов, що стосуються здатності суб’єкта
господарювання виконувати свої зобов’язання або значні судження зроблені управлінським персоналом Товариства як складової його оцінки здатності суб’єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Така суттєва
невизначеність існує, проте не розкрита у фінансовій звітності. Обставини та умови
щодо такої суттєвої невизначеності зазначені аудитором у розділі «Основа для думки із застереженням» цього Звіту аудитора.
Розкриття інформації, якого вимагає концептуальна основа фінансового звітування
повинна включати розкриття інформації щодо отриманих збитків за Звітом про прибутки та збитки 2020 року, про зменшення розміру власного капіталу, інших питань
господарської діяльності щодо яких існує суттєва невизначеність, що стосується
безперервності діяльності про таке: оцінку управлінським персоналом значущості
подій або умов, що стосуються здатності суб’єкта господарювання виконувати свої
зобов’язання або значні судження зроблені управлінським персоналом Товариства
як складової його оцінки здатності суб’єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі.
Зазначена інформація Товариством не розкрита належним чином у фінансовій звітності складеної станом на 31 грудня 2020 року та за 2020 рік у супереч до концептуальної основи - Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та МСА 570
«Безперервність діяльності» (переглянутий), за яким визначається необхідність розкриття інформації про значущість потенційного впливу таких умов та ймовірність та
час їх виникнення.
Аудитори дійшли впевненості у тому, що можуть настати обставини та є суттєва невизначеність що стосується безперервності діяльності.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Відповідно до роз’яснень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Аудиторської палати України, було зазначено, що аудиторський висновок
повинен відповідати Міжнародним стандартам аудиту, то в даному аудиторському
висновку переважають положення Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості
національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 (надалі
– МСА), та враховано всі вимоги та інформацію, що необхідно додатково навести
згідно Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №991 від
11.06.2013 року «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті
інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та
корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 липня 2013 року за №1119/23651.
Отже, дотримуючись Розпорядження Аудиторської палати України та погоджень з
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а також діючого законодавства України, в даному аудиторському висновку, до його структури та змісту
переважають вимоги Міжнародних стандартів аудиту, а саме: МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з
інших питань у звіті незалежного аудитора».
Проте, аудитором враховано всі вимоги та інформацію, що необхідно додатково
навести у аудиторському висновку згідно Рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку №991 від 11.06.2013 року «Про затвердження Вимог
до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів
спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 липня
2013 року за №1119/23651.
Отже, за структурою та змістом аудиторський висновок в повній мірі відповідає
МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні
параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора» та відображає
змістовно всі вимоги розкриття та ствердження, що передбачені Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №991 від 11.06.2013 року «Про
затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати
діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами», зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 5 липня 2013 року за №1119/23651.
Інша інформація (питання)
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 ознайомлення з іншою інформацією та при цьому розгляд існування суттєвої невідповідності між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отримани-
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ми 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 потрібно було б включити до звіту.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність
Управлінський персонал ТОВ «ОРЕОЛА» КУА», в особі відповідальних посадових
осіб, несе відповідальність, зазначену у параграфі 6 б) МСА 210 «Узгодження умов
завдань з аудиту»:
- за складання і достовірне подання фінансової звітності за 2020 рік, відповідно
до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від
16.07.1999 року № 996-XIV з наступними змінами та доповненнями;
- за складання фінансової звітності до застосованої концептуальної основи фінансової звітності Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі – МСФЗ);
- за внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для
того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки;
- за наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії
разом з фінансовою звітністю;
- за невідповідне використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності Товариства на основі проведеного фінансового аналізу діяльності Товариства у відповідності з вимогами МСА № 200 «Загальні цілі незалежного
аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту».
Відповідальна особа несе відповідальність також за:
- початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку;
- правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та
господарських фактів;
- доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів;
- методологію та організацію бухгалтерського обліку;
- управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію.
Для проведення аудиторської перевірки за 2020 рік, відповідно до Міжнародних
стандартів аудиту МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової
звітності», МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора»,
були надані наступні документи:
• Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2020 року;
• Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) за 2020 рік;
• Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) за 2020 рік;
• Звіт про власний капітал (Форма № 4) за 2020 рік;
• Примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік;
• Статутні, реєстраційні документи;
• Протоколи, накази;
• Первинні та зведені документи бухгалтерського обліку.
Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва Товариства розрахунків та
припущень, що впливають на суми активів та зобов’язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових
звітах протягом звітного періоду.
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання
фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності 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 цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом
фінансового звітування компанії.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на
основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до вимог
Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), зокрема, до МСА 700 «Формулювання думки
та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої
інформації в документах, що містить перевірену аудитором фінансову звітність, МСА
240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової
звітності».
Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також
зобов’язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.
Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й
розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку застосованих принципів
бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським
персоналом ТОВ «ОРЕОЛА» КУА», а також оцінку загального подання фінансових
звітів. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків
суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.
Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального
подання фінансової звітності.
Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю,
що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання.
Перевірка проводилась відповідно до статті 10 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII з наступними
змінами та доповненнями, Законів України «Про цінні папери та фондовий ринок»
від 23 лютого 2006 року № 3480-ІV з наступними змінами та доповненнями, «Про
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30 жовтня 1996 року №
448/96-ВР з наступними змінами та доповненнями, Положення про особливості
здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів від 06.08.2013
№ 1414 з наступними змінами та доповненнями Рішення НКЦПФР від 11.06.2013 №
991 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 липня 2013 р. за № 1119/23651
«Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних
інвестиційних фондів) та компанії з управління активами», Міжнародних стандартів
контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, ви-

№1(30) • 29 квітня 2021 р.

ЕМІТ ІНФО

75

ЕМІТ ІНФО

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ореола» Компанія з управління активами»

даних Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ),
затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017
року №338/8 (надалі – МСА), з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють
діяльність учасників Фондового ринку.
Відповідно до роз’яснень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Аудиторської палати України, було зазначено, що аудиторський висновок
повинен відповідати Міжнародним стандартам аудиту, то в даному аудиторському
висновку переважають положення Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості
національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 (надалі
– МСА), та враховано всі вимоги та інформацію, що необхідно додатково навести
згідно Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №991 від
11.06.2013 року «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті
інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та
корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 липня 2013 року за №1119/23651.
Отже, дотримуючись Розпорядження Аудиторської палати України та погоджень з
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а також діючого законодавства України, в даному аудиторському висновку, до його структури та змісту
переважають вимоги Міжнародних стандартів аудиту, а саме: МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з
інших питань у звіті незалежного аудитора».
Проте, аудитором враховано всі вимоги та інформацію, що необхідно додатково
навести у аудиторському висновку згідно Рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку №991 від 11.06.2013 року «Про затвердження Вимог
до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів
спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 липня
2013 року за №1119/23651.
Отже, за структурою та змістом аудиторський висновок в повній мірі відповідає
МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні
параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора» та відображає
змістовно всі вимоги розкриття та ствердження, що передбачені Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №991 від 11.06.2013 року «Про
затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати
діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами», зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 5 липня 2013 року за №1119/23651.
Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих Міжнародних стандартів фінансової звітності та суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом ТОВ «ОРЕОЛА» КУА», також оцінку загального подання фінансових звітів в
цілому. Перевіркою не розглядалося питання правильності сплати податків, зборів,
обов’язкових платежів.
Отримані аудиторські докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та відповідну основу для висловлення аудиторської думки.
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у
цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим
рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА,
завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути
результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо
або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні
рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та
професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:
• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності
внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми
та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення
внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні
пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для
розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і 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
продовжити безперервну діяльність суб’єкта перевірки. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в
своєму звіті аудитора до
відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття
інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються
на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора.
• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що
покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми
повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під
час аудиту. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями,
твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись
такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали
найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті,
які є ключовими питаннями аудиту.
ІІ. ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОРЕОЛА» КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ» (далі – Товариство), створене та здійснює свою діяльність у відповідності із Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським
кодексом України, законами України «Про господарські товариства», «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 17.09.2008 року № 2275-VIII,
з наступними змінами та доповненнями, «Про зовнішньоекономічну діяльність» від
16.04.1991 року № 959-XII з наступними змінами та доповненнями, та інших законодавчих актів, що регламентують діяльність юридичних осіб.
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Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в банках, печатки та штампи зі своїм найменуванням.
У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством, іншими внутрішніми нормативними документами, рішеннями.
У звітному році Товариство здійснювало управління активами такими інвестиційними фондами:
1.
ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ЗАКРИТИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОРЕОЛА», ЄДРІСІ: 2331560.
2.
ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ЗАКРИТИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТАТУС ФІНАНС», ЄДРІСІ: 2331559.
3.
ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ НЕ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ЗАКРИТИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТИТУЛ», ЄДРІСІ: 2331561.
Основні відомості про Товариство
Повна назва Товариства

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОРЕОЛА» КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ
АКТИВАМИ»

Скорочена назва Товариства

ТОВ «ОРЕОЛА» КУА»

Організаційно-правова
Товариства

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

форма

Ознака особи

Юридична

Форма власності

Приватна

Код за ЄДРПОУ

37094052

Місцезнаходження:

Україна, 61070, Харківська обл., місто Харків,
ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ПРОСКУРИ, будинок 1

Дата державної реєстрації

Дата запису: 15.06.2010 рік

Ліцензії

Ліцензія: на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з
управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), Рішення НКЦПФР № 1780 від 27.10.2015 року,
термін дії - з 08.12.2015 року необмежений.

Номер запису в ЄДР

1 480 102 0000 046966

Основні види діяльності КВЕД:

Код КВЕД 66.30 Управління фондами (основний);
Код КВЕД 64.19 Інші види грошового посередництва;
Код КВЕД 64.99 Надання інших фінансових
послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.;
Код КВЕД 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;
Код КВЕД 66.19 Інша допоміжна діяльність у
сфері фінансових послуг, крім страхування та
пенсійного забезпечення

Учасники/Засновники
ства

Товари-

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ Країна
громадянства: Україна, Місцезнаходження:
Україна, 61174, Харківська обл., місто Харків,
пр. Перемоги, будинок 65, квартира 89, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 6 016
750,00
ДОБКІН МИХАЙЛО МАРКОВИЧ Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 61070, Харківська обл., місто Харків, ПРОВУЛОК ТУЛЬСЬКИЙ, будинок 1, Розмір внеску
до статутного фонду (грн.): 4 329 125,00
ДОБКІН ДМИТРО МАРКОВИЧ Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 61023, Харківська обл., місто Харків, вул.
Трінклера, будинок 9, квартира 95, Розмір
внеску до статутного фонду (грн.): 4 329
125,00

Дата внесення останніх змін до
Статуту

Затверджено загальними зборами учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОРЕОЛА» КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ
АКТИВАМИ» Протокол від 03.07.2017 року

Керівник, кількість працівників

Керівником Товариства є Генеральний директор – Іванова Карина Олександрівна
Головний бухгалтер – Мегель Олена Юріївна
Кількість працівників станом на 31 грудня
2020 року склала 6 осіб.

Статутний капітал

14 675 000,00 (Чотирнадцять мільйонів шістсот сімдесят п’ять тисяч гривень) грн.

Аудиторам надано до перевірки фінансову звітність Товариства складену за Міжнародними стандартами фінансової звітності, а саме:
• Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма №1) станом на 31.12.2020 року;
• Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) за 2020 рік;
• Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) за 2020 рік;
• Звіт про власний капітал (Форма № 4) за 2020 рік;
• Примітки фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року.
Фінансова звітність Товариства за 2020 фінансовий рік є звітністю, яка відповідає вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі – МСФЗ).
Фінансова звітність складена на основі принципу справедливої вартості, крім тих,
справедливу вартість яких неможливо оцінити достовірно. Ця фінансова звітність
відображає поточну оцінку управлінського персоналу Товариства.
Аудиторський висновок було підготовлено відповідно до Міжнародних стандартів
контролю якості, аудиту, огляду іншого надання впевненості та супутніх послуг, а також інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку.
Дійсна перевірка, проводилася у відповідності з вимогами Закону України «Про
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996 року №
448/96-ВР з наступними змінами та доповненнями, Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року № 3480-IV з наступними змінами та
доповненнями, Закону України « Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 року № 2258-VIII з наступними змінами та доповненнями,
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Товариство з обмеженою відповідальністю «Ореола» Компанія з управління активами»

«Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 року
№ 2275-VIII з наступними змінами та доповненнями, Рішення НКЦПФР від 11.06.2013
№ 991 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 липня 2013 р. за № 1119/23651
«Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних
інвестиційних фондів) та компанії з управління активами» та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг,
прийнятих Аудиторською палатою України в якості національних, які використовуються під час аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства і перевірок на
відповідність. Ці стандарти вимагають, щоб планування і проведення аудиту було
спрямовано на одержання розумних доказів відсутності суттєвих перекручень і помилок у фінансовій звітності Товариства.
Відповідно до роз’яснень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Аудиторської палати України, було зазначено, що аудиторський висновок
повинен відповідати Міжнародним стандартам аудиту, то в даному аудиторському
висновку переважають положення Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості
національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 (надалі
– МСА), та враховано всі вимоги та інформацію, що необхідно додатково навести
згідно Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №991 від
11.06.2013 року «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті
інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та
корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 липня 2013 року за №1119/23651.
Отже, дотримуючись Розпорядження Аудиторської палати України та погоджень з
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а також діючого законодавства України, в даному аудиторському висновку, до його структури та змісту
переважають вимоги Міжнародних стандартів аудиту, а саме: МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з
інших питань у звіті незалежного аудитора».
Проте, аудитором враховано всі вимоги та інформацію, що необхідно додатково
навести у аудиторському висновку згідно Рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку №991 від 11.06.2013 року «Про затвердження Вимог
до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів
спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 липня
2013 року за №1119/23651.
Отже, за структурою та змістом аудиторський висновок в повній мірі відповідає
МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні
параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора» та відображає
змістовно всі вимоги розкриття та ствердження, що передбачені Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №991 від 11.06.2013 року «Про
затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати
діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами», зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 5 липня 2013 року за №1119/23651.
Аудитори керувалися законодавством України у сфері господарської діяльності та
оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, міжнародними стандартами аудиту, використовували
як загальнонаукові методичні прийоми аудиторського контролю (моделювання,
абстрагування та ін.) так і власні методичні прийоми (документальні, розрахунково-методичні узагальнення результатів аудиту). Перевірка проводилась відповідно
до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання
впевненості та супутніх послуг, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700, 701,
705, 720. Перевіркою передбачалось та планувалось, в рамках обмежень, встановлених договором, щодо обсягу, строків перевірки, та з урахуванням розміру
суттєвості помилок з метою отримання достатньої інформації про відсутність або
наявність суттєвих помилок у перевіреній фінансовій звітності та задля складання
висновку про ступінь достовірності фінансової звітності та надання оцінки реального фінансового стану об’єкта перевірки. Під час аудиту проводилось дослідження,
шляхом тестування доказів щодо обґрунтування сум чи іншої інформації, розкритої
у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку
та звітності в Україні, чинних протягом періоду перевірки.
Використовуючи загальнонаукові та специфічні методичні прийоми, були перевірені дані, за якими була складена перевірена звітність. Під час перевірки були досліджені бухгалтерські принципи оцінки матеріальних статей балансу, що застосовані
на об’єкті перевірки: оцінка оборотних і необоротних активів, методи амортизації
основних засобів, тощо.
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики
Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження
здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів
обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в
Україні, чинним протягом періоду перевірки.
Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі – МСФЗ), та Облікової політики ТОВ «ОРЕОЛА»
КУА» (Наказ №5-ОП від 09.01.2020 року).
Фінансова звітність Товариства складена станом на кінець останнього дня звітного
року.
Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих стандартів фінансової звітності ТОВ «ОРЕОЛА» КУА», а також оцінку загального подання фінансових звітів в
цілому. Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов’язань, відображених у фінансовій
звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах
протягом звітного періоду.
Аудитор при проведенні аудиторської перевірки виходив з того, що дані та інформація, які надані в первинних документах, є достовірними та такими, які відповідають
суті здійснених господарських операцій.
Відомості щодо діяльності. Розкриття інформації про стан бухгалтерського обліку та
фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства станом на 31.12.2020 року в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає фінансову інформацію про Товариство станом на
31.12.2020 року згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського
обліку та звітності в Україні.
Товариство для складання фінансової звітності використовує Концептуальну основу за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). Аудиторською перевіркою було охоплено повний пакет фінансової звітності, складеної станом на
31.12.2020 року.
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На Товаристві фінансова звітність складалась протягом 2020 року своєчасно та
представлялась до відповідних контролюючих органів.
Бухгалтерський облік Товариства ведеться з використанням комп’ютерної техніки та
програмного забезпечення 1С-бухгалтерія.
Фінансова звітність Товариства за 2020 рік своєчасно складена та подана до відповідних державних органів управління у повному обсязі. В цілому методологія та
організація бухгалтерського обліку у Товаристві відповідає встановленим вимогам
чинного законодавства та прийнятої Товариством облікової політики за 2020 рік.
Аудиторською перевіркою підтверджено, що бухгалтерський облік на Товаристві
протягом 2020 року вівся в цілому у відповідності до вимог Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.99 року з
наступними змінами та доповненнями, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та Інструкції «Про застосування плану рахунків бухгалтерського
обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій», затвердженої Наказом Мінфіну України від 30.11.99 року № 291 з наступними змінами та доповненнями та інших нормативних документів з питань організації
обліку. Порушень обліку не виявлено.
Розкриття інформації щодо обліку необоротних активів
На думку аудиторів, облік необоротних активів Товариства, відповідає чинному законодавству України, а саме: згідно обраній концептуальній основі, Інструкції про
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і
господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.1999 року № 291.
Порушень в обліку необоротних активів не виявлено. За перевірений період незалежною аудиторською перевіркою встановлено, що необоротні активи ТОВ «ОРЕОЛА» КУА» станом на 31.12.2020 року становлять – 6 134 тис грн.
Балансова вартість необоротних активів ТОВ «ОРЕОЛА» КУА» станом на 31 грудня
2020 та 2019 років:
Необоротні активи

На 31.12.
2019 р.

На 31.12.2020
р.

Зміни(+,-)

-

-

-

53

33

-20

Інші фінансові інвестиції(тис
грн)

10 018

6 098

-3 920

Інші необоротні активи(тис
грн)

2

3

+1

10 073

6 134

-3 939

Нематеріальні
грн)

активи(тис

Основні засоби(тис грн)

Разом

Розкриття інформації щодо обліку дебіторської заборгованості
Аудит даних дебіторської заборгованої Товариства станом на 31.12.2020 р. свідчить,
що облік дебіторської заборгованості, ведеться згідно чинного законодавства України.
Облік дебіторської заборгованості вівся згідно з обраною концептуальною основою. Проведена Товариством інвентаризація була проведена вірно згідно з чинним законодавством «Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань» від
02.09.2014 року № 879 з наступними змінами та доповненнями.
Таким чином аудитор підтверджує, що станом на 31.12.2020 року: дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги становить – 403 тис грн, інша
поточна дебіторська заборгованість становить – 56 тис грн. Зауважень до обліку не
виявлено.
Дебіторська заборгованість ТОВ «ОРЕОЛА» КУА» станом на 31 грудня 2020 та 2019
років представлена наступним чином:
Дебіторська заборгованість

На 31.12.
2019 р.

На 31.12.2020
р.

Зміни(+,-)

Дебіторська заборгованість
за продукцію, товари, роботи, послуги(тис грн)

-

403

+403

Дебіторська заборгованість
за виданими авансами(тис
грн)

-

-

-

Дебіторська
заборгованість за розрахунками з
бюджетом(тис грн)

1

-

-1

Дебіторська заборгованість
за розрахунками із внутрішніх розрахунків(тис грн)

-

-

-

Інша поточна дебіторська
заборгованість(тис грн)

303

56

-247

Разом

304

459

+155

Грошові кошти. Касові та банківські операції. Облік розрахунків
Облік касових та банківських операцій Товариства, відповідає чинному законодавству України. Порушень в обліку грошових коштів не виявлено.
За перевірений період облік розрахунків вівся з дотриманням діючих вимог.
Станом на 31.12.2020 року на балансі Товариства сума грошових коштів та їх еквівалентів – 35 тис грн.
Гроші та їх еквіваленти ТОВ «ОРЕОЛА» КУА» станом на 31 грудня 2020 та 2019 років
представлені наступним чином:
Гроші та їх еквіваленти
Гроші та їх еквіваленти(тис
грн) в т.ч.:
Готівка
Рахунки в банках

На 31.12.
2019 р.

На 31.12.2020
р.

Зміни(+,-)

223

35

-188

-

-

-

223

35

-188

Розкриття інформації щодо поточних фінансових інвестицій
Відповідно до проведеної аудиторської перевірки даних інвестиційної діяльності
Підприємства, аудитор підтверджує, що станом на 31.12.2020 року поточні фінансові
інвестиції Товариства становлять – 775 тис грн. Зауважень до обліку не виявлено.
Поточні фінансові інвестиції ТОВ «ОРЕОЛА» КУА» станом на 31 грудня 2020 та 2019
років становлять:
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Поточні фінансові інвестиції

На 31.12.
2019 р.

На 31.12.2020
р.

Зміни(+,-)

Поточні
фінансові
інвестиції(тис грн)

775

775

-

Розкриття інформації про класифікацію та оцінку витрат діяльності
Аудиторами підтверджується, що облік витрат на ТОВ «ОРЕОЛА» КУА» ведеться вірно, згідно чинного законодавства, а саме: згідно обраної концептуальної основи. У
Товаристві в 2020 році загальногосподарські витрати відносяться безпосередньо на
результат діяльності. Зауважень до обліку не виявлено.
Інші оборотні активи
Незалежною аудиторською перевіркою було підтверджено, що інші оборотні активи Товариства станом на 31.12.2020 року відсутні. Облік оборотних активів ведеться вірно, згідно чинного законодавства, а саме «Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських
операцій підприємств і організацій» від 30.11.1999 року № 291. Інші оборотні активи
станом на 31.12.2019 року також відсутні. Зауважень до обліку оборотних активів
не виявлено.
Розкриття інформації про відображення зобов’язань і забезпечень у фінансовій
звітності
Бухгалтерський облік та оцінка зобов’язань здійснюється відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та Інструкції про застосування плану рахунків
бухгалтерського обліку від 30.11.99 року № 291. Реальність розміру всіх статей пасиву балансу в частині зобов’язань станом на 31.12.2020 року, а саме: в ІІІ розділі «Поточні зобов’язання і забезпечення» підтверджуються актами звірки з кредиторами
та даними інвентаризації, яка проведена згідно з вимогами чинного законодавства
України.
Фактичні дані про зобов’язання Товариства вірно відображені у статті балансу, і
станом на 31.12.2020 року становлять: поточна кредиторська заборгованість за:
товари, роботи, послуги – 1 тис грн., поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці – 11 тис грн, інші поточні зобов’язання – 31 тис грн.
Довгострокові зобов’язання і забезпечення станом на 31.12.2020 та 2019 років відсутні.
Поточні зобов’язання та забезпечення ТОВ «ОРЕОЛА» КУА» станом на 31 грудня 2020
та 2019 років представлені наступним чином:
Поточні зобов’язання та забезпечення

На 31.12.
2019 р.

На 31.12.2020
р.

Зміни(+,-)

Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги(тис грн)

2

1

-1

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом(тис грн)

-

-

-

Поточна кредиторська за
розрахунками з оплати
праці(тис грн)

15

11

-4

забезпечення(тис

-

-

-

Інші
поточні
зобов’язання(тис грн)

3

31

+28

Разом

20

43

+23

Поточні
грн)

Інформація про відсутність у заявника прострочених зобов’язань щодо сплати податків (наявність/відсутність податкового боргу) та зборів
Прострочені зобов’язання щодо сплати податків та зборів не виявлено.
Інформація про наявність/відсутність правопорушень на ринку цінних паперів
Протягом 2020 року у відношенні Компанії були наступні Постанови:
• Постанова про порушення на ринку цінних паперів від 06.03.2020 року №
14/02/4321 – справу закрито Постановою № 193-ДП-КУА від 28.07.2020 р.;
• Постанова про порушення на ринку цінних паперів від 06.03.2020 року №
14/02/4323- справу закрито Постановою № 194-ДП-КУА від 28.07.2020 р.;
• Постанова про порушення на ринку цінних паперів від 05.10.2020 року №
14/02/16059 порушення вимог п.3.гл.3 розділу ІІ Ліцензійних умов №1281 в частині
неподання до Комісії щомісячної інформації щодо фінансового стану компанії та щомісячної інформації про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів
фондів в строки, вказані Положенням. Застосована санкція – штраф у розмірі 2 040
грн.
Розкриття інформації про статутний та власний капітал
Аудиторами підтверджується дотримання вимог порядку формування Статутного
капіталу, правильність відображення в обліку внесків до Статутного капіталу, порядок ведення аналітичного обліку рахунку 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал».
Станом на 01.01.2020 року на Товаристві була чинною редакція Статуту, затверджена
Загальними зборами учасників ТОВ «ОРЕОЛА» КУА» Протоколом від 03 липня 2017
року. Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства статутний капітал зареєстровано у розмірі 14 675 000,00 (Чотирнадцять мільйонів шістсот сімдесят п’ять тисяч
гривень) грн.
За даною редакцією Статуту, зареєстрований статутний капітал Товариства розподіляється між Учасниками наступним чином:
Учасники Товариства:

Частка у статутному капіталі

Сума

%

грн

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ

100,0

14 675 000,00

ВСЬОГО:

100,0

14 675 000,00

Відповідно до Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОРЕОЛА» КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ»
від 27 липня 2020 року КОВАЛЕНКО ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ передав належну йому
на праві власності частку у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОРЕОЛА» КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ», місцезнаходження
якого: Україна, 61070, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ПРОСКУРИ,
будинок 1, яка складає 29,5% (двадцять дев’ять цілих п’ять десятих відсотка) статутному капіталу Товариства, що у грошовому вигляді становить 4 329 125,00 (чотири
мільйони триста двадцять дев’ять тисяч сто двадцять п’ять гривень 00 копійок), а
ДОБКІН МИХАЙЛО МАРКОВИЧ прийняв цю частку.
Відповідно до Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З
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ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОРЕОЛА» КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ»
від 27 липня 2020 року КОВАЛЕНКО ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ передав належну йому
на праві власності частку у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОРЕОЛА» КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ», місцезнаходження
якого: Україна, 61070, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ПРОСКУРИ,
будинок 1, яка складає 29,5% (двадцять дев’ять цілих п’ять десятих відсотка) статутному капіталу Товариства, що у грошовому вигляді становить 4 329 125,00 (чотири
мільйони триста двадцять дев’ять тисяч сто двадцять п’ять гривень 00 копійок), а
ДОБКІН ДМИТРО МАРКОВИЧ прийняв цю частку.
Таким чином, станом на 31 грудня 2020 року ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОРЕОЛА» КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ» статутний капітал
Товариства зареєстровано в розмірі 14 675 000,00 (Чотирнадцять мільйонів шістсот
сімдесят п’ять тисяч гривень) грн, і розподіляється між Учасниками наступним чином:
Учасники Товариства:

Частка у статутному капіталі

Сума

%

грн

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ

41,0

6 016 750,00

ДОБКІН МИХАЙЛО МАРКОВИЧ

29,5

4 329 125,00

ДОБКІН ДМИТРО МАРКОВИЧ

29,5

4 329 125,00

ВСЬОГО:

100,0

14 675 000,00

Величина зареєстрованого(пайового) капіталу згідно з даними бухгалтерського
обліку(які аудитор підтверджує) наступна:
• Зареєстрований статутний капітал – 14 675 тис грн;
• Сплачений статутний капітал – 14 675 тис грн;
• Неоплачений капітал – відсутній.
Станом на 31.12.2020 року статутний капітал Товариства сформовано та сплачено в
повному обсязі, що складає 14 675 тис грн.
Станом на 31.12.2020 року Товариство не формувало резервний капітал.
Станом на 31.12.2020 року на Балансі Товариства обліковується додатковий капітал
у сумі 8 тис грн.
Станом на 01.01.2020 року непокритий збиток становив (3 328) тис грн, станом на
31.12.2020 року непокритий збиток становить (7 312) тис грн.
Структура власного капіталу Товариства:
Стаття Балансу

Код рядка

На початок
звітного року,
тис грн.

На кінець
звітного року,
тис грн.

Зареєстрований (пайовий)
капітал

1400

14 675

14 675

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

-

-

Капітал у дооцінках

1405

-

-

Додатковий капітал

1410

8

8

Емісійний дохід

1411

-

-

Накопичені курсові різниці

1412

-

-

Резервний капітал

1415

-

-

Нерозподілений
прибуток(непокритий збиток)

1420

(3 328)

(7 312)

Неоплачений капітал

1425

-

-

Вилучений капітал

1430

-

-

Інші резерви

1435

-

-

Усього

1495

11 355

7 371

На нашу думку, інформація про власний капітал достовірно та справедливо відображена у фінансовій звітності і відповідає вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Розкриття інформації про відповідність вартості чистих активів
Балансова вартість чистих активів Товариства (активи за вирахуванням зобов’язань)
станом на 31.12.2020 року складають:
Необоротні активи
6 134 тис грн.
Оборотні активи
1 280 тис грн.
РАЗОМ активи
7 414 тис грн.
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
43 тис грн.
РАЗОМ зобов’язання
43 тис грн.
Чисті активи:
РАЗОМ активи мінус РАЗОМ зобов’язання 7 371 тис грн.
Станом на 31.12.2020 року вартість чистих активів складає 7 371 тис грн. і визначена
згідно чинного законодавства України.
Аналіз фінансового стану
Для проведення аналізу фінансових показників Товариства використано фінансову
звітність станом на 31.12.2020 року, у складі: Балансу (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1, Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2, Звіту
про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3, Звіту про власний капітал
(Форма № 4), Приміток до фінансової звітності за 2020 рік.
Економічна оцінка фінансового стану Товариства на 01.01.2020 року та на 31.12.2020
року проводилась на підставі розрахунків наступних показників:
Таблиця
ПОКАЗНИК

1.Коефіцієнт абсолютної ліквідності
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Оптимальне
значення

0.25-0.5

ФАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
На 01.01.2020
р.

На 31.12.2020
р.

503,65

142,65
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2. Коефіцієнт загальної ліквідності

>1

65,1

29,77

3. Коефіцієнт структури капіталу

<1

0,99

0,99

4.Коефіцієнт рентабельності
активів

Якнайбільше

-

-

Інформація про пов’язаних осіб
Відповідно до вимог МСА 550 «Пов’язані особи» аудитори звертались до управлінського персоналу із запитом щодо надання списку пов’язаних осіб та, за наявності
таких осіб, характеру операцій з ними, а також провели достатні аудиторські процедури, незалежно від наданого запиту з метою впевненості щодо наявності або
відсутності таких операцій.
Протягом 2020 року пов’язаними сторонами Товариства були:
Засновники Товариства: КОВАЛЕНКО ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ , що володіє часткою
Товариства - 41,0%;
ДОБКІН МИХАЙЛО МАРКОВИ, що володіє часткою Товариства - 29,5%;
ДОБКІН ДМИТРО МАРКОВИЧ, що володіє часткою Товариства - 29,5%;
Керівний управлінський персонал, в особі Генерального директора - Іванової
Карини Олександрівни
та Головного бухгалтера – Мегель Олени Юріївни.
Інших пов’язаних сторін Товариство не має.
Протягом періоду з 01.01.2020 по 31.12.2020 у Товариства не виникали операції з
пов’язаними сторонами, крім оплати праці керівному управлінському персоналу
Товариства.
Події після дати балансу
Аудитори дослідили інформацію про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на
фінансовий стан Товариства.
Аудитори не отримали аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена, у зв’язку з вищенаведеною інформацію, що розкривається Товариством та подається до Комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Подією після звітної дати визнається факт господарської діяльності, який надав інформацію про ситуації на дату фінансових звітів, що можуть потребувати коригувань або про ситуації, що виникли після дати складання фінансової звітності, які можуть потребувати розкриття або може вплинути на фінансовий стан, рух грошових
коштів або результати діяльності організації і який мав місце в період між звітною
датою і датою підписання бухгалтерської звітності за звітний рік (згідно МСА 560
«Подальші події»).
Аудитори підтверджують на дату проведення аудиту відсутність подій після дати
балансу, наявність яких потребує необхідність проведення коригування фінансової
звітності.
Нами було також розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під
значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, оцінені оцінки управлінського персоналу щодо здатності суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність згідно до вимог МСА 570 «Безперервність» та визначено, що не існує суттєвої невизначеності, що стосується подій
або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність.
Аудитори дійшли впевненості у тому, що загроза безперервності діяльності відсутня.
Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на
діяльність юридичної особи у майбутньому та оцінку ступеня їхнього впливу, зокрема про склад і структуру фінансових інвестицій
В ході аудиторської перевірки аудиторами не було виявлено інформації про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства у майбутньому.
ТОВ «ОРЕОЛА» КУА» наявні довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції, у сумі 6 098 тис грн, що обліковуються на Балансі Товариства за справедливою
вартістю, та відображаються у рядку 1030 «Довгострокові фінансові інвестиції: інші
фінансові інвестиції».
Інформація про наявність та обсяг непередбачених активів та/або зобов’язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою
В ході аудиторської перевірки аудиторами факту про наявність та обсяг непередбачених активів/або зобов’язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо
високою не виявлено.
Розкриття інформації про наявність та відповідність системи внутрішнього аудиту
(контролю), необхідної для складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих
викривлень унаслідок шахрайства або помилки
На нашу думку, прийнята та функціонуюча система внутрішнього аудиту (контролю)
є достатньою для складання фінансової звітності КУА, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Дотримання вимог нормативно-правових актів Комісії, що регулюють порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами, які здійснюють
управління активами інституційних інвесторів та/або недержавних пенсійних фондів
Аудитор підтверджує, що Товариство здійснює дотримання вимог нормативно-правових актів Комісії, що регулюють порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами, які здійснюють управління активами інституційних
інвесторів та/або недержавних пенсійних фондів.
Стан корпоративного управління відповідно до законодавства України
Корпоративне управління являє собою систему відносин між органами товариства
та іншими зацікавленими особами. Воно є одним з ключових елементів зростання
товариства, підвищення довіри інвесторів. Корпоративне управління окреслює
межі, в яких визначаються завдання товариства, засоби виконання цих завдань,
здійснення моніторингу діяльності товариства. Наявність ефективної системи корпоративного управління збільшує вартість капіталу, компанії заохочуються до більш
ефективного використання ресурсів, що створює базу для зростання.
У широкому розумінні корпоративне управління розглядають як систему, за допомогою якої спрямовують та контролюють діяльність товариства. У рамках корпоративного управління визначається, яким чином інвестори здійснюють контроль за
діяльністю менеджерів, а також яку відповідальність несуть менеджери перед інвесторами за результати діяльності товариства. Належна система корпоративного
управління дозволяє інвесторам бути впевненими у тому, що керівництво товариства розумно використовує їх інвестиції для фінансово-господарської діяльності і
таким чином збільшується вартість частки участі інвесторів в капіталі товариства.
Належне корпоративне управління не обмежується виключно відносинами між
інвесторами та менеджерами, а передбачає також урахування законних інтересів
та активну співпрацю із заінтересованими особами, які мають легітимний інтерес у
діяльності товариства (працівниками, споживачами, кредиторами, державою, громадськістю тощо). Це пов’язано з тим, що товариство не може існувати незалежно
від суспільства, в якому воно функціонує, і кінцевий успіх його діяльності залежить
від внеску всіх зацікавлених осіб.
Стан корпоративного управління ТОВ «ОРЕОЛА» КУА» побудовано у відповідності
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до вимог законодавства України. Виконавчим органом Товариства є Генеральний
директор в особі Іванової Карини Олександрівни, що діє на підставі Статуту. Вищим
органом управління є – Загальні збори Учасників Товариства.
Аудитор підтверджує, що система корпоративного управління КУА у повній мірі відповідає вимогам чинного законодавства України.
Інформація про ступінь ризику КУА на основі аналізу результатів пруденційних показників діяльності таких ІСІ
Відповідно до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності
на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних та фондового ринку від 01.10.2015 № 1597
Компанія, забезпечує відповідність вартості та структури активів вимогам діючого
законодавства.
КУА здійснює управління ризиками, в тому числі на підставі оцінки динаміки вартості чистих активів.
Станом на 31 грудня 2020 року значення пруденційних нормативів ТОВ «ОРЕОЛА»
КУА» становлять:
Найменування
нормативу

Розрахункове
значення

Нормативне
значення

Пояснення до нормативного значення

Статутний капітал

10 000 тис грн

Не менше 7000
тис. грн.

Фактичні показники
значення статутного
капіталу перевищують
його нормативне значення

Розмір
коштів

10 113 тис грн

Не менше 3500
тис. грн.

Фактичні показники
розміру власних коштів
перевищують
його нормативне значення

Норматив
достатності власних
коштів

67,39

Не менше 1,0

Фактичні показники
нормативів
достатності власних коштів
перевищують
його
нормативне значення

Коефіцієнт
покриття операційного ризику

46,74

Не менше 1,0

Коефіцієнт покриття
операційного ризику
перевищує нормативне значення

Коефіцієнт фінансової стійкості

0,9932

Не менше 0,5

Коефіцієнт фінансової
стійкості перевищує
нормативне значення

власних

Інформація щодо іншої фінансової звітності відповідно до Законів України та нормативно-правових актів Комісії
Перевірка іншої фінансової інформації проводилась на підставі МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену
аудитором фінансову звітність». Для отримання розуміння наявності суттєвої невідповідності або викривлення фактів між іншою інформацією та перевіреною аудиторами фінансовою звітністю виконувались аудиторами запити до персоналу Товариства та аналітичні процедури. Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю,
що підлягала аудиту та іншою інформацією не встановлено.
ІІІ.ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ
Основні відомості про аудиторську компанію:
Повна назва підприємства

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН»

Скорочена назва підприємства

ПП АК «ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН»

Ознака особи

Юридична

Код за ЄДРПОУ

21326993

Місцезнаходження

Україна, 04070, місто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11

Адреса фактичного місцезнаходження

Україна, 04070, місто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11

Свідоцтво про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів

№ 0238 від 26.01.2001 року № 98

Свідоцтво про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів

Свідоцтво про відповідність системи
контролю якості № 0244 Рішення АПУ
№249/5 від 26.04.2012 видане Аудиторською Палатою України

Відповідність реєстру аудиторів, що
мають право здійснювати аудит проф.
учасників фондового ринку

включено до реєстру «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право
проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»

Місцезнаходження

Україна, 04070, місто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:
Дата та номер договору на проведення аудиту

№25/02-10 від 25 лютого 2021
року

Дата початку та дата закінчення проведення
аудиту

з 25 лютого 2021 року по 01 березня 2021 року

Дата складання аудиторського висновку

01 березня 2021 рік

Ключовий партнер-аудитор
(сертифікат №001199
від 28.04.1994р)

_________ Д.В. Чирва

01 березня 2021 р.

№1(30) • 29 квітня 2021 р.
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ТОВ «СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»
КОДИ

Територія: СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, КОВПАКІВСЬКИЙ Р-Н
2021

Дата (рік, місяць, число)

Організаційно-правова форма господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю

01

01

Вид економічної діяльності: Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

за ЄДРПОУ

37052871

Середня кількість працівників: 7

за КОАТУУ

5910136600

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (Форма №2),
грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

за КОПФГ

240
66.12

за КВЕД

Адреса: 40011 Сумська область, м. Суми, вул. Супруна, буд. 26 , 0542655458
Складено:

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2020р.
АКТИВ

1
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи:
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Накопичена амортизація довгострокових
біологичних активів
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізхованих страхових резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом І
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію,
товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти:
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі : в резервах довгострокових
зобов`язань
резервах збитків або резервах належних
виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом ІІ
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для
продажу, та групи вибуття
Баланс
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Код рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

2

3

4

1000
1001
1002
1005

13
13

13
13

1010

138

113

1011
1012
1015

175
37

200
87

1016
1017
1020

• Форма №1

•

V

Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал)
Внескі до незареєстрованого статутного
капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісіний доход
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)
Неоплачений капітал

Код рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

2

3

4

1400

7000

7000

111

111

186

255

7297

7373

1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425

Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом І
ІІ. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання

1430
1435
1495

Пенсійні зобов`язання

1505

1035

Довгострокові кредити банків

1510

1040

Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування

1515
1520

1065

Благодійна допомога

1526

1090
1095

Страхові резерви
у тому числі: резерв довгострокових
зобов`язань
резерв збитків або резерв належних виплат

1530

резерв незароблених премій

1533

інші страхові резерви

1534

Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

1535
1540
1545
1595

Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за
одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість за
розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість із
внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання

1600
1605

1021
1022
1030

1045
1050
1060

151

126

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

1

2

1125

13

23

1130

7

12

1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170

5229

3454

2426

4281

1180
1181
1182
1183
1184
1190
1195

7676

2
7774

1200
1300

7827

7900

1801001

Код за ДКУД

1500

45

1521
1525

1531
1532

45

1610
1615
1620
1621
1625
1630

7

7
26
26

1

1635
1640
1645
1650
1660
1665

49

55

1670
1690

429

438

Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами

1695

485

527

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

Баланс

1900

7827

7900
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ЕМІТ ІНФО

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Звіт про сукупний дохід) • Форма №2
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
За аналогічний
період попереднього року

Стаття

Код рядка

За звітний
період

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

1665

1010

Чисті зароблені страхові премії

2010

Премії підписані, валова сума

2011

Премії, передані у перестрахування

2012

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

Зміна частки перестраховиків у
резерві незароблених премій

2014

Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)

2050

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

Валовий
прибуток

2090

збиток

2095

2
(

Інші операційні витрати

2180

(

2181

(

) (

)

2182

(

) (

)

Витрати від зміни вартості активів,
які оцінюються за справедливою
вартістю
Витрати від первісного визнання
біологічних активів і сільськогосподарської продукції

) (
75

) (

)
92

)

Фінансовий результат від операційної діяльності:

(

) (

1010

1665
(

)

) (

)

прибуток

2190

збиток

2195

Дохід від участі в капіталі

2200

Інші фінансові доходи

2220

Інші доходи

2240

Дохід від благодійної допомоги

2241

Фінансові витрати

2250

(

Втрати від участі в капіталі

2255

(

) (

)

Інші витрати

2270

(

) (

)

2275

Дохід (витрати) від зміни інших
страхових резервів

2110

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

Зміна інших страхових резервів,
валова сума

2111

Фінансовий результат до оподаткування:

Зміна частки перестраховиків в
інших страхових резервах

2112

Інші операційні доходи

2120

188

56

2121

188
(

прибуток

2290

збиток

2295

(

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

(

Прибуток (збиток) від припиненої
діяльності після оподаткування

2305

14

) (

8

)

) (

20

)

174
) (
26

28

) (

)
)

Чистий фінансовий результат:
2122
2130

(

1590

) (

982

)

прибуток

2350

збиток

2355

Стаття

Код рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротніх
активів

2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

Накопичені курсові різниці

2410

Частка іншого сукупного доходу
асоційованих та спільних підприємств

2415

Інший сукупний дохід

2445

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

Податок на прибуток, пов`язаний з
іншим сукупним доходом

2455

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

Сукупний дохід (сума рядків
2350,2355 та 2460)

2465

148
(

) (

28

)

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

www.emitinfo.com

4

2150

2105

Адміністативні витрати

3

Витрати на збут

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов`язань

Дохід від зміни вартості активів,
які оцінюються за справедливою
вартістю
Дохід від первісного визнання
біологічних активів і сільськогосподарської продукції

1801003

Код за ДКУД
1

61

Стаття

1

Код рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

4

2

3

Матеріальні затрати

2500

5

3

Витрати на оплату праці

2505

920

707

Відрахування на соціальні заходи

2510

199

151

Амортизація

2515

50

41

Інші операційні витрати

2520

491

172

Разом

2550

1665

1074

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

61

61
148

33

Стаття

Код рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих
акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію
Скоригований чистий прибуток
(збиток) на одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію
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ЕМІТ ІНФО

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ) Форма N3

3011
3015

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

Код рядка

За звітний
період

1
І. Рух коштів у результаті операційної
діяльності
Надходження від
Реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій,
дотацій
Надходження авансів від покупців і
замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки
(штрафів, пені)
Надходження від рпераційної оренди
Надходження від отримання роялті,
авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від
повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:

2

3

3000
3005
3006
3010

За аналогічний
період попереднього року
4

1651

1034

3025
3035
3040
3045
3050

2

4

5

3200

10297

7000

3205
3215
3220
3225
3230
3235
3250

необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього
підприємства та іншої господарської
одинці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності

3020

1801004

Код за ДКУД

1
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської
одиниці
Інші надходження

Стаття

3255

(

) (

)

3260
3270
3275

(
(
(

) (
) (
) (

)
)
)

3280

(

) (

)

3290

(

) (

)

3295

8533

1764

5222

1778

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової
діяльності

3055
3095

165

114

Товарів (робіт, послуг)

3100

(

476

) (

123

)

Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов`язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов`язань з
податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов`язань з
податку на додану вартість
Витрачання на оплату зобов`язань з
інших податків і зборів

3105
3110
3115

(
(
(

718
198
177

) (
) (
) (

539
165
159

)
)
)

3116

(

) (

10

)

3117

(

) (

)

3118

(

) (

)

Витрачання на оплату авансів

3135

(

Витрачання на оплату повернення
авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов`язань за
страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на
надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної
діяльності
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної
діяльності

3140

(

) (

)

3145

(

) (

)

3150

(

) (

)

3155

(

) (

)

3190

(

3195

8

42

) (

) (

197

6

57

)

)

99

Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з
фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3300
3305
3310
3340
3345

(

) (

)

3350
3355
3360

(
(
(

72
14

) (
) (
) (

21

)
)
)

3365

(

36

) (

30

3370

(

) (

3375

(

) (

)

3390

(

) (

)

3395

-122

-51

3400
3405

1839
2426

1836
605

3410

16

-5

3415

4281

2426

Код за ДКУД

1801005

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ Форма №4
Стаття

Код Зареєстроварядка ний капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

5

6

Нерозподілений прибуток Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

1

2

3

4

4000
4005
4010
4090
4095
4100
4110
4111
4112
4113

7000

111

186

7297

7000

111

186
148

7297
148

-72

-72

ЕМІТ ІНФО

8

9

Всього

Залишок на початок року
Коригування: Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок року
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
Інший сукупний дохід за звітний період
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних
підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Сума чистого прибутку, належна до бюджету
Сума чистого прибутку на створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне заоохочення
Внески учасників: Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Анулювання викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної ватості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж) неконтр. частки в дочірньому
підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

82

7

Вилучений
капітал

)
)

10

4114
4116
4200
4205
4210
4215

7

-7

7
7

69
255

4220
4225
4240
4245
4260
4265
4270
4275
4280
4290
4291
4295
4300

7000

111
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ТОВ «СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ на 31 грудня 2019 р.

Форма № 4 Код за ДКУД
Код Зареєстроварядка ний капітал

Стаття

ЕМІТ ІНФО

1801005

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал
5

Нерозподілений прибуток Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Резервний
капітал

Вилучений
капітал

1

2

3

4

6

7

Залишок на початок року
Коригування: Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок року
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
Інший сукупний дохід за звітний період
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних
підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Сума чистого прибутку, належна до бюджету
Сума чистого прибутку на створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне заоохочення
Внески учасників: Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Анулювання викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної ватості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж) неконтр. частки в дочірньому
підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

4000
4005
4010
4090
4095
4100
4110
4111
4112
4113

7000

50

8

206

7264

7000

50

8

206
-28

7264
-28
61
61

-8

8

-8

-20
186

4116
4200
4205
4210
4215
4220
4225
4240
4245
4260
4265
4270
4275
4280
4290
4291
4295
4300

61
111

7000

33
7297

Усього зобов’язань

31.12.2020

31.12.2019

АКТИВИ
НЕОБОРОТНІ АКТИВИ
Основні засоби

6

113

138

Нематеріальні активи

6

13

13

126

151

Усього необоротних активів
ОБОРОТНІ АКТИВИ
Запаси

7

2

1

Дебіторська заборгованість

8

3 489

5 249

Усього
власного
зобов’язань

капіталу

та

Примітки

2 020

2 019

Дохід від надання послуг

16

1 665

1 010

Інші операційні доходи

17

188

56

Адміністративні витрати

18

(1 590)

(982)

Інші операційні витрати

19

(75)

(92)

188

(8)

20

(14)

(20)

174

(28)

21

(26)

-

148

(28)

Прибуток (збиток) від операційної діяльності
Фінансові витрати

9

2

-

Прибуток (збиток) до оподаткування

10

4 281

2 426

Витрати з податку на прибуток за рік
Прибуток (збиток) за рік

7 774

7 676

Усього активів

7 900

7 827

ПАСИВ

Статутний капітал

11

7 000

7 000

Нерозподілений прибуток

11

255

186

Капітал у дооцінках

11

111

111

Резервний капітал

11

7

-

7 373

7 297

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Довгострокові зобов’язання

12

Усього непоточні зобов’язання

-

45

-

45

55

49

Поточні забезпечення

13

Поточна кредиторська заборгованість

14

34

7

Поточні зобов’язання

15

438

429

527

485

Усього поточні зобов’язання

www.emitinfo.com

ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ
(ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ) ЗА 2020 РІК
НАЙМЕНУВАННЯ
СТАТТІ

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

530
7 827

НАЙМЕНУВАННЯ СТАТТІ

Грошові кошти та їх еквіваленти
Усього оборотних активів

527
7 900

ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ ТА ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД
(ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ)
						тис. грн

Інші оборотні активи

Усього власного капіталу

10

4114

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН (БАЛАНС) НА 31.12.2020
						(тис. грн)
Примітки

9

61
61

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
ТОВ «СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»
за рік, що закінчився 31.12.2020 р.

НАЙМЕНУВАННЯ СТАТТІ

8

Всього

Примітки

Статутний
капітал

Інші
резерви

Дооцінка

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

Всього

Власний капітал на
31.12.2018

7 000

50

8

206

7 264

Прибуток (збиток)
за рік

-

-

-

(28)

(28)

Інший
сукупний
дохід за звітний
період

-

61

-

-

61

Загальна сума сукупного доходу

-

61

-

(28)

33

Інші зміни в капіталі

-

-

(8)

8

-
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Загальна
сума
збільшення (зменщення)
власного
капіталу

-

-

(8)

8

-

Власний капітал на
31.12.2019

7 000

111

-

186

7 297

Прибуток (збиток)
за рік

-

-

-

148

148

Загальна сума сукупного доходу

-

-

-

148

148

Виплата власникам
(дивіденди)

-

-

-

(72)

(72)

Інші зміни в капіталі

-

-

7

(7)

-

Загальна
сума
збільшення (зменщення)
власного
капіталу

-

-

7

(79)

(72)

7 000

111

7

255

7 373

Власний капітал на
31.12.2020

10

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
(ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ) ЗА 2020 РІК
						тис. грн
НАЙМЕНУВАННЯ СТАТТІ

Примітки

2 020

2 019

1 651

1 034

165

114

(476)

(123)

(718)

(539)

(425)

(387)

197

99

Витрачання на надання позик

(8 533)

(5 222)

Надходження від погашення позик

10 297

7 000

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

1 764

1 778

Витрати за орендними зобов’язаннями

(36)

(30)

Витрачання на сплату дивідендів

(72)

Грошові потоки від операційної діяльності
Надходження від надання послуг
Інші надходження

22

Виплати постачальникам за товари та
послуги
Виплати працівникам
Інші виплати

23

Чистий рух коштів від операційної діяльності
Грошові потоки від інвестиційної діяльності

Грошові потоки від фінансової діяльності

Витрачання на сплату відсотків

(14)

(21)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

(122)

(51)

Чистий рух грошових коштів за звітний
період

1 839

1 826

Вплив змін валютного курсу на грошові
кошти

16

(5)

Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів

1 855

1 821

Грошові кошти на початок року
Грошові кошти на кінець року

10

2 426

605

4 281

2 426

ПРИМТІКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Примітка 1. Загальна інформація про Товариство
Повне найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»
Скорочене найменування
ТОВ «СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»
Дата державної реєстрації
08.04.2010 р. Свідоцтво серія А01 №184239, країна реєстрації: Україна
Юридична адреса /фактична адреса
40011, Сумська обл., м. Суми, вул. Супруна, б. 26
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Країна реєстрації
Україна
Офіційна сторінка в Інтернеті
http://sfc.uafin.net
Адреса електронної пошти:
sfc-z@ukr.net
Види діяльності КВЕД 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або
товарах
66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та
пенсійного забезпечення.
Характеристика основних напрямків діяльності
Виключним видом діяльності ТОВ «Сумський фондовий центр» (далі - Товариства) є
професійна діяльність на фондовому ринку, яка здійснюється на підставі:
- Ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АЕ №642031
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від 19.05.2016 р. на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами (строк дії ліцензії з 22.05.2016 р. необмежений) та
- Ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АЕ
№286699 від 29.10.2013 р. на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (строк дії ліцензії з 29.10.2013
р. необмежений).
Примітка 2. Економічне середовище, в умовах якого Товариство здійснює свою діяльність
Товариство функціонує в нестабільному економічному середовищі. За звітний період показник індексу інвестиційної привабливості України знизився. За даними
державної служби статистики України індекс споживчих цін (індекс інфляції) за 2020
рік склав 103.4%.
Починаючи з березня, пандемія короновірусної хвороби (COVID-19) та пов’язані з
нею карантинні обмеження ускладнили роботу на фондовому ринку. З огляду на
впровадження Кабінетом Міністрів України карантинних та обмежувальних заходів,
спрямованих на протидію поширенню пандемії COVID-19, знизився попит на операції, пов’язані з торгівлею цінними паперами. Також в умовах, обумовлених карантинними заходами, акціонерні товариства мали обмеження щодо проведення загальних зборів акціонерів, що було одним з напрямів діяльності Товариства.
Зважаючи на те, що основним напрямком одержання доходів Товариства є депозитарна діяльність, операційна ефективність суттєво не знизилася.
Вплив цих умов на фінансовий стан Товариства на результати діяльності
Припущення про безперервність діяльності
Фінансова звітність Товариства підготовлена на основі припущення про безперервність 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.
Керівництво та учасники мають намір і в подальшому розвивати господарську діяльність Товариства та вважають, що вживаються всі необхідні заходи для підтримання економічної стійкості в умовах, що склалися.
Станом на 31.12.2020 р. Товариство не порушує показники пруденціних нормативів
професійної діяльності на фондовому ринку, установлених Національною комісіїєю
з цінних паперів та фондового ринку.
Примітка 3. Основи підготовки, затвердження і подання фінансової звітності
3.1 Концептуальна основа фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства за 2020 рік складена у відповідності до Міжнародних
стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в редакції, затвердженій Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності (РМСБО), що оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України та обліковою політикою Товариства на 2020 р.
Після складання звітності за 2019 рік відбулися зміни в обліковій політиці Товариства в частині формування резерву очікуваних кредитних ризиків.
3.2 Нові та переглянуті стандарти та інтерпретації
Нижче представлені стандарти та інтерпретації, які були випущені, але ще набрали
чинності.
МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування»
В травні 2017 року Рада з МСФЗ випустила МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування»,
новий всеосяжний стандарт фінансової звітності для договорів страхування, який
розглядає питання визнання і оцінки, подання та розкриття інформації. Коли МСФЗ
(IFRS) 17 вступить в силу, він замінить собою МСФЗ (IFRS) 4 «Страхові контракти»,
який був випущений в 2005 році. МСФЗ (IFRS) 17 застосовується до всіх видів договорів страхування (тобто страхування життя і страхування, відмінне від страхування
життя, пряме страхування і перестрахування) незалежно від виду організації, яка
випускає їх, а також до певних гарантій та фінансових інструментів з умовами дискреційної участі. Є кілька винятків зі сфери застосування. Основна мета МСФЗ (IFRS)
17 полягає в наданні моделі обліку договорів страхування, яка є більш ефективною
і послідовною для страховиків. На відміну від вимог МСФЗ (IFRS) 4, які в основному
базуються на попередніх місцевих облікових політиках, МСФЗ (IFRS) 17 надає всебічне модель обліку договорів страхування, охоплюючи всі доречні аспекти обліку.
В основі МСФЗ (IFRS) 17 лежить загальна модель доповнена наступним:
певні модифікації для договорів страхування з умовами прямої участі (метод змінної
винагороди);
спрощений підхід (підхід на основі розподілу премії) в основному для короткострокових договорів.
МСФЗ (IFRS) 17 набуває чинності для облікових періодів, починаючи з 01 січня 2021
року або після цієї дати. При чому необхідним буде розкриття порівняльної інформації. Допускається застосування до цієї дати за умови, що організація також застосовує МСФЗ (IFRS) 9 і МСФЗ (IFRS) 15 на дату першого застосування.
Даний стандарт не застосований до Товариства.
Поправки до посилань на Концептуальну основу фінансової звітності
Разом із переглянутою Концептуальною основою МСФЗ, яка набула чинності після
опублікування 29 березня 2018 року, Рада з МСФЗ також видала поправки до посилань на Концептуальну основу МСФЗ. Документ містить поправки до МСФЗ 2, МСФЗ
3, МСФЗ 6, МСФЗ 14, МСБО 1, МСБО 8, МСБО 34, МСБО 37, МСБО 38, КТМФЗ 12, КТМФЗ
19, КТМСФЗ 22 та ПКТ-32.
Однак, не всі поправки оновлюють ці вимоги стосовно посилань на та цитат з Концептуальної основи таким чином, щоб вони посилалися на оновлену Концептуальну
основу МСФЗ. Деякі висловлювання оновлені лише таким чином, щоб вказати, на
яку версію Концептуальної основи вони посилаються (Концептуальні основи МСФЗ
від 2001 року, 2010 року або оновлену редакцію від 2018 року), або таким чином,
щоб вказати, що визначення у Стандарті не оновлювалися згідно нових тлумачень,
розробленими в переглянутій Концептуальній основі МСФЗ.
Поправки або фактично оновлення, набувають чинності для річних періодів, що починаються з 1 січня 2020 року або після цієї дати.
Поправки до МСБО 1 та Визначення суттєвості згідно МСБО 8.
Поправки мають на меті полегшити розуміння суті МСБО 1 і не змінюють базову концепцію суттєвості в Стандартах МСФЗ.
Поняття «затьмарення» або «заміни» суттєвої інформації на несуттєву інформацію
було включено до складу нового визначення.
Визначення порогу суттєвості інформації, що впливає на користувачів фінансової
звітності, було змінено з «може впливати» на «можна обґрунтовано очікувати впливу».
Визначення поняття суттєвості в МСБО 8 було замінено посиланням на таке визначення в МСБО 1. Крім того, Рада з МСФЗ внесла зміни до інших Стандартів та Концептуальної основи МСФЗ, які містять визначення поняття суттєвості або посилаються
на даний термін для забезпечення послідовності.
Поправки застосовуються перспективно для річних періодів, що починаються з 1
січня 2020 року або після цієї дати. Дозволено дострокове застосування.
Можна обґрунтовано не очікувати впливу поданих поправок на фінансову звітність
Товариства.
Поправки до МСФЗ 3 Об’єднання бізнесу
Нове визначення підкреслює, що віддача від бізнесу полягає в наданні товарів і послуг клієнтам. Це контрастує з попереднім визначенням, яке фокусувалося на економічних вигодах для інвесторів та інших осіб. Щоб вважатися бізнесом, придбання
повинно включати внесок і істотний процес, які в сукупності в значній мірі сприяють
створенню віддачі, тобто результатів діяльності.
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Надаються додаткові вказівки, які допомагають визначити, чи був придбаний предмет по суті.
Поправки запроваджують необов’язковий «тест концентрації», що дозволяє спростити оцінку того, чи є придбана сукупність видів діяльності та активів бізнесом. Тест
можна вибірково застосовувати до операцій на основі угод. Операція буде розглядатися як придбання активів (тобто не бізнес), якщо по суті вся справедлива вартість
придбаних активів зосереджена (сконцентрована) в одному ідентифікованому активі або в групах з аналогічними ідентифікованими активами.
Поправки застосовуються перспективно до всіх об’єднань бізнесу та придбання активів, для яких дата придбання настає на дату першого річного звітного періоду, що
починається з 1 січня 2020 року або після цієї дати.
Можна обґрунтовано не очікувати впливу поданих поправок на фінансову звітність
Товариства.
Поправки до МСФЗ 9, МСБО 39 та МСФЗ 7 «Реформа базової процентної ставки»
Наразі у світі триває реалізація реформи базових процентних ставок, котра має на
меті поступову відмову від звичних міжбанківських ставок типу LIBOR, EURIBOR та
інших, які не найкращим чином зарекомендували себе, на користь альтернативних.
Реформа надзвичайно важлива для світової фінансової системи, оскільки саме на
цих ставках сьогодні пов’язано безліч фінансових інструментів вартістю в трильйони доларів. Як розробника міжнародних стандартів фінансової звітності Раду
з МСФЗ цікавить насамперед вплив цього на фінансову звітність, а на цьому етапі
вона вирішує проблему невизначеності.
Рада з МСФЗ частково вже вирішила в межах умовної першої фази із зазначених
двох, випустивши у травні попередній варіант змінених вимог до звітності хеджування у стандартах МСБО 39 і МСФЗ 9 – «старому» й «новому» стандартах з обліку
фінансових інструментів. Ця фаза охоплює поточний період невизначеності, поки
до укладених договорів ще не внесено зміни. Другу фазу, роботу над якою IASB вже
розпочала, буде присвячено умовному періоду після фактичної зміни договорів з
урахуванням нових базових ставок.
Наразі подані поправки заплановані до застосування з 1 січня 2020 року.
Очікується, що поправки до визначення базової процентної ставки не матимуть значного впливу на фінансову звітність Товариства.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСБО (IAS) 28
Поправки розглядають протиріччя між МСФЗ (IFRS) 10 та МСБО (IAS) 28, в частині
обліку втрати контролю над дочірньою організацією, яка продається асоційованому підприємству або спільному підприємству або вноситься в них. Поправки
роз’яснюють, що прибуток або збиток, які виникають в результаті продажу або внеску активів, що представляють собою бізнес згідно з визначенням в МСФЗ (IFRS) 3,
в угоді між інвестором і його асоційованою організацією або спільним підприємством, визнаються в повному обсязі. Однак прибуток або збиток, які виникають в
результаті продажу або внеску активів, які не становлять бізнес, визнаються тільки
в межах часток участі, наявних у інших, ніж організація, інвесторів асоційованого
підприємства або спільному підприємстві. Рада з МСФЗ перенесла дату вступу даних поправок в силу на невизначений термін, проте організація, яка застосовує дані
поправки достроково, повинна застосовувати їх перспективно. Товариство не застосовує дані поправки.
3.3 Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є українська гривня.
Фінансова звітність складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.
3.4 Ідентифікація фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка
сформована з метою достовірного надання інформації про фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки Товариства, яка є корисною для широкого кола користувачів у разі прийняття ними економічних рішень.
3.5 Рішення про оприлюднення фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником Товариства 26 січня 2021 р. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають
права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.
3.6 Звітний період фінансової звітності
Звітний період, за який формується фінансова звітність, вважається календарний
рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2020 року.
Примітка 4. Суттєві положення облікової політики
4.1 Основа (або основи) оцінки, застосовані при складанні фінансової звітності.
Облікова політика Товариства ґрунтується на загальноприйнятих принципах і стандартах бухгалтерського обліку, а саме принципах безперервності, нарахування та
відповідності доходів і витрат, повноти висвітлення, автономності, обачності, превалювання сутності над формою, послідовності, суттєвості та достовірності.
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості та справедливої вартості або амортизаційної собівартості окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».
4.2 Загальні положення щодо облікових політик
4.2.1 Основа формування облікових політик
Облікові політики – конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить
облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову
звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події
та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не застосовуються, якщо вплив
їх застосування є несуттєвим.
Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та
помилки» та інших чинних МСФЗ.
Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів
Товариство визнає матеріальні активи основним засобом, які утримуються з метою
використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг або для здійснення адміністративних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації)
яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) та вартість яких перевищує 6000,00 гривень.
Після визнання активом, об’єкт основних засобів (справедливу вартість якого можна достовірно оцінити), обліковується за переоціненою сумою. Переоцінка здійснюється методом виключення накопиченої амортизації. Дооцінка, що входить до власного капіталу об’єкта основних засобів, переноситься до нерозподіленого прибутку,
коли припиняється визнання активу.
Витрати на незначний ремонт й технічне обслуговування відносяться на витрати в
міру їх здійснення.
Амортизація основних засобів здійснюється щомісячно. Для нарахування амортизації основних засобів використовується прямолінійний метод нарахування амортизації. Амортизація нараховується у відповідності до класів основних засобів і терміну корисного використання за кожним об’єктом основних засобів до досягнення
балансової вартості об’єкта нульового значення.
При розрахунку амортизації використані наступні строки корисного використання
різних об’єктів основних засобів:
Класи основних засобів
Строк корисного експлуатації, роки
машини та обладнання 10-15
інструменти, прилади, інвентар (меблі)
10-15
При розрахунку амортизованої вартості ліквідаційна вартість основних засобів прирівнюється до нуля.
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Припинення визнання об’єкта основних засобів відбувається у разі його вибуття
або якщо його використання не пов’язане з отриманням майбутніх економічних
вигод. Дохід або витрати, що виникають в результаті припинення визнання активу
(розраховані як різниця між чистою виручкою від реалізації та балансовою вартістю
активу), визнаються в звіті про прибутки і збитки за той рік, в якому було припинено
визнання, за статтею «Інші операційні доходи».
Нематеріальні активи
Товариство оцінює нематеріальні активи за собівартістю за вирахуванням будьякої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація активу з обмеженим строком використання нараховується
методом рівномірного нарахування зносу протягом передбачуваного терміну їх
корисного використання (прямолінійним методом). Нематеріальні активи з невизначеним строком експлуатації не підлягають амортизації.
Очікувані терміни корисного використання основних засобів та нематеріальних активів переглядаються в кінці звітного року.
Облікові політики щодо оренди
У відповідності до МСФЗ 16 Товариство оцінює договір оренди у цілому або окремі
компоненти як договір оренди.
Товариство має право на звільнення від визнання щодо короткострокової оренди
(тобто оренди з терміном не більше 12 місяців) та оренди, за якою базовий актив
є малоцінним.
Товариство як орендар
На дату початку оренди Товариство оцінює актив з права користування за первісною вартістю (собівартістю) та орендне зобов’язання за теперішньою вартістю
орендних платежів, не сплачених на таку дату. Платежі за право користування базовим активом дисконтуються протягом строку оренди з використанням процентної
ставки, закладеної в договорі оренди, якщо таку ставку може бути легко визначено.
У разі якщо таку ставку визначити неможливо, Товариство використовує ставку залучення додаткових позикових коштів.
Товариство оцінює актив у формі права користування, застосовуючи модель собівартості за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення. Амортизація активу з права користування нараховується з дати початку
оренди до більш ранньої з таких дат: дати закінчення строку корисного використання активу у формі права користування або дати закінчення строку оренди.
Товариство застосовує МСБО 36 «Зменшення корисності» при визначенні наявності ознак знецінення активу у формі права користування та для обліку виявленого
збитку від знецінення.
Після дати початку оренди Товариство визнає у складі прибутку чи збитку обидві
такі величини:
•відсотки за зобов’язанням з оренди;
•змінні орендні платежі, не включені до оцінки зобов’язання з оренди в періоді, у
якому настає подія чи умова, що призводить до здійснення таких платежів (наприклад, комунальні платежі).
Облікові політики щодо фінансових інструментів
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі відповідно до МСФЗ, коли стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються
із застосуванням обліку за датою розрахунку.
За строком виконання фінансові активи та фінансові зобов’язання поділяються на
поточні (зі строком виконання зобов’язань до 12 місяців) та довгострокові (зі строком виконання зобов’язань більше 12 місяців).
Товариство класифікує фінансові активи як такі, що оцінюються у подальшому або
за амортизованою собівартістю, або за справедливою вартістю на основі обох таких
чинників:
а) моделі бізнесу суб’єкта господарювання для управління фінансовими активами;
та б) характеристик контрактних грошових потоків фінансового активу.
Товариство визнає такі категорії фінансових активів:
•фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку;
•фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю;
•фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у сукупних доходах.
Товариство визнає такі категорії фінансових зобов’язань:
•фінансові зобов’язання, оцінені за амортизованою собівартістю;
•фінансові зобов’язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання Товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю.
При припиненні визнання фінансового активу повністю різниця між:
а) балансовою вартістю (оціненою на дату припинення визнання) та
б) отриманою компенсацією (включаючи будь-який новий отриманий актив мінус
будь-яке нове взяте зобов’язання)
визнають у прибутку або збитку.
Грошові кошти
Грошові кошти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами.
Грошові кошти Товариства та їх еквіваленти включають готівкові кошти в касі, грошові кошти на рахунках у банках, грошові документи, що не обмежені у використанні.
Грошові кошти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в національній
валюті та в іноземній валюті. Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна
валюта.
Подальша оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті
здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку
України (НБУ).
Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю
До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Товариство
відносить депозити, дебіторську заборгованість, у тому числі позики.
Після первісного визнання Товариство оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка.
Поточну дебіторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство
оцінює за сумою первісного рахунку фактури (договору), якщо різниця між номінальною сумою заборгованості та її дисконтованою вартістю становить менше 10
%. Такі активи на кожну звітну дату тестуються на зменшення корисності і, у разі
необхідності, за ними створюються або коригуються резерви під знецінення з відображенням результату у прибутках/ збитках.
Фінансові зобов’язання
Фінансова кредиторська заборгованість та кредиторська заборгованості за господарськими операціями розглядаються як торгова кредиторська заборгованість. З
врахуванням того, що така кредиторська заборгованість не містить значного компонента фінансування, вона визнається первісно за ціною угоди.
Фінансові зобов’язання після первісного визнання оцінюються за амортизованою
собівартістю.
Припинення визнання фінансового зобов’язання відбувається у разі виконання,
анулювання чи закінчення строку дії відповідного зобов’язання.
Згортання фінансових активів та зобов’язань
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Класи активів
та зобов’язань,
оцінених
за
справедливою
вартістю

Методики
вання

Грошові кошти

Фінансові
вестиції

ін-

оціню-

Метод
оцінки
(ринковий, дохідний, витратний)

Вхідні дані

Первісна та подальша оцінка грошових
коштів здійснюється
за
справедливою
вартістю, яка дорівнює їх номінальній
вартості

Ринковий

Офіційні
НБУ

Первісна оцінка фінансових інвестицій
здійснюється за собівартістю
активу,
подальша оцінка за
справедливою вартістю

Ринковий

курси

Інструменти капіталу

ЕМІТ ІНФО

Офіційні біржові
курси організаторів торгів на дату
оцінки, за відсутності визначеного
біржового курсу
на дату оцінки,
використовується
остання балансова вартість, ціни
закриття біржового торгового дня

3 рівень (ті,
що не мають
котирувань і не
є спостережуваними)

2 020

2 019

2 020

2 019

2 020

Грошові кошти

4 281

2 019
31.12.2019

2 020
31.12.2020

2 019
31.12.2019

ак-

Усього

31.12.2020

Фінансові
тиви

2 рівень (ті,
що не мають
котирувань, але
спостережувані)

31.12.2019

Дата оцінки

1 рівень (ті, що
мають котирування, та спостережувані)

31.12.2020

Класи
активів
та зобов’язань,
оцінених
за
справедливою
вартістю

3 489

5 249

3 489

5 249

2 426

4 281

2 426

5.3 Переміщення між 2-м та 3-м рівнями ієрархії справедливої вартості
В 2020 році Товариство не здійснювало переведення між рівнями ієрархії справедливої вартості.
5.4 Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»
Нижче наведене порівняння балансової та справедливої вартості фінансових інструментів Товариства, відображених у фінансовій звітності, за категоріями.
Балансова вартість

Справедлива вартість

2 020

2 019

2 020

2 019

Фінансові активи

3 489

5 249

3 489

5 249

Грошові кошти

4 281

2 426

4 281

2 426

Справедлива вартість фінансових активів, включена у фінансову звітність, являє собою суму, на яку можна обміняти інструмент у результаті поточної операції між зацікавленими сторонами, відмінної від вимушеного продажу або ліквідації.
Справедлива вартість інвестицій в інструменти капіталу визначається на підставі
котирувань цін на активних ринках, якщо це можливо. У разі відсутності активного
ринку для цього виду фінансових активів, вони відображаються за собівартістю, яка
є найбільш близькою до справедливої вартості фінансових активів, що не котируються. Акції, обіг яких зупинена за рішенням НКЦПФР, у разі відсутності надійних
даних щодо відновлення обігу та фінансової інформації від емітента на звітну дату,
не мають справедливої вартості, тому оцінюються за нульовою вартістю. Товариство може залучити незалежного оцінювача для визначення справедливої вартості
інвестицій в інструменти капіталу, що не котируються, станом на кінець звітного
періоду.
Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка
може бути корисною для користувачів фінансової звітності. Додаткову інформацію
щодо змін справедливої вартості фінансових активів в зв’язку з врахуванням ризиків наведено далі у цих Примітках.
Примітка 6. Основні засоби та нематеріальні активи
Ліцензії на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи та діяльності
з торгівлі цінними паперами з необмеженим терміном дії не амортизуються і підлягають щорічному перегляду на наявність ознак невизначеності строку їх використання та можливого зменшення корисності активу.
Назва статті

Біржові
курси,
контрактні умови,
очікувані вхідні
майбутні грошові
потоки

Ринковий, витратний

5.2 Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої
вартості
З метою підвищення узгодженості та зіставності оцінок справедливої вартості та
пов’язаного з ними розкриття інформації, МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»
встановлено ієрархію справедливої вартості.
Товариство здійснює аналіз фінансових інструментів, визнаних за справедливою
вартістю, у розрізі наступних категорій ієрархії:
•Інструменти, справедлива вартість яких була визначена на підставі котирувань цін
на активних ринках для ідентичних активів або зобов’язань - рівень 1;
•Інструменти, справедлива вартість яких була визначена на підставі відмінних від
котирувань цін, включених до рівня 1, вихідних даних, що спостерігаються для активу або зобов’язання безпосередньо (ціни) або опосередковано (похідні від цін)
- рівень 2;
•Інструменти, справедлива вартість яких була визначена на підставі вихідних даних
для активу або зобов’язання, не заснованих на спостережуваних ринкових даних
(вихідні дані, що не спостерігаються на ринку) - рівень 3.
При складанні фінансової звітності, виконуючи вимоги МСФЗ 13, Товариство розкриває наступну інформацію щодо застосованих рівнів ієрархії справедливої вартості:

Основні засоби
Право
користування
нежитловими
приміщеннями

Балансова вартість на
31.12.2018
первісна
вартість
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Первісна оцінка інструментів капіталу
здійснюється за їх
справедливою вартістю, яка зазвичай
дорівнює ціні операції, в ході якої був
отриманий
актив.
Подальша
оцінка
інструментів капіталу здійснюється за
справедливою вартістю на дату оцінки.

31.12.2019

Фінансові активи та зобов’язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік,
або реалізувати актив та виконати зобов’язання одночасно.
Облікові політики щодо податку на прибуток
Податок на прибуток відображається у фінансовій звітності відповідно до законодавства, яке вступило в дію або має бути введено в дію станом на кінець звітного
періоду.
Інші застосовані облікові політики
Забезпечення
Товариство створює резерв витрат на оплату щорічних відпусток, що визначається
на дату балансу як сума розрахунку резерву відпусток (добуток середньоденної заробітної плати за останні 12 календарних місяців кожного співробітника, який має
право на основну щорічну відпустку, на кількість днів невикористаної відпустки на
дату розрахунку резерву) та розрахунку нарахувань соціальних внесків підприємства на резерв відпусток в розрізі співробітників.
Доходи і витрати
Товариство визнає дохід від надання послуг, коли (або у міру того, як) воно задовольняє зобов’язання щодо виконання, передаючи обіцяну послугу (тобто актив)
клієнтові. Актив передається, коли (або у міру того, як) клієнт отримує контроль над
таким активом.
При визначені вартості послуги брокерської та депозитарної діяльності Товариство
відповідно до МСФЗ 15 використовує метод оцінювання за результатом. До метода
оцінювання за результатом належить, зокрема, аналіз виконання, завершеного на
сьогоднішній день, оцінки досягнутих результатів.
Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню
та критеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення зобов’язань.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов’язання без визнання активу. Витрати, понесені у зв’язку з отриманням
доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.
Виплати працівникам
Товариство не створює додаткових схем пенсійного забезпечення, крім участі в
державній пенсійній системі України, що передбачає розрахунок і сплату поточних
внесків роботодавця як відсотка від поточних загальних виплат працівникам. Ці витрати відображаються у звітному періоді, до якого відноситься відповідна заробітна
плата. Крім цього, Товариство не створює програм додаткових виплат працівникам
після припинення трудової діяльності або інших суттєвих компенсаційних програм,
які вимагали б додаткових нарахувань.
4.2.2 Інформація про зміни в облікових політиках
Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних
операції, інших події або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє
визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними.
4.2.3 Форма та назви фінансових звітів
Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства, що подаютья до контролюючих органів, відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності». Форми Приміток розроблені у відповідності до МСФЗ.
4.2. Методи подання інформації у фінансових звітах
Згідно МСФЗ та враховуючи вимоги НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід, аналіз витрат,
визнаних у прибутку або збитку, здійснюється з використанням класифікації, заснованої на функції витрат. На виконання вимог п. 105 МСБО 1 «Подання фінансової звітності» у Примітках розкривається структура витрат за характером.
Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень та грошових виплат
формується на підставі облікових записів Товариства.
4.3 Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової
звітності
Питання, не врегульовані цією обліковою політикою, регулюються відповідно до
МСФЗ та чинного законодавства України.
4.4 Відповідність облікової політики звітного та попереднього періодів
Облікові політики, принципи бухгалтерського обліку, методи обліку, облікові оцінки
та судження, які використовувалися при підготовці цієї звітності Товариства відповідають обліковій політиці, принципам, методам, обліковим оцінкам та судженням,
що були розкриті у річній фінансовій звітності за 2019 рік, за виключенням змін в
оцінці суми очікуваних кредитних ризиків. Товариство застосувало матрицю оціночних резервів.
4.5 Інформація про добровільні зміни в обліковій політиці
За звітний період облікова політика застосовувалась послідовно до всіх операцій.
Рекласифікації у фінансовій звітності за звітний рік порівняно з фінансовою звітністю попереднього року не здійснювалися. Виправлення помилок попередніх періодів не здійснювалося.
4.6 Консолідація та об’єднання бізнесу
Товариство не складає консолідовану звітність.
Примітка 5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості
5.1 Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю
Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів
та зобов’язань у відповідності до МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на
кінець кожного звітного періоду.
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(216)

-

від 93 до 183 днів

4

-

4

-

-

-

від 184 до 365 (366) днів

3

-

4

30

60

-

більше ніж 366 (367) днів

6

-

6

Усього інших фінансових
активів до вирахування
резерву

34

3 466

3 500

-

(-77)

(-143)

(-220)

-

Надійшло за рік

112

-

-

112

-

Нараховано амортизації
за рік

37

1

3

41

-

Резерв під знецінення інших фінансових активів

(11)

-

(11)

Балансова вартість на
31.12.2019

75

31

32

138

13

Усього фінансових активів за мінусом резерву

23

3 466

3 489

первісна
вартість

(переоцінена)

112

31

32

175

13

(37)

-

-

(37)

-

Дебіторська заборгованість за продукцію,
товари, роботи, послуги

Інша поточна
дебіторська заборгованість

Усього

накопичена амортизація

Непрострочена та незнецінена заборгованість

9

5 236

5 245

Прострочена, але незнецінена заборгованість із
затримкою платежу:

11

-

11

до 30 днів

-

-

-

від 31 до 92 днів

1

-

1

від 93 до 183 днів

1

-

1

від 184 до 365 (366) днів

2

-

2

більше ніж 366 (367) днів

7

-

7

Усього інших фінансових
активів до вирахування
резерву

20

5 236

5 256

Резерв під знецінення
інших фінансових активів

(7)

-

(7)

Усього фінансових активів за мінусом резерву

13

5 236

5 249

Надійшло за рік

-

25

-

25

-

Нараховано амортизації
за рік

(38)

(7)

(5)

(50)

-

Балансова вартість на
31.12.2020

37

49

27

113

13

первісна
вартість

(переоцінена)

112

56

32

200

13

накопичена амортизація

(75)

(7)

(5)

(87)

-

Активи, класифіковані як утримувані для продажу, відсутні.
Основні засоби та нематеріальні активи, стосовно яких є передбачені чинним законодавством України обмеження щодо володіння, користування та розпорядження,
відсутні.
Примітка 7. Запаси
До складу запасів належать канцтовари та інші матеріали, строк використання яких
менше року, що використовуються у господарській діяльності Товариства.
Примітка 8. Дебіторська заборгованість
Назва статті

31.12.2020

31.12.2019

Дебіторська заборгованість за роботи, послуги

34

20

Дебіторська заборгованість за виданими авансами

12

7

Дебіторська заборгованість за нарахованими доходами

12

17

Інша поточна дебіторська заборгованість (за наданими позиками)

3 442

5 212

Резерв під знецінення
Всього

(11)

(7)

3 489

5 249

Дебіторська заборгованість за нарахованими доходами складється із заборгованості за нарахованими відсотками по депозитному рахунку.
Товариство приймає несуттєвим результат дисконтування за короткостроковою
дебіторською заборгованістю (за наданими позиками) та враховує її за первісною
вартістю.
Аналіз зміни резерву під знецінення фінансових активів за 2020 рік
Рух резервів

Дебіторська заборгованість за продукцію (товари, роботи, послуги)

Залишок станом на початок періоду

7

Збільшення/(зменшення) резерву під знецінення
протягом періоду

8

Списання безнадійної заборгованості

(4)

Залишок станом на кінець періоду

11

Аналіз зміни резерву під знецінення фінансових активів за 2019 рік
Рух резервів

Дебіторська заборгованість за продукцію (товари, роботи, послуги)

Залишок станом на початок періоду

15

Збільшення/(зменшення) резерву під знецінення
протягом періоду

(8)

Залишок станом на кінець періоду

7

Примітка 9. Інші оборотні активи
До складу інших оборотних активів належить вартість грошових документів у національній валюті (поштових марок).
Примітка 10. Грошові кошти
Назва статті

31.12.2020

31.12.2019

Грошові кошти в національній валюті на поточних рахунках

144

31

Грошові кошти в національній валюті на депозитному та вкладному рахунках

4 036

2 350

Грошові кошти в іноземній валюті
Всього

101

45

4 281

2 426

Грошові кошти Товариства складаються з коштів на поточних та депозитних рахунках.
На 31.12.2020 р. обмежень щодо використання коштів немає.
Примітка 11. Власний капітал
Протягом 2020 року змін у статутному капіталі не відбувалося. Права, привілеї, обмеження не передбачені.
Нерозподілений прибуток призначено для відображення нерозподіленого прибутку поточного та минулого років.
Напрями розподілу нерозподіленого прибутку визначаються згідно з установчими
документами.
В 2020 році було виплочено дивіденди учасникам за 2017-2018 рр.
Резерв у дооцінках призначено для узагальнення інформації про суми дооцінки
необоротних активів та використовується для достовірної оцінки фінансових можливостей Товариства.
Відрахування до резервного капіталу в 2020 р. проведено відповідно до вимог Статуту. Резервний капітал використовується для покриття збитків.
Примітка 12. Довгострокові зобов’язання
Назва статті

31.12.2020

31.12.2019

Довгострокові зобов’язання з оренди

-

45

Всього

-

45

Примітка 13. Поточні забезпечення
Назва статті

Аналіз кредитної якості фінансових активів за 2020 рік
Дебіторська заборгованість за продукцію,
товари, роботи, послуги

Інша поточна
дебіторська заборгованість

Усього

Непрострочена та незнецінена заборгованість

11

3 466

3 477

Прострочена, але незнецінена заборгованість із
затримкою платежу:

23

-

23

до 30 днів

7

-

7

від 31 до 92 днів

3

-

3
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Аналіз кредитної якості фінансових активів за 2019 рік

31.12.2020

31.12.2019

Забезпечення виплат відпусток

55

49

Всього

55

49

Примітка 14. Поточна кредиторська заборгованість
Назва статті

31.12.2020

31.12.2019

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

7

7

Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток

26

-

26

-
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Інша поточна кредиторська заборгованість
за одержаними авансами

1

-

Всього

34

7

Кредиторська заборгованість за придбані товари, роботи, послуги виникла в ході
нормального операційного циклу Товариства. Простроченої заборгованості постачальникам немає.
Примітка 15. Поточні зобов’язання
Назва статті

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Всього

165

114

Назва статті

2 020

2 019

Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи

(198)

(165)

Витрачання на оплату зобов’язань з податків і зборів

(177)

(159)

Примітка 23. Інші виплати

31.12.2020

31.12.2019

Інші поточні зобов’язання

392

392

Інші витрачання

(50)

(63)

Зобов’язання з оренди — поточна частина

46

37

Всього

(425)

(387)

Всього

438

429

Інші поточні зобов’язання включають суми невиплачених доходів за ЦП (дивідендів). Ці кошти підлягають перерахуванню депонентам.
Примітка 16. Дохід від надання послуг
Назва статті

2 020

2 019

Дохід від надання депозитарних послуг

1 654

1 009

Дохід від надання брокерських послуг

11

1

1 665

1 010

2 020

2 019

163

56

Всього
Примітка 17. Інші операційні доходи
Назва статті
Відсотки по депозитних рахунках (вкладам
до запитання)
Дохід від операційної курсової різниці

25

-

Всього

188

56

2 020

2 019

(4)

(2)

(1 019)

(779)

Амортизація

(50)

(41)

Комунальні витрати

(18)

(25)

Депозитарні послуги

(47)

(32)

Нарахування забезпечення відпусток

(84)

(61)

Інші витрати

(368)

(42)

(1 590)

(982)

2 020

2 019

Примітка 18. Адміністративні витрати
Назва статті
Матеріали
Витрати на оплату праці та відрахування на
соціальні заходи

Всього
Примітка 19. Інші операційні витрати
Назва статті
Відрахування до резерву сумнівних боргів

(11)

-

Втрати від курсової різниці

(6)

(6)

Інші витрати операційної діяльності

(58)

(86)

Всього

(75)

(92)

Інші витрати операційної діяльності включають в себе витрати на виплату матеріальної допомоги, членські внески, витрати на відрядження та ін.
Примітка 20. Фінансові витрати
Назва статті

2 020

2 019

Фінансові витрати на суму зобов’язань,
пов’язаних з орендою

(14)

(20)

Всього

(14)

(20)

Примітка 21. Витрати з податку на прибуток
Назва статті

2 020

2 019

Витрати з податку на прибуток

(26)

-

Всього

(26)

-

Примітка 24. Управління фінансовими ризиками, включаючи аналіз чутливості
Для професійних учасників фондового ринку, що провадять діяльність з торгівлі
цінними паперами, яка поєднується з депозитарною діяльністю депозитарної установи істотними є кредитний, ринковий, операційний ризики та ризик ліквідності.
Для мінімізації кредитного ризику щодо недопущення наявності в активах простроченої дебіторської заборгованості, головним бухгалтером відслідковується проведення своєчасного розрахунку клієнта з Товариством.
Ринковий ризик відсутній, оскільки Товариство протягом звітного періоду не мало
у власності жодних цінних паперів та похідних фінансових інструментів, та не має
договорів, укладених на фондовій біржі.
Сума іноземної валюти, яка надходить на рахунок Товариства за надані ним послуги,
має несуттєвий вплив на рівень валютного ризику.
По даним розрахунку показників пруденційних нормативів, в складі адміністративних даних, їх ліміт не перевищувався - тому ризик ліквідності відсутній. Товариство
мінімізує операційний ризик шляхом навчання працівників, чіткого розмежування
їх повноважень та обов’язків та унеможливлення несанкціонованого доступу до баз
даних з використанням захисних систем зв’язку.
Враховуючи приведений аналіз чутливості ризиків, істотних для Товариства, зміни
яких впливають на прибуток, збиток та власний капітал, протягом звітного періоду
підвищення рівня ризиків відсутнє.
Для мінімізації загального фінансового ризику (ризику банкрутства) бухгалтером
відстежується рівень витрат над доходами, не допускаючи його перевищення та
виникнення збитків. А розмір регулятивного капіталу дає можливість компенсації
фінансових втрат за рахунок власного капіталу Товариства.
На протязі 10 років керівництво підтримує бездоганну ділову репутацію Товариства
на фондовому ринку. Скарги та претензії щодо діяльності Товариства з боку клієнтів
та контрагентів протягом звітного періоду відсутні.
До заходів з мінімізації впливу ризику втрати ділової репутації (репутаційного ризику) також відноситься попередження порушень установою вимог законодавства.
Товариство не порушує нормативи діяльності, встановлені Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку.
Примітка 25. Управління капіталом
Основна мета управління капіталом для Товариства полягає в забезпеченні дотримання зовнішніх вимог відносно капіталу, а також забезпечення ефективного його
використання у діяльності Товариства.
Розмір зареєстрованого і сплаченого статутного капіталу відповідає вимогам, встановленим для професійних учасників фондового ринку.
Примітка 26. Операції з пов’язаними особами
Сума залишків за операціями з пов’язаними сторонами за договорами позики:
Назва статті

Дебіторська
заборгованість

31.12.2020

31.12.2019

Баланси з
пов’язаними
сторонами

Всього по
статті

Баланси з
пов’язаними
сторонами

Всього по
статті

3 442

3 489

3 581

5 249

Виплати провідному управлінському персоналу
Назва статті

Поточні
плати

ви-

31.12.2020

31.12.2019

Витрати

сума залишків заборгованості

Витрати

сума залишків заборгованості

330

-

255

-

Провідний управлінський персонал - особи, які безпосередньо або опосередковано
мають повноваження та є відповідальними за планування, управління та контроль
діяльності Товариства, зокрема Директор.
Примітка 27. Події після дати балансу
Значні події, які можуть мати вплив на фінансову звітність після дати балансу не відбувались.
Директор
__________________ О. І. Бєлікова
Бухгалтер (з дипломом магістра) __________________ В. Г. Кальченко

Товариство здійснює облік податку на прибуток на підставі даних бухгалтерського
обліку, з урахуванням вимог податкового законодавства України, які можуть відрізнятися від вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Згідно з чинним законодавством, діяльність Товариства оподатковується на загальних підставах. Відповідно до Податкового кодексу ставка податку на прибуток визначена 18 %. Відстрочені податкові активи не розраховувались.
Примітка 22. Інші надходження
Назва статті
Надходження відсотків за ощадним та депозитному рахунках
Надходження коштів для виплати дивідендів
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2 020

2 019

165

40
74
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ТОВ «СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»
за 2020 рік

м. Київ
«02” квітня 2021 р.

1. Звіт щодо фінансової звітності
Думка з застереженням
Ми провели аудит річної фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (далі - Товариство) станом на 31 грудня 2020 року, що додається, у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан), Звіту про
фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за
прямим методом), Звіту про власний капітал, Приміток до річної фінансової звітності
(надалі разом – «фінансова звітність»).
Фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням
Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Метою аудиторського звіту є, відповідно до вимог викладених у Рішенні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №819 від 14 травня 2013 року, висловлювання думки про річну фінансову звітність за 2018 року ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР».
Аудиторський висновок звіт складено відповідно до вимог Закону України “Про
аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” та Міжнародних стандартів
контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів, що прийняті як Національні стандарти аудиту згідно
з рішенням Аудиторської Палати України від 18.04.2003 р. № 122.
На нашу думку, за винятком впливу на фінансові звіти питань, про які йдеться в
параграфі «Основа для думки із застереженням», складена Товариством фінансова
звітність відображає достовірно у всіх суттєвих аспектах дійсний фінансовий стан
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»
станом на кінець дня 31 грудня 2020 року та викладену у цій звітності інформацію
у відповідності з Міжнародними стандартами фінансової звітності та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від
16.07.1999 р. № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.
Основа для думки із застереженням
На нашу думку керівництвом Товариства не повною мірою проведено оцінку очікуваних кредитних ризиків щодо повернення дебіторської заборгованості, як того
вимагає МСФЗ 9 «Фінансові інвестиції». В складі дебіторської заборгованості обліковуються фінансові активи балансовою вартістю 3442тис.грн., оцінка кредитних
ризиків по яких не здійснювалася. Облікова політика Товариства не містить затвердженої методики, яка б відповідала МСФЗ 9 «Фінансові інвестиції», та яку ми могли
використати для самостійного розрахунку зазначених резервів. На нашу думку потенційна зміна балансової вартості дебіторської заборгованості, в зв’язку зі формуванням відповідних резервів очікуваних кредитних ризиків, може мати суттєвий
але обмежений вплив на інформацію про фінансовий стан Товариства.
При складанні висновку ми застосовували норми МСА 700 «Формулювання думки
та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора» та інших стандартів, застосування яких вимагається Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості
та супутніх послуг. Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в
розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є
незалежними до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради
з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів.
Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми та прийнятними
для використання їх як основи для нашої думки з застереженням.
Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності
Станом на дату закінчення аудиторських процедур, в Україні діяли було запроваджені Кабінетом Міністрів України карантинні та обмежувальні заходи, спрямовані
на протидію поширенню пандемії короновірусної хвороби (COVID-19). Зазначені дії
зумовили виникнення додаткових ризиків діяльності суб’єктів господарювання, що
обумовило Тривале продовження обмежувальних заходів може призвести до непередбачуваних наслідків для економіки України в цілому, наприклад банківської
кризи або знецінення справедливої вартості активів. Ми не маємо можливості
спрогнозувати чи вплине, або як саме вплине зазначена криза на діяльність Фонду.
Звертаємо увагу на Примітку 2 до фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР», в якої керівництво Товариства розкриває інформацію про оцінку здатності продовжувати свою діяльність
на безперервній основі. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, що на наше професійне судження, були найбільш важливими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці
питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та
враховувались при формулюванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо
окремої думки щодо цих питань. Щодо кожного питання, описаного нижче, наш
опис того, як відповідне питання розглядалось під час нашого аудиту, наведено в
цьому контексті.
1.
Здійснення оцінки активів, застосовані облікові оцінки щодо справедливої вартості
Питання, пов’язані із оцінками балансових статей Товариства, є ключовими з урахуванням їх впливу на визначення пруденційних нормативів, що використовуються
для вимірювання та оцінки ризиків професійної діяльності на ринку цінних паперів.
Активами Товариства, оцінка яких найбільш суттєво впливає на фінансовий стан
Товариства є дебіторська заборгованість.
Ми провели аудиторські процедури щодо підтвердження величини дебіторської
заборгованості та оцінки ризиків її непогашення. Ми отримали письмові підтвердження від більшої частини дебіторів Товариства, або переконались у відповідності
облікової інформації на підставі вивчення наданих нам господарських договорів.
Звертаємо увагу на Примітку 8 та Примітку 26 в яких розкрито структуру дебіторської заборгованості Товариства та аналіз кредитної якості фінансових активів Товариства.
Ми оцінили застосування облікових оцінок та розкриття інформації щодо справедливої вартості активів Товариства. Свою думку щодо оцінки керівництвом очікуваних кредитних ризиків наведено в розділі «Основа для думки з застереженням».
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання
фінансової звітності відповідно до Національних стандартів фінансової звітності та
за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, яка не містить
суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність
за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній
основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи
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для бухгалтерського обліку, окрім випадків, якщо управ¬лінський персонал планує
припинити діяльність.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за
процесом фінансового звітування Товариства.
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 Міжнародних стандартів аудиту, завжди виявить суттєве викрив¬лення, 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 корис¬тувачів, 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 фінан¬сової звітності
внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не
виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може вклю¬чати змову, підробку,
навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
-отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосу¬ються аудиту, для
розробки аудиторських процедур, які б відпові-дали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
-оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрун¬тованість облікових оцінок і відповідних розкритті в інформації,, зроблених управлінським персоналом;
-доходимо висновку щодо прийнятності використання управлін-ським персоналом
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку
та на основі отриманих ауди¬торських доказів робимо висновок, чи існує суттєва
невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість
компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті
аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі
розкриття інфор¬мації є неналежні модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім
майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність
на безперервній основі;
-оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що
покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення;
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформа¬цію
про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контр¬олю, виявлені
нами під час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, тверджен¬ня,
що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомля¬ємо їм
про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що
впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час
аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями
аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора.
2.
Звіт про інші правові та регуляторні вимоги
Розкриття інформації відповідно до вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних
паперів №160 від 12.02.2013року
Аудиторська перевірка річної фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Сумський фондовий центр» (надалі – Товариство) за 2020 рік в складі:
-Балансу (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2020р.
-Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 20120 р.
-Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020р.
-Звіту про власний капітал за 2019р.
-Звіту про власний капітал за 2020р.
-Приміток до річної фінансової звітності
Аудиторська перевірка проведена Товариством з обмеженою відповідальністю
Аудиторською фірмою “Рада Лтд”, яка внесена до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності за рішенням Аудиторської палати України від 18 травня 2001р. № 101, свідоцтво № 1575 (подовжено до 25.02.21р.)
Відповідальність за вказану звітність несе керівництво Товариства. Ми відповідаємо
за висновок щодо правдивості та об‘єктивності цієї звітності, який базується на даних нашої перевірки.
Аудиторська перевірка проводилась нами у період з 27.01.2021р. по 02.04.2021р.
згідно вимог Законів України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про аудит фінансової звітності та
аудиторську діяльність», Міжнародних стандартів контролю, якості, аудиту, огляду,
іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів,
що прийняті як Національні стандарти аудиту згідно з рішенням Аудиторської Палати України від 18.04.2003 р. № 122.
Перевірка проводилась за період діяльності Товариства з 01.01.2020р. по
31.12.2020р.
Основні відомості про Товариство.
Найменування
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серія, номер, дата видачі та термін чинності ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на
здійснення Професійної діяльності
на фондовому ринку –брокерської діяльності (Рішення НКЦПФР №642031
від 19.05.2015р.), дата видачі ліцензії
21.05.2015 р.
- Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія
АЕ №642031 від 19.05.2016 р. на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі
цінними паперами (строк дії ліцензії з
22.05.2016 р. необмежений)
- Ліцензія Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку серія АЕ
№286699 від 29.10.2013 р. на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (строк дії ліцензії з
29.10.2013 р. необмежений).

Найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РАДА ЛТД»

Код за ЄДРПОУ

20071290

Свідоцтва

-Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів №1575, видане
згідно рішення Аудиторської палати України
№101 від 18.05.2001 р.

Місцезнаходження

01103, м. Київ, б-р Дружби Народів, буд. 18/7

Поштова адреса

01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37

Телефон

(044) 507-25-56

Договір на проведення аудиту
(номер, дата)

№07/21 від 27.01.2021 р. між ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РАДА ЛТД» та ТОВ «СУМСЬКИЙ
ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»

Строки проведення аудиту

Дата початку робіт 27.01.2021р. - дата закінчення робіт 02.04.2021р.

Місцезнаходження

40011, м. Суми, вул. Супруна, буд. 26.

Телефон

+380542619268

Аудитор, який проводив аудиторську перевірку (ПІБ, сертифікат аудитора)

Сайт

http://sfc.uafin.net

Відповідальною особою є аудитор Лобов
Павло Іванович Сертифікат аудитора серія
А №003707 від 26.03.1999р., термін чинності
Сертифіката продовжено до 26.03.2023р. за
рішенням АПУ №355/2 від 22.02.2018р.

Нестатутної діяльності за перевірений період не встановлено.
Станом на 31 грудня 2020 року Товариство філій не має.
Власний капітал
Загальна величина власного капіталу Товариства станом на 31 грудня 2020 року за
даними Балансу складає 7373 тис. грн. та за структурою розподіляється на :
Статутний капітал у розмірі – 7000 тис.грн.;
Капітал в дооцінках – 111тис.грн.;
Резервний капітал – 7тис.грн.;
Нерозподілений прибуток – 255 тис.грн.
Дані про величину власного капіталу Товариства, що відображені в балансі Товариства станом на 31 грудня 2020 року, підтверджуються даними синтетичних та аналітичних регістрів бухгалтерського обліку.
Величина власного капіталу станом на 31.12.2020р. відповідає вимогам встановленим нормативно-правовими актами НКЦПФР.
Статутний капітал
Для забезпечення діяльності Товариства, відповідно до нормативних актів України,
згідно Статуту, за рахунок внесків його учасників створено статутний капітал у розмірі: 7 000 000 (сім мільйонів) гривень.
Станом на 31.12.2020р. учасниками Товариства є
п/п

Учасники

1

Внесок до статутного капіталу, грн.

2

1

ТОВ «ІНВЕСТСІСТЕМ»

2

Соколов О.О.
Всього

Директор
ТОВ АФ “Рада Лтд”
сертифікат А №003707
від 26.03.1999 р.
термін дії продовжено
до 26.03.2023 р.		
П.І.Лобов
«02» квітня 2021р.
м. Київ, вул. Лейпцизька, 2\37.

% у статутному
капіталі

3

4

6 999 300,00

99,99%

700,00

0,01%

7 000 000,00

100%

Величина статутного капіталу, відображена в Балансі Товариства, відповідає розміру
статутного капіталу, зазначеному у його Статуті.
Статутний капітал сформовано в повному обсязі, грошовими коштами, у відповідності до вимог законодавства.
Інші питання
Товариство не має прострочених заборгованостей щодо сплати податків.
Інших фактів та обставин які можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства в
майбутньому не виявлено.
Вимоги Національної комісії з цінних паперів що регулюють порядок складання та
розкриття інформації, торговцями цінними паперами, протягом періоду Товариством виконувалися.
В Товаристві створено систему внутрішнього аудиту (контролю), необхідну для складання фінансової звітності.
До пов’язаних осіб Товариства віднесено учасників Товариства: а також керівництво Товариства.
Інформацію про операції з пов’язаними сторонами розкрито в Примітці 26 до річної фінансової звітності.
Пруденційні нормативи професійного торговця цінними паперами станом на
кінець 2020 року знаходяться в межах встановлених нормативних значень.
Показник

Розрахункове значення станом на
31.12.2020 р.

Нормативне значення

Висновок

Показник регулятивного капіталу,
грн.

7 206 513,53

>= 7 млн. грн.

Вимоги
мано

дотри-

Норматив адекватності регулятивного капіталу ,
коефіцієнт

185,7106

>= 8

Вимоги
мано

дотри-

Норматив адекватності капіталу
1-го рівня

182,8574

>= 4,5

Вимоги
мано

дотри-

Коефіцієнт фінансового левериджу

0,0715

>= 0
<=1

Вимоги
мано

дотри-

Коефіціент абсолютної ліквідності

28,8958

>= 0,2

Вимоги
мано

дотри-

Події після дати балансу які можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства, але не знайшли розкриття в фінансової звітності не виявлено.
3. Відомості про Аудиторську фірму та Аудитора, який проводив аудиторську перевірку
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
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ПрАТ ФА «СХІД- ІНВЕСТ»
КОДИ

Територія: Луцьк
2021

Дата (рік, місяць, число)

Організаційно-правова форма господарюванння: Акціонерне товариство

01

01

Вид економічної діяльності: Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

за ЄДРПОУ

25228595

Середня кількість працівників: 7

за КОАТУУ

0710100000

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (Форма №2),
грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

за КОПФГ

230
66.12

за КВЕД

Адреса: 43000, м. Луцьк, вул. Рівненська 48
Складено:

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2020р.
АКТИВ

1
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи:
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Накопичена амортизація довгострокових
біологичних активів
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізхованих страхових резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом І
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію,
товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти:
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі : в резервах довгострокових
зобов`язань
резервах збитків або резервах належних
виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом ІІ
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для
продажу, та групи вибуття
Баланс

www.emitinfo.com

Код рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

2

3

4

1000
1001
1002
1005

15
15

4
23
19

1010

29

66

1011
1012
1015

142
113

194
128

1016
1017
1020

• Форма №1

•

1022
1030

Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал)
Внескі до незареєстрованого статутного
капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісіний доход
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)
Неоплачений капітал

Код рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

2

3

4

1400

25000

25000

1401
1405
1410
1411
1412
1415

306

364

58

87

1420
1425
1430
1435
1495

1505

Довгострокові кредити банків

1510

Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування

1515
1520
1521
1525

1065

Благодійна допомога

1526

1090
1095

Страхові резерви
у тому числі: резерв довгострокових
зобов`язань
резерв збитків або резерв належних виплат

1530

5935

5457

1040
1045
1050
1060

5964

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

5527
17
17

1125

801

357

1130

2

20

1135
1136

5

1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170

17789
540
515

18870

515

740

740

1180
1181
1182
1183
1184
1190
1195

19652

20004

1200
1300

25616

25531

(

) (

)

(

) (

)

25364

25451

30
13
13

23
19
19

1500

Пенсійні зобов`язання

1035

1801001

Код за ДКУД

Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом І
ІІ. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання

1021

V

1531
1532

резерв незароблених премій

1533

інші страхові резерви

1534

Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

1535
1540
1545
1595

Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за
одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість за
розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість із
внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання

1600
1605
1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635

1

1640
1645
1650
1660
1665

44

12

1670
1690

164

26

Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами

1695

252

80

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

Баланс

1900

25616

25531
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Звіт про сукупний дохід) • Форма №2
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
За аналогічний
період попереднього року

Стаття

Код рядка

За звітний
період

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

2278

1468

Чисті зароблені страхові премії

2010

Премії підписані, валова сума

2011

Премії, передані у перестрахування

2012

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

Зміна частки перестраховиків у
резерві незароблених премій

2014

Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)

2050

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

Валовий
прибуток

2090

збиток

2095

2
(

26

) (

Інші операційні витрати

2180

(

789

) (

2181

(

) (

)

2182

(

) (

)

Витрати від зміни вартості активів,
які оцінюються за справедливою
вартістю
Витрати від первісного визнання
біологічних активів і сільськогосподарської продукції

11

)

(

1533

) (

)

1442

1245
(

26

) (

)

прибуток

2190

збиток

2195

Дохід від участі в капіталі

2200

Інші фінансові доходи

2220

25

32

Інші доходи

2240

222

15223

Дохід від благодійної допомоги

2241

Фінансові витрати

2250

(

) (

)

Втрати від участі в капіталі

2255

(

) (

)

Інші витрати

2270

(

2275

2110

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

Зміна інших страхових резервів,
валова сума

2111

Фінансовий результат до оподаткування:

Зміна частки перестраховиків в
інших страхових резервах

2112

Інші операційні доходи

2120

4

2121

375
(

прибуток

2290

збиток

2295

(

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

(

Прибуток (збиток) від припиненої
діяльності після оподаткування

2305

32
) (

516

) (

106

)

15216

71
) (

19

)

) (

)
13

)

Чистий фінансовий результат:
2122
2130

(

765

) (

1403

)

прибуток

2350

збиток

2355

Стаття

Код рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротніх
активів

2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

Накопичені курсові різниці

2410

Частка іншого сукупного доходу
асоційованих та спільних підприємств

2415

Інший сукупний дохід

2445

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

Податок на прибуток, пов`язаний з
іншим сукупним доходом

2455

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

Сукупний дохід (сума рядків
2350,2355 та 2460)

2465

87
(

58
) (

)

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД
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)

Фінансовий результат від операційної діяльності:

Дохід (витрати) від зміни інших
страхових резервів

92

4

2150

2105

Адміністативні витрати

3

Витрати на збут

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов`язань

Дохід від зміни вартості активів,
які оцінюються за справедливою
вартістю
Дохід від первісного визнання
біологічних активів і сільськогосподарської продукції

1801003

Код за ДКУД
1

Стаття

1

Код рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

64

10

Витрати на оплату праці

2505

716

590

Відрахування на соціальні заходи

2510

123

111

Амортизація

2515

19

7

Інші операційні витрати

2520

967

696

Разом

2550

1889

1414

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Стаття

Код рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

2600

2500000

2500000

2605

2500000

2500000

2610

0.03480

0.02320

2615

0.03480

0.02320

Середньорічна кількість простих
акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію
Скоригований чистий прибуток
(збиток) на одну просту акцію
87

58

Дивіденди на одну просту акцію
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
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ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ) Форма N3

3011
3015

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

Код рядка

За звітний
період

1
І. Рух коштів у результаті операційної
діяльності
Надходження від
Реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій,
дотацій
Надходження авансів від покупців і
замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки
(штрафів, пені)
Надходження від рпераційної оренди
Надходження від отримання роялті,
авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від
повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:

2

3

3000
3005
3006
3010

За аналогічний
період попереднього року
4

3333

3020

504

67

3025

2

11

3035
3040
3045
3050

4

5

3200

38806

3205
3215

21

3220
3225
3230

25
18341

3235
3250

необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього
підприємства та іншої господарської
одинці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності

2

1801004

Код за ДКУД

1
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської
одиниці
Інші надходження

Стаття

3255

(

3260
3270
3275

(
(
(

3280

(

) (

3290

(

) (

3295

) (
53
19413

) (
) (
) (

19976

)

17789

)
)
)
)
)

-1100

1062

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової
діяльності

3055
3095

12

Товарів (робіт, послуг)

3100

(

1058

) (

652

)

Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов`язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов`язань з
податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов`язань з
податку на додану вартість
Витрачання на оплату зобов`язань з
інших податків і зборів

3105
3110
3115

(
(
(

577
125
152

) (
) (
) (

492
121
143

)
)
)

3116

(

13

) (

24

)

3117

(

3118

(

139

) (

Витрачання на оплату авансів

3135

(

48

) (

)

Витрачання на оплату повернення
авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов`язань за
страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на
надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної
діяльності
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної
діяльності

3140

(

) (

)

3145

(

) (

)

3150

(

) (

)

3155

(

3190

(

3195

) (

)
119

) (
115

) (

1325

)

)
277

)

-1156

Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з
фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3300
3305
3310
3340
3345

(

) (

)

3350
3355
3360

(
(
(

) (
) (
) (

)
)
)

3365

(

) (

)

3370

(

) (

)

3375

(

) (

)

3390

(

) (

)

3395
3400
3405

Код Зареєстроварядка ний капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

4

5

-94
609

740

515

3410
3415

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ Форма №4
Стаття

225
515

Код за ДКУД

Резервний
капітал

Нерозподілений прибуток Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Вилучений
капітал
9

Всього

1

2

3

6

7

Залишок на початок року
Коригування: Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок року
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
Інший сукупний дохід за звітний період
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних
підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Сума чистого прибутку, належна до бюджету
Сума чистого прибутку на створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне заоохочення
Внески учасників: Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Анулювання викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної ватості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж) неконтр. частки в дочірньому
підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

4000
4005
4010
4090
4095
4100
4110
4111
4112
4113

25000

306

58

25364

25000

306

58
87

25364
87

58

-58

58
364

29
87
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8

1801005

10

4114
4116
4200
4205
4210
4215
4220
4225
4240
4245
4260
4265
4270
4275
4280
4290
4291
4295
4300

25000
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ПрАТ ФА «СХІД- ІНВЕСТ»

ЕМІТ ІНФО

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Примітки до фінансової звітності
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВЕ АГЕНТСТВО «СХІД-ІНВЕСТ»
станом на 31 грудня 2020 року

2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.

1. Інформація про Товариство
ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ» створено 31.12.1997 року (Виписка з ЄДР юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців , номер запису в ЕДР 1 415 120 0000 006570).
Місцезнаходження Товариства: 43020, м. Луцьк, вул. Рівненська , буд. 48. офіс 301306
ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ» надає інші фінансові послуги юридичним та фізичним особам, зареєстроване в Реєстрі фінансових установ (Свідоцтво № 638 від 18.07.2005р)
Протягом 6 місяців 2020 року Товариство здійснювало діяльність згідно з наступними видами діяльності за КВЕД:
- 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;
- 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та
пенсійного забезпечення.
Ліцензії Товариства на здійснення професійної діяльності:
- ліцензія НКЦПФР на депозитарну діяльність депозитарної установи серії АЕ
№263472 від 01.10.2013р., термін дії з 12.10.2013 р. - необмежений;
- ліцензія НКЦПФР на дилерську діяльність серії АЕ №294614 від 08.12.2014 р., термін
дії 02.12.2014 р.- необмежений;
- ліцензія НКЦПФР на брокерську діяльність серії АЕ №294613 від 08.12.2014 р., термін дії 02.12.2014 р. - необмежений;
- ліцензія НКЦПФР на діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування серії АЕ №294640 від 08.12.2014 р., термін дії 02.12.2014 р. – необмежений.
Кількість працівників станом на 31 березня 2020 року складала 7 відповідно.
Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року акціонерами Товариства були:

2.4. Припущення про безперервність діяльності
Фінансова звітність підготовлена виходячи з припущення про її функціонування в
майбутньому, яке передбачає реалізацію активів і виконання зобов’язань в ході звичайної діяльності. Управлінському персоналу не відомо про будь-які події або умови, які можуть (окремо або разом) стати підставою для значних сумнівів у здатності
Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.
Таким чином, фінансова звітність не містить будь-яких коригувань відображених
сум активів, які були б необхідні, якби Товариство було неспроможне продовжувати
свою діяльність в майбутньому.

Акціонери товариства:

31.12.2020

31.12.2019

%

%

Голоюх Наталія Дмитрівна

0,0004

0,0004

Кушіль Христина Олександрівна

0,0009

0,0009

Стахів Роман Романович

0,1717

0,1717

ТзДВ «Континіум-Траст-Компані»

9,9001

9,9001

ТОВ «МОЛПРОМ-ЕКСПЕРТ»

85,6571

85,6571

ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ-КАПІТАЛ»

4,2699

4,2699

Всього

100,0

100,0

2. Загальна основа формування фінансової звітності
2.1. Економічне середовище, в якому Товариство здійснює свою діяльність.
Товариство здійснює свою діяльність в Україні. Економіка України є відкритою та
вважається ринковою з певними ознаками перехідної економіки. Незважаючи на те,
що економіка України вважається ринковою, вона продовжує демонструвати певні
риси, властиві економіці, що розвивається. Вони включають, але не обмежуються,
низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу, високим рівнем інфляції та значним
дефіцитом державних фінансів та балансу зовнішньої торгівлі.
Стабілізація та подальше відновлення економіки України залежить від зовнішньо
торгівельної кон’юнктури, ситуації на міжнародних ринках капіталу та надходжень
міжнародної фінансової допомоги, політики та рішень Верховної Ради, Уряду, НБУ
та Адміністрації Президента щодо проведення необхідних соціально-економічних
реформ, а також розвитку ситуації на сході України.
Збереження загальної позитивної цінової динаміки на основні товарні групи українського експорту сприяло збільшенню показників експорту товарів та послуг з України у 2020 році.
У той же час подорожчання енергоносіїв, збереження високих інвестиційного та
споживчого попиту на фоні підвищення волантильності на світових товарних і фінансових ринках зумовили випереджальний зріст імпорту товарів та послуг в Україну.
На 31.12.2020 року офіційний обмінний курс національної валюти становив 28,2746
грн. за 1 долар США, станом на 31.12.2019 року 23,69 грн.
Розширення внутрішнього попиту внаслідок зростання заробітної плати та активізація міжнародної торгівлі сприяли зростанню практично всіх видів економічної діяльності та відновлення економіки України в цілому.
У звітному періоді відбулось продовження підвищення адміністративно-регульованих цін і тарифів, відпускних цін виробників промислової продукції, що зумовили
збереження високого інфляційного тиску. Згідно даних Держстату індекс споживчих
цін у січні- грудні 2020 року склав 105,0 %.
Обмежена платоспроможність населення, ліквідність та ефективність діяльності підприємств негативно впливають на можливість дотримання встановленого графіку
платежів або внесення передоплати.
Вірогідне загострення соціально-політичної ситуації напередодні виборчого періоду, можливе погіршення умов зовнішньої торгівлі та загальної макроекономічної
ситуації можуть мати негативний вплив на фінансовий стан та результати діяльності
Товариства. В міру надходження такої інформації, Товариством здійснюватиметься
оперативний перегляд оцінки надходження майбутніх грошових потоків та вживатимуться необхідні заходи для підтримки стабільності його діяльності.
2.2. Достовірне подання та відповідність МСФЗ
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка
сформована з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів
діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб
широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.
Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень
відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом
на 01 січня 2020 року, 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.
Склад фінансової звітності:
- звіт про фінансовий стан на 31.12.2020 р.,
- звіт про сукупний дохід за рік 2020 р.,
- звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за рік 2020 р.,
- звіт про зміни у власному капіталі за рік 2020 р.
- звіт про зміни у власному капіталі за рік 2019 р.
- розкриття інформації (примітки) і стислий виклад облікових політик.
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2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення)
керівником Товариства 15 лютого 2021 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи
не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до
випуску.
2.6. Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний
рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2020 року. Дата затвердження фінансової
звітності до випуску – 15.02.2021 року.

3. Суттєві положення облікової політики
Бухгалтерський облік передбачає процес визнання конкретної статті Балансу (Звіту
про фінансовий стан), основними елементами якого є активи, зобов’язання та капітал.
За наявності інших умов, необхідних для визнання активу чи зобов’язання Товариства, визначених МСБО, (таких як виникнення активів і зобов’язань внаслідок минулих подій, збільшення чи зменшення, відповідно, майбутніх економічних вигод),
необхідною умовою визнання активів і зобов’язань в балансі є оцінка, тобто можливість визначення грошової суми, в якій елементи балансу мають бути відображені
у звітності.
Своєчасна і об’єктивна оцінка (переоцінка) активів, зобов’язань та прийняття на підставі такої оціночної інформації адекватних управлінських рішень надають змогу
здійснити заходи, спрямовані на поліпшення структури балансу, зменшення низьколіквідних активів, що, в свою чергу, сприяє зміцненню фінансового стану Товариства.
Облікова політика Товариства в частині методів оцінки активів та зобов’язань, їх переоцінки, створення технічних резервів реалізується відповідно до чинного законодавства, нормативних документів, МСБО , внутрішніх правил і положень Товариства.
Для ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності активи Товариства оприбутковуються та відображаються: основні засоби, нематеріальні активи
та інші оборотні активи – за сумою сплачених за них коштів та їх еквівалентів (історичною собівартістю або первісною вартістю).
Зобов’язання Товариства оприбутковуються та відображаються за сумою коштів чи
їх еквівалентів, які підлягають сплаті для погашення зобов’язань у процесі звичайної
господарської діяльності.
Під терміном “методи оцінки” розуміється не тільки грошова вартість, за якою актив (зобов’язання) враховується в балансі Товариства, а й реальна можливість повернення вкладених у даний актив коштів та одержання відповідних доходів у визначені строки. У залежності від стану активу та фінансового стану контрагента за
відповідною операцією такий актив визнається як стандартний чи нестандартний
(прострочений, сумнівний, безнадійний) і під нього формується резерв для відшкодування можливих втрат.
Вартість активів змінюється внаслідок коливання ринкових цін, курсів іноземних
валют, фізичного та морального зносу, інших об’єктивних факторів. Товариство проводить переоцінку окремих статей активів до їх справедливої (ринкової) вартості
у порядку, визначеному чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.
Оцінка (переоцінка) активів та зобов’язань можуть бути відображені в обліку різними способами, відповідно до нормативних актів з питань ведення бухгалтерського
обліку, а саме:
• коригуванням відповідної статті балансового звіту;
• переоцінкою статей балансу в іноземній валюті, за виключенням немонетарних, за
офіційним валютним курсом;
• формуванням спеціальних резервів у національній валюті.
У Товаристві здійснюється постійний контроль за достовірною оцінкою активів і
зобов’язань.
Не рідше ніж раз на рік в Товаристві згідно наказу та Інструкції по інвентаризації
основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та рахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879 проводиться інвентаризація всіх активів та
зобов’язань.
3.1. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітності
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком
оцінки за справедливою вартістю окремих фінансових інструментів відповідно до
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», з використанням методів оцінки фінансових інструментів, дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою вартістю». Такі методи
оцінки включають використання біржових котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих
грошових потоків або інші моделі визначення справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки.
3.2. Загальні положення щодо облікових політик
3.2.1. Основа формування облікових політик
Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб’єктом господарювання при складанні та поданні фінансової
звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу
скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію
про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід
застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.
Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та
помилки» та інших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», який
застосовується Товариством раніше дати набуття чинності.
3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках
Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних
операції, інших події або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє
визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними.
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3.2.3. Форма та назви фінансових звітів
Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах
Згідно НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у
прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі «функції витрат» або
«собівартості реалізації», згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність. Проте, оскільки інформація про характер витрат є корисною для прогнозування майбутніх грошових потоків, то ця інформація наведена в п. 7.2, 7.4, 7.5 цих
Приміток.
Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень та грошових виплат
формується на підставі облікових записів Товариства.
3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів
3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі, коли і
тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із
застосуванням обліку за датою розрахунку.
Товариство визнає такі категорії фінансових активів:
• фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку;
• фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю.
Товариство визнає такі категорії фінансових зобов’язань:
• фінансові зобов’язання, оцінені за амортизованою собівартістю;
• фінансові зобов’язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання Товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які
безпосередньо належить до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов’язання.
Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається
нижче у відповідних розділах облікової політики.
3.3.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти
Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.
Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які
вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку погашення, наприклад, протягом не більше ніж три місяці з дати придбання.
Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в національній валюті та в іноземній валюті.
Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена в п.2.3
цих Приміток.
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за
справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті
здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку
України (НБУ).
У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в у банках (наприклад, у випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності ймовірності
повернення грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх вартість відображається у складі збитків звітного періоду.
3.3.3. Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою контрактне
право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта господарювання.
Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді,
коли Товариство стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту. Оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за чистою вартістю. Якщо є
об’єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова
вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів.
Компанія оцінює резерв у сумі, що відповідає очікуваним кредитним збиткам за
весь строк дії фінансового інструменту, які визначаються за допомогою матриці
кредитних збитків. Сума очікуваних кредитних збитків оновлюється на кожну звітну
дату, щоб відобразити зміни в кредитному ризику від моменту первісного визнання
активу. Матриця кредитних збитків формується наступним шляхом:
-3% при торговій дебіторській заборгованості з терміном виникнення до 90 днів,
-20% при торговій дебіторській заборгованості з терміном виникнення 90 - 179 днів,
-50% при торговій дебіторській заборгованості з терміном виникнення понад 180365 днів,
-100% при торговій дебіторській заборгованості з терміном виникнення понад 365
днів.
Балансова вартість активу зменшується на суму створеного резерву, а сума понесених витрат на його створення - враховується у звіті про прибутки та збитки. Коли
дебіторська заборгованість є безнадійною, вона списується за рахунок наявного резерву. Подальше відшкодування раніше списаних сум включається до складу інших
операційних доходів звіту про прибутки та збитки.
3.3.4. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням
результату переоцінки у прибутку або збитку
До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням
результату переоцінки у прибутку або збитку, відносяться акції та паї (частки) господарських товариств.
Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю.
Справедлива вартість акцій, які внесені до біржового списку, оцінюється за біржовим курсом організатора торгівлі.
Якщо акції мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку вартості активів такі інструменти оцінюються за курсом на основному ринку для цього
активу або, за відсутності основного ринку, на найсприятливішому ринку для нього.
За відсутності свідчень на користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здійснює операцію продажу активу, приймається за основний ринок або, за
відсутності основного ринку, за найсприятливіший ринок.
При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості,
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які відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, максимізуючи використання доречних відкритих даних та мінімізуючи
використання закритих вхідних даних.
Оцінка акцій, що входять до складу активів Товариства та перебувають у біржовому
списку організатора торгівлі і при цьому не мають визначеного біржового курсу на
дату оцінки, здійснюється за останньою балансовою вартістю.
Для оцінки акцій, що входять до складу активів Товариства та не перебувають у
біржовому списку організатора торгівлі, та паїв (часток) господарських товариств
за обмежених обставин наближеною оцінкою справедливої вартості може бути собівартість. Це може бути тоді, коли наявної останньої інформації недостатньо, щоб
визначити справедливу вартість, або коли існує широкий діапазон можливих оцінок
справедливої вартості, а собівартість є найкращою оцінкою справедливої вартості
у цьому діапазоні.
Якщо є підстави вважати, що балансова вартість суттєво відрізняється від справедливої, Товариство визначає справедливу вартість за допомогою інших методів
оцінки. Відхилення можуть бути зумовлені значними змінами у фінансовому стані
емітента та/або змінами кон’юнктури ринків, на яких емітент здійснює свою діяльність, а також змінами у кон’юнктурі фондового ринку.
Справедлива вартість акцій, обіг яких зупинено, у тому числі цінних паперів емітентів, які включені до Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, визначається із
урахуванням наявності строків відновлення обігу таких цінних паперів, наявності
фінансової звітності таких емітентів, результатів їх діяльності, очікування надходження майбутніх економічних вигід.
3.3.5. Зобов’язання.
Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із
нижченаведених ознак:
• Товариство сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
• Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.
Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям
визнання зобов’язань.
Первісно зобов’язання визнаються за справедливою вартістю, яка дорівнює сумі
надходжень мінус витрати на проведення операції. У подальшому суми фінансових
зобов’язань відображаються за амортизованою вартістю за методом ефективної
ставки відсотку, та будь-яка різниця між чистими надходженнями та вартістю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом періоду дії запозичень із використанням ефективної ставки відсотка.
3.3.6. Згортання фінансових активів та зобов’язань
Фінансові активи та зобов’язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік,
або реалізувати актив та виконати зобов’язання одночасно
3.4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів
3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів
Товариство визнає матеріальний об’єкт основним засобом, якщо він утримується з
метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного
використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 10000
грн.
Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та
будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої
суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу
власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється
визнання відповідного активу.
3.4.2. Подальші витрати.
Товариство не визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об’єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об’єкта
основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям
визнання активу.
3.4.3. Амортизація основних засобів.
Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом.
Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх
корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним
для використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на
дату, з якої припиняють визнання активу.
3.4.4. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності.
Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного
методу. Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.
3.5. Облікові політики щодо оренди
Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди, пов’язані з правом власності на актив. Товариство як орендатор на початку строку оренди визнає фінансову оренду як активи та зобов’язання за сумами,
що дорівнюють справедливій вартості орендованого майна на початок оренди або
(якщо вони менші за справедливу вартість) за теперішньою вартістю мінімальних
орендних платежів. Мінімальні орендні платежі розподіляються між фінансовими
витратами та зменшенням непогашених зобов’язань. Фінансові витрати розподіляються на кожен період таким чином, щоб забезпечити сталу періодичну ставку
відсотка на залишок зобов’язань. Непередбачені орендні платежі відображаються
як витрати в тих періодах, у яких вони були понесені. Політика нарахування амортизації на орендовані активи, що амортизуються, узгоджена із стандартною політикою
Товариства щодо подібних активів.
Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов’язані з правом власності на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифікується як операційна оренда.
Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду Товариство визнає на прямолінійній основі протягом строку оренди.
Затрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди, визнаються як витрати.
3.6. Облікові політики щодо податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний
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період. Поточні витрати Товариства за податками розраховуються з використанням
податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.
Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов’язань
та являє собою податкові активи або зобов’язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між балансовою вартістю активу чи зобов’язання в балансі та їх податковою базою.
Відстрочені податкові зобов’язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових
різниць, що підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з
урахуванням імовірності наявності в майбутньому оподатковуваного прибутку, за
рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату й зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що буде
отриманий оподаткований прибуток, достатній, щоб дозволити використати вигоду
від відстроченого податкового активу повністю або частково.
Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується,
будуть застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов’язань. Товариство визнає поточні та відстрочені податки як витрати або дохід і включає в
прибуток або збиток за звітний період, окрім випадків, коли податки виникають від
операцій або подій, які визнаються прямо у власному капіталі або від об’єднання
бізнесу.
Товариство визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок належить
до статей, які відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в
іншому періоді.
3.7. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань
3.7.1. Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше
можливо, ніж неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму
зобов’язання.
3.7.2. Виплати працівникам
Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як
зобов’язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає
очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права
на майбутні виплати відпускних.
3.8. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової
звітності
3.8.1 Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.
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 чистих активів, за винятком збільшення, пов’язаного
з внесками учасників.
Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню
та критеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення зобов’язань.
Дохід від продажу фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості або інших активів визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов:
1) Товариство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю на фінансовий інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи;
2) за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у
формі, яка зазвичай пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими фінансовими інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими активами;
3) суму доходу можна достовірно оцінити;
4) ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією;
та витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно
оцінити.
Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати
надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу.
Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів.
Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді
вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом
чого є зменшення чистих активів, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами
учасникам.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів.
Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутніх економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні
вигоди не відповідають або перестають відповідати визнанню як активу у звіті про
фінансовий стан.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов’язання без визнання активу.
Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й
відповідні доходи.
3.8.2. Витрати за позиками
Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Товариство капіталізує витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, як частина собівартості цього активу.
3.8.3. Операції з іноземною валютою
Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом обміну Національного банку України на дату проведення операцій.
Монетарні активи та зобов’язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються
в гривню за відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. Немонетарні статті,
які оцінюються за історичною собівартістю в іноземній валюті, відображаються за
курсом на дату операції, немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату визначення справедливої
вартості. Курсові різниці, що виникли при перерахунку за монетарними статтями,
визнаються в прибутку або збитку в тому періоді, у якому вони виникають.
3.8.4. Умовні зобов’язання та активи.
Товариство не визнає умовні зобов’язання в звіті про фінансовий стан Товариства.
Інформація про умовне зобов’язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає
умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигід є ймовірним.

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

- що вступили в дію з 01 січня 2019 та їх вплив на звітність
Новий стандарт МСФЗ (IFRS)16 був випущений в січні 2016 р. та замінив МСФЗ (IFRS)
17 «Оренда». МСФЗ (IFRS) 16 вступив в дію з 1 січня 2019р. чи після цієї дати. Новий
стандарт стосовно оренди встановлює нову облікову модель для орендарів, підвищуючи прозорість за рахунок вилучення усіх суттєвих позабалансових операцій
оренди. МСФЗ 16 значно змінить облік орендарів, оскільки приведе до визнання
всіх договорів оренди на балансі (як нових, так і поточних на дату переходу) і, відповідно, методів первісної оцінки. Після застосування нового стандарту, компанії мають визначати оренду, зважаючи на аналіз присутності контролю над орендованими активами та, за наявності такого, відображати активи і зобов’язання на балансі.
Стандарт усуває розподіл оренди на фінансову та операційну для орендарів. Це у
свою чергу приведе до нових вимог щодо обліку та відображення договорів оренди, а також вимог до розкриття у фінансовій звітності. Даний стандарт не вплинув
на фінансову звітність Товариства за звітний період в зв’язку з відсутністю діючих
договорів оренди.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 3 «Об`єднання бізнесу» уточнюють, що коли суб’єкт господарювання отримує контроль над бізнесом, що є спільною операцією, він застосовує вимоги до об’єднання бізнесу, що здійснюється поетапно, включаючи переоцінку раніше утримуваних активів то зобов’язань спільної діяльності за справедливою
вартістю. При цьому набувач переглядає усно, раніше належну йому, частку участі
в спільній операції. Суб’єкт господарювання застосовує ці поправки до об’єднання
бізнесу, для яких дата придбання є на / або після річного звітного періоду, що починається 1 січня 2019 року, або після цієї дати, з дозволом дострокового застосування. Ці поправки не вплинули на фінансову звітність Товариства.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 «Спільна діяльність» уточнюють, що попередні частки
в цій спільній операції не переглядаються. Суб’єкт господарювання застосовує ці
поправки до операцій, в яких він отримує спільний контроль на або після початку
першого річного звіту, що починається 1 січня 2019 року, або після цієї дати, з дозволом дострокового застосування. Ці поправки не вплинули на фінансову звітність
Товариства.
Поправки до МСФЗ 12 «Податки на прибуток» уточнюють, що податок на прибуток,
нарахований на дивіденди, безпосередньо пов’язаний з минулими операціями,
або подіями, які генерували прибуток, що розподіляється власникам. Таким чином,
суб’єкт господарювання визнає податок на прибуток, нарахований на дивіденди, у
прибутку або збитку, іншому сукупному доході, або капталі, відповідно, коли суб’єкт
господарювання первісно визнав ці минулі операції або події. Ці поправки застосовуються до різних звітних періодів, які починаються 1 січня 2019 року або після
цієї дати. Коли Товариство вперше застосовує ці поправки, воно застосовує їх до
податку на прибуток, нарахованого на дивіденди, визнані на або після початку найпершого порівняльного періоду. Ці поправки не вплинули на фінансову звітність
Товариства.
Поправки до МСФЗ 23 «Витрати на позики» уточнюють, що суб’єкт господарювання
розглядає як частину загальних позик будь-яке запозичення, спочатку зроблене для
створення кваліфікованого активу, коли дії, необхідні для підготовки цього активу
до його цільового використання, або продажу, завершені. Суб’єкт господарювання
застосовує ці поправки до витрат на позики, понесені на або після початку річного
звітного періоду, в якому суб’єкт господарювання вперше застосовує ці поправки.
Товариство застосовує ці поправки для річних звітних періодів, що починаються 1
січня 2019 року. За оцінками управлінського персоналу Товариства, застосування
стандарту не вплинуло на вартість активів і зобов’язань.
Поправки до МСФЗ 23 «Консолідована фінансова звітність» та МСБО 28 «Інвестиції в
асоційовані підприємства» були випущені в вересні 2014 року, а в грудні 2015 року
дату набуття чинності поправок було перенесено на невизначений строк до завершення проекту дослідження у відношенні методу участі в капіталі (дострокове застосування допускається). Поправки розглядають протиріччя між МСФЗ 10 і МСБО
28, а в частині обліку втрати контролю над дочірньою організацією, яка продається
асоційованій організації або спільному підприємству. Поправки роз’яснюють, що
прибуток, або збиток, які виникають внаслідок продажу або внесення активів , які
представляють собою бізнес, згідно з визначенням МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу»,
в угоді між інвестором і його асоційованою організацією або спільним підприємством, визначаються в повному обсязі. Однак прибуток або збиток, які виникають
в результаті продажу або передачі активів, що не представляють собою бізнес, визначаються в межах часток участі, наявних у інших, ніж організація, інвесторів в
асоційованій організації, або спільному підприємстві. Ці поправки не вплинули на
фінансову звітність Товариства.
Поправки до МСФЗ 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства» роз’яснюють,
що суб’єкт господарювання застосовує МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» до довгострокових інвестицій в асоційовані та спільні підприємства, до яких метод власного
капіталу не застосовується, але які, по суті, є частиною чистих інвестицій в асоційоване або спільне підприємство. Дане роз’яснення актуальне, оскільки мається на
увазі, що модель очікуваних кредитних збитків, наведена МСФЗ 9, застосовується
до таких довгострокових інвестицій. Поправки також роз’яснюють, що при застосування МСФ 9 суб’єкт господарювання не враховує будь-які збитки асоційованого
або спільного підприємства, або будь-які збитки від знецінення чистої інвестиції, які
визначаються як коригування чистих інвестицій підприємства в асоційоване або
спільне підприємство, що випливають МСБО 28. Ці поправки не вплинули на фінансову звітність Товариства.
Поправки до МСФЗ 19 «Виплати працівникам» стосуються бухгалтерського обліку,
коли доповнення, скорочення, або врегулювання планів відбувається протягом
звітного періоду. Поправки вказують на те, що, коли доповнення, скорочення або
врегулювання планів відбуваються протягом річного звітного періоду, суб’єкт господарювання зобов’язаний:
-визначити вартість поточного обслуговування протягом решти періоду після доповнення, скорочення або врегулювання планів, враховуючи актуальні припущення , використані для переоцінки чистого встановленого зобов’язання, що відображає переваги, запропоновані згідно з планом та активами плану після цієї події;
-визначити чистий відсоток за залишками періоду після доповнення, скорочення або врегулювання планів, використовуючи: чисте встановлене зобов’язання,
що відображає вигоди, запропоновані за планом , і активи плану після цієї події,
і стану дисконту, яка використовується для переоцінки чистого встановленого
зобов’язання.
Поправки також роз’яснюють, що суб’єкт господарювання спочатку визначає будьякі витрати за минулі послуги, або прибуток при розрахунках, не враховуючи вплив
максимального обсягу активів. Ця сума визначається у прибутку або збитку. Після
цього суб’єкт господарювання визначає вплив граничної величини активів після
зміни, згортання, або погашення плану. Будь-яка зміна в цьому відношенні, за винятком сум, включених до чистого відсотка, визначається в іншому сукупному доході.
Поправки застосовуються до доповнення, скорочення або врегулювання планів, що
відбуваються на початку або після початку першого річного звітного періоду, який
починається 1 січня 2019 року, або після цієї дати, з дозволом дострокового застосування. Ці поправки застосовуються до будь-яких майбутніх доповнень, скорочень
або врегулювання планів Товариства.
прийняті станом на 31.12.2020, ефективна дата яких не настала
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ПрАТ ФА «СХІД- ІНВЕСТ»

МСФЗ та правки до
них

Основні вимоги

МСФЗ 9 Фінансові інструменти ,
МСБО 39 Фінансові
інструменти: Визнання та оцінка ,
МСФЗ 7 Фінансові
інструменти: Розкриття інформації
, МСФЗ 4 Страхові
контракти та МСФЗ
16 Оренда

У серпні 2020 року Рада з МСФЗ в рамках Реформи IBOR опублікувала поправки, що доповнюють випущені у 2019 році та зосереджують увагу на наслідках реформи базового рівня
процентних ставок на фінансовій звітності компанії, які виникають, коли, наприклад, базовий показник процентної ставки, який використовується для обчислення процентів за фінансовим активом замінено альтернативною базовою ставкою.
Поправки до фази 2 розглядають питання, які можуть вплинути на фінансову звітність під
час реформи базового рівня процентних ставок, включаючи наслідки змін договірних грошових потоків або відносин хеджування, що виникають внаслідок заміни базового рівня
процентної ставки. з альтернативною базовою ставкою (проблеми із заміною).
На етапі 2 свого проекту Рада внесла зміни до вимог зазначених стандартів, що стосуються:
- зміни договірних грошових потоків - компанії не доведеться припиняти визнання або коригувати балансову вартість фінансових інструментів для змін, що вимагаються реформою,
а замість цього оновить ефективну процентну ставку, щоб відобразити зміну до альтернативної базової ставки;
- облік хеджування - компанії не доведеться припиняти облік хеджування виключно тому,
що вона вносить зміни, які вимагає реформа, якщо хеджування відповідає іншим критеріям
обліку хеджування;
- і розкриття інформації - компанія повинна буде розкривати інформацію про нові ризики,
що виникають внаслідок реформи, та про те, як вона управляє переходом до альтернативних ставок.
Поправки до Фази 2 поширюються лише на зміни, які вимагає реформа базового рівня процентних ставок до фінансових інструментів та відносин хеджування.

МСБО 16 «Основні
засоби»

ЕМІТ ІНФО
Дострокове застосування

З а с то с у в а н н я
у
фінансовій
звітності за рік,
що закінчився
31.12.2020 р.

Вплив
поправок

1 січня
2021
року

Дозволено

не застосовані
поправки у фінансовій звітності за 2020 рік

-

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

01 січня
2022
року

Дозволено

не застосовані
поправки у фінансовій звітності за 2020 рік

МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені зобов’язання
та непередбачені
активи»

Поправки уточнюють, що «витрати на виконання договору» являють собою витрати, безпосередньо пов’язані з договором - тобто або додаткові витрати виконання договору (наприклад, прямі витрати на працю і матеріали), або розподіл інших витрат, які також безпосередньо пов’язані з договором (наприклад , розподіл амортизації об’єкта основних засобів, що
використовується при виконанні договору).

1 січня
2022
року

Дозволено

не застосовані
поправки у фінансовій звітності за 2020 рік

МСФЗ
«Об’єднання
несу»

3
біз-

Актуалізація посилань в МСФЗ (IFRS) 3 на Концептуальні основи підготовки фінансової звітності, не змінюючи вимог до обліку для об’єднання бізнесів.
Додано виняток щодо зобов’язань і умовних зобов’язань. Цей виняток передбачає, що стосовно деяких видів зобов’язань і умовних зобов’язань організація, яка застосовує МСФЗ
(IFRS) 3, повинна посилатися на МСФЗ (IAS) 37 «Забезпечення, непередбачені зобов’язання
та непередбачені активи» або на Роз’яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 «Збори », а не на Концептуальні засади фінансової звітності 2018 року.

1 січня
2022
року

Дозволено

не застосовані
поправки у фінансовій звітності за 2020 рік

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

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

1 січня
2022
року

Дозволено

не застосовані
поправки у фінансовій звітності за 2020 рік

Щорічні поправки в МСФЗ (20182020): МСФЗ (IFRS)
9

Комісійна винагорода, що включається в «10-відсотковий» тест при припиненні визнання
фінансових зобов’язань. Поправка уточнює характер такої комісійної винагороди - воно
включає тільки винагороду, сплачене між позикодавцем і займополучателя, включаючи винагороду, сплачене або отримане від особи інших сторін.

1 січня
2022
року

Дозволено

не застосовані
поправки у фінансовій звітності за 2020 рік

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

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

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

Ефекти оподаткування при визначенні справедливої вартості. Поправка виключає вимогу
IAS 41:22, яка вказує, що потоки грошових коштів, пов’язані з оподаткуванням, не включаються до розрахунків справедливої вартості біологічних активів. Поправка призводить до
відповідності IAS 41 і IFRS 13.
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МСБО 1 «Подання
фінансової
звітності»

Поправки роз’яснюють критерій у МСБО 1 для класифікації зобов’язання як довгострокового: вимога до суб’єкта господарювання мати право відкласти погашення зобов’язання принаймні на 12 місяців після звітного періоду.
Сутність поправок:
- уточнено, що зобов’язання класифікується як довгострокове, якщо у організації є право
відстрочити врегулювання зобов’язання щонайменше на 12 місяців, а право компанії на відстрочку розрахунків має існувати на кінець звітного періоду;
- класифікація залежить тільки він наявності такого права і не залежить від імовірності того,
чи планує компанія скористатися цим правом - на класифікацію не впливають наміри чи
очікування керівництва щодо того, чи компанія реалізує своє право на відстрочку розрахунків;
- роз’яснення впливу умов кредитування на класифікацію - якщо право відстрочити врегулювання зобов’язання залежить від виконання організацією певних умов, то дане право
існує на дату закінчення звітного періоду тільки в тому випадку, якщо організація виконала
ці умови на дату закінчення звітного періоду. Організація повинна виконати ці умови на
дату закінчення звітного періоду, навіть якщо перевірка їх виконання здійснюється кредитором пізніше;
- і роз’яснення вимог до класифікації зобов’язань, які компанія може або може погасити
шляхом випуску власних інструментів власного капіталу.
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МСФЗ 17 Страхові
контракти

- Виключення деяких видів договорів зі сфери застосування МСФЗ 17
- Спрощене подання активів і зобов’язань, пов’язаних з договорами страхування в звіті про
фінансовий стан
- Вплив облікових оцінок, зроблених в попередніх проміжних фінансових звітностях
- Визнання і розподіл аквізиційних грошових потоків
- Зміна у визнанні відшкодування за договорами перестрахування в звіті про прибутки і
збитки
- Розподіл маржі за передбачені договором страхування інвестиційні послуги (CSM)
- Можливість зниження фінансового ризику для договорів вхідного перестрахування і непохідних фінансових інструментів
- Перенесення дати вступу в силу МСФЗ 17, а також продовження періоду звільнення від
застосування МСФЗ (IFRS) 9 для страхових компаній до 1 січня 2023 року
- Спрощений облік зобов’язань по врегулюванню збитків за договорами, які виникли до
дати переходу на МСФЗ 17
- Послаблення в застосуванні технік для зниження фінансового ризику
- Можливість визначення інвестиційного договору з умовами дискреційного участі в момент переходу на новий стандарт, ніж в момент виникнення договору
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3.10. Нові тлумачення, що були випущені та набули чинності з 1 січня 2019 року і
пізніше
Тлумачення КТМФЗ 23 «Невизначеність відносно розрахунку податку на прибуток»
набирає чинності з 1 січня 2019 року. Тлумачення надає роз’яснення у визначенні
податку на прибуток в ситуації, коли існує невизначеність щодо вимог податкових
органів відносно конкретної операції або обставин. Основним є критерії: чи є високою ймовірність того, що податковий орган погодиться з трактуванням податкового
законодавства, яке застосовувало підприємство під час складання податкової декларації. Якщо так, то підприємство відобразить у фінансовій звітності таку ж суму
податку на прибуток, як і в податкові декларації, та розкриває інформацію стосовно
невизначеності. Якщо ні, то сума, відображена в фінансовій звітності, буде відрізнятися від суми, відображеної в податковій декларації, оскільки вона оцінюється з
врахуванням невизначеності. Товариство застосовує роз’яснення з дати його вступу
в силу.
3.11. Стандарти, які прийняті, але ще не набули чинності
Товариство не прийняло до застосування такі нові і переглянуті стандарти, які були
опубліковані, але ще не набули чинності:
МСФЗ 17 «Страхові контракти» (набирає чинності для річних звітних періодів, що
починаються 01 січня 2021 року, можливе дострокове застосування). Відповідно до
МСФЗ (IFRS) 17 необхідно застосовувати модель поточної оцінки, яка передбачає
проведення переоцінки в кожному звітному періоді. Договори оцінюються з використанням таких елементів, як:
• дисконтовані грошові потоки, зважені з урахуванням ймовірності;
• коригування на очевидний ризик;
• сервісна маржа за договором, яка представляє собою рівномірно визнаний в обліку незароблений прибуток за договором.
Стандарт дозволяє вибирати між визнанням змін в ставках дисконтування в звіті про
прибутки і збитки або безпосередньо у складі іншого сукупного доходу.
Дозволяється використання спрощеного методу розподілу премії для зобов’язання
за покриттям короткострокових договорів, що залишилося, які часто оформляють
страхові організації, що не займаються страхуванням життя.
За оцінками Товариства даний стандарт не вплине на бізнес Товариства.
Концептуальні основи фінансової звітності (набирає чинності для річних звітних
періодів, що починаються 01 січня 2020 року, можливе дострокове застосування).
Введено концепцію діяльності керівництва в інтересах власників і уточнено інформацію, виникає в зв’язку з цим.
Повернено концепцію обачності, яка підтримує нейтральність інформації і тому
описує обачність як «обережність при винесенні суджень в умовах невизначеності». Невизначеність оцінки є фактором, який може вплинути на достовірне надання
інформації.
Актив - існуючий економічний ресурс, контрольований організацією в результаті
минулих подій. Економічний ресурс - це право, яке може принести економічні вигоди.
Зобов’язання - існуючий обов’язок організації передавати економічний ресурс в
результаті минулих подій. Зобов’язання - це обов’язкова відповідальність, якої у організації відсутня практична можливість уникнути.
Визнання - це процес фіксації для включення в звіт про фінансовий стан або в звіт
(и) про фінансові результати статті, яка відповідає визначенню активу, зобов’язання,
капіталу, доходів або витрат.
Припинення визнання - це виключення повністю або частково визнаної активу або
зобов’язання зі звіту про фінансовий стан організації.
Введено дві категорії методів оцінки:
1. Оцінка на основі історичної (первісної) вартості.
Показники історичної вартості надають інформацію про об’єкти обліку, яка формується на основі історичної (первісної) суми операції або події.
2. Оцінка на основі поточної (переоціненої) вартості.
Показники поточної вартості надають грошову інформацію про об’єкти обліку,
оновлену для відображення поточних умов на дату оцінки. Методи оцінки цієї категорії можуть включати справедливу вартість, цінність використання, вартість виконання і поточну вартість.
Введено термін «звіт (и) про фінансові результати» для позначення Звіту про прибутки і збитки разом зі Звітом про ІСД. Звіт про прибутки та збитки є основним.
За оцінками керівництва прийняття до застосування вище зазначених стандартів в
майбутніх періодах не матиме суттєвого впливу на фінансову звітність.
4. Основні припущення, оцінки та судження
При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення,
які мають вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та
тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.
Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за
існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки
базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі
судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем
складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для
підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче.
4.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів
для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова
звітність:
• подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки Товариства;
• відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму;
• є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
• є повною в усіх суттєвих аспектах.
Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність
наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:
1) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;
2) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та
витрат у Концептуальній основі фінансової звітності.
Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують
подібну концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать
вищезазначеним джерелам.
4.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент
закриття торгів на звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої
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економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших
факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».
4.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів
Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що:
1) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності,
змін валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань
під час оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій; та
2) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також
на доходи (витрати) може бути значним. Якщо б керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок, волатильності, курсів обміну
валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти і коригувань під час оцінки
інструментів, більша або менша зміна в оцінці вартості фінансових інструментів у
разі відсутності ринкових котирувань мала б істотний вплив на відображений у фінансовій звітності чистий прибуток та збиток.
Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки
також може мати значний вплив на передбачувану справедливу вартість.
4.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів
Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне
судження за цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту,
його прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які
можуть бути пов’язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.
4.5. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
На кожну звітну дату Товариство проводить аналіз дебіторської заборгованості,
іншої дебіторської заборгованості та інших фінансових активів на предмет наявності ознак їх знецінення. Збиток від знецінення визнається виходячи з власного
професійного судження керівництва за наявності об’єктивних даних, що свідчать
про зменшення передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним активом у
результаті однієї або кількох подій, що відбулися після визнання фінансового активу.
5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості
5.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю
Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів
та зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.
Класи активів
та зобов’язань,
оцінених за
справедливою
вартістю

Методики оцінювання

Метод оцінки
(ринковий,
дохідний,
витратний)

Вихідні дані

Грошові кошти та
їх еквіваленти

Первісна та подальша
оцінка грошових
коштів та їх еквівалентів здійснюється
за справедливою вартістю, яка дорівнює їх
номінальній вартості

Ринковий

Офіційні курси
НБУ

Боргові цінні
папери

Первісна оцінка боргових цінних паперів
як фінансових активів
здійснюється за справедливою вартістю,
яка зазвичай дорівнює
ціні операції, в ході
якої був отриманий
актив. Подальша оцінка боргових цінних
паперів здійснюється
за справедливою
вартістю.

Ринковий,
дохідний

Офіційні біржові
курси організаторів торгів на дату
оцінки, котирування аналогічних боргових
цінних паперів,
дисконтовані
потоки грошових
коштів

Інструменти
капіталу

Первісна оцінка
інструментів капіталу
здійснюється за
їх справедливою
вартістю, яка зазвичай
дорівнює ціні операції,
в ході якої був отриманий актив. Подальша
оцінка інструментів
капіталу здійснюється
за справедливою вартістю на дату оцінки.

Ринковий,
витратний

Офіційні біржові
курси організаторів торгів на дату
оцінки, за відсутності визначеного
біржового курсу
на дату оцінки,
використовується
остання балансова вартість, ціни
закриття біржового торгового дня

Дебіторська заборгованість

Первісна та подальша
оцінка дебіторської
заборгованості
здійснюється за справедливою вартістю,
яка дорівнює вартості
погашення, тобто сумі
очікуваних контрактних грошових потоків
на дату оцінки.

Дохідний

Контрактні умови,
ймовірність погашення, очікувані
вхідні грошові
потоки

Поточні
зобов’язання

Первісна та подальша
оцінка поточних
зобов’язань здійснюється за вартістю
погашення

Витратний

Контрактні умови,
ймовірність погашення, очікувані
вихідні грошові
потоки

Справедлива вартість дебіторської та кредиторської заборгованості, а також інвестицій, доступних для продажу, неможливо визначити достовірно, оскільки немає
ринкового котирування цих активів.
Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності зали-
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шилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка
може бути корисною для користувачів фінансової звітності. Додаткову інформацію
щодо змін справедливої вартості фінансових активів в зв’язку з врахуванням ризиків наведено у прим. 8.3.
6. Розкриття за суттєвими статтями фінансової звітності
6.1. Необоротні активи
Необоротні активи, які були у власності ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ» станом на 31.12.2020
рік, обліковуються за наступними суттєвими статтями:
Основні засоби
Основні засоби, що використовуються для звичайної господарської діяльності,
класифіковані як операційні основні засоби на 31.12.2019 року та на 31 грудня 2020
року, обліковуються за вартістю придбання з врахуванням зносу, визначеного прямолінійним методом:
Основні засоби

2019 рік

2020 рік

офісна техніка

79

131

інструменти та інвентар

42

42

поліпшення орендованого приміщення

21

21

знос необоротних активів

113

128

Балансова вартість основних засобів

29

66

Довгострокові фінансові інвестиції
Довгострокові фінансові інвестиції товариства на 31.12.2019 року та на 31.12.2020
року представлені наступними складовими:
Довгострокові фінансові
інвестиції

Поточні фінансові інвестиції
Поточні фінансові інвестиції на 31.12.2020 року становлять 0 тис. грн. та в порівнянні
з 31.12.2019 року зменшились, в зв’язку з продажем інвестиційного сертифікату ТОВ
КУА «Гроші та капітал» в сумі 540 тис.грн.
6.3. Власний капітал
Власний капітал товариства на 31 грудня 2020 року становить 25451 тис. грн., на
31.12.2019 року 25 364 тис. грн. та сформований з наступних статей:
31 грудня 2019
року

31 грудня 2020
року

25 000

25 000

резервний капітал

306

364

нерозподілений прибуток

58

87

25364

25451

власний капітал

Всього власний капітал

6.4. Довгострокові та поточні зобов’язання та забезпечення
Довгостроковими зобов`язаннями на дату балансу на 31 грудня 2020 року Товариство не обтяжене.
Торговельна та інша кредиторська заборгованість
31 грудня 2020
року

Торговельна кредиторська заборгованість

30

23

Розрахунки з бюджетом по податку на
прибуток

13

19

за ринковою
вартістю

Одержані аванси

1

0

Заробітна плата та соціальні внески

0

0

за ринковою
вартістю

Всього

44

42

31 грудня 2019
року

31 грудня 2020
року

Забезпечення виплати відпусток

44

12

Інші поточні зобов`язання

164

26

Всього

208

38

2020 рік

Метод визнання

Акції прості іменні
ВАТ «Облтрансгаз»
(33497338)

416

0

за ринковою
вартістю

Акції прості іменні
ПАТ «Житомирводбуд»
(001036773)

70

0

Акції прості іменні
ПАТ «Київшляхбуд»
(01384244)

15

Акції прості іменні ПАТ
«Райффайзен банк
Аваль» (14305909)

134

155,6

за ринковою
вартістю

0

0,3

за ринковою
вартістю

ПАТ «УКР/ІН/КОМ»
(0583988)

Грошові кошти та їх еквіваленти включали кошти в банках на поточних рахунках та
станом на 31.12.2020 року склали 740 тис.грн. В порівнянні з 31.12.2019 року сума
грошових коштів збільшилась на 225 тис. грн. Справедлива вартість грошових коштів та їх еквівалентів дорівнювала їх балансовій вартості. Переоцінка активів не
проводилась в зв’язку з відсутністю необхідності.

31 грудня 2019
року

2019 рік

0,7
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Частка ТОВ «Бухальянс»
(34524285) 9,5%

950

950

за вартістю
придбання

Частка ТОВ
«Верховина-М»
(34903964) 1%

120

120

за вартістю
придбання

Частка ТОВ
«Верховина-М»
(34903964) 8,5%

1 020

1 020

за вартістю
придбання

Частка ТОВ «Золотар»
(39150731) 2%

1 130

1 130

за вартістю
придбання

Частка ТОВ «Сингуларес»(39187709) 2%

1 056

1 056

за вартістю
придбання

Частка ТОВ «Фінанси
Волині»(39131457) 1,8%

1 024

1 024,2

за вартістю
придбання

Всього

5 935

5456,8

Короткострокові забезпечення та зобов’язання

Інші поточні зобов’язання це зобов’язання в сумі 14 тис.грн., які виникли перед ТОВ
Бухальянс на основі правочину про перевід боргу та інше.
6.5. Дохід
Дохід Товариства за підсумками 2019 та 2020 років сформовано з наступних компонентів:
2019 рік

2020 рік

6.1. Дохід від реалізації
Дохід від реалізації послуг торгівця

31

541

Дохід від реалізації послуг зберігача

1437

2237

Всього доходи від реалізації

1 468

2778

6.2. Інші операційні доходи

4

Дохід від реалізації цінних паперів

-

-

6.2 Оборотні активи

6.3. Інші фінансові доходи

25

Торгівельна та інша дебіторська заборгованість

Дохід від отриманих дивідендів

21

25

Дохід від отриманих відсотків

11

-

Всього інші фінансові доходи

32

-

31 грудня 2019
року

31 грудня 2020
року

1 060

441,9

6.4. Інші доходи

(259)

(85,1)

Дохід від зміни справедливої вартості
фінансових інвестицій

0

-

Аванси видані

2

20

-

5

-

Дохід від продажу часток вітчизняних
підприємств

14 683

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

-

18870

Дохід від продажу інвестиційних сертифікатів

540

17 789

15 223

-

Дебіторська заборгованість за товари,
роботи, послуги
Резерв кредитних збитків

Інші дебіторська заборгованість

Станом на 31 грудня 2020 року ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ» балансова вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги склала 356,80 тис. грн., в тому числі
резерв сумнівних боргів (85,1) тис.грн. Інша поточна дебіторська заборгованість
становить 18890 тис. грн., з яких 18870 тис. грн. надані безвідсоткові поворотно-фінансові допомоги.
Дебіторська заборгованість - це заборгованість за договорами, погашення якої очікується до 1 року від дати звітності.
При визначенні погашення дебіторської заборгованості за договорами та іншої
дебіторської заборгованості ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ» враховувало будь-які зміни
кредитоспроможності дебітора за період з дати виникнення заборгованості та до
звітної дати.
Грошові кошти

www.emitinfo.com

Всього інші доходи

222

6.6. Витрати
Витрати ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ» за періоди, що закінчився 31 грудня 2020 року 2020
року та 31 грудня 2019 року сформовано з наступних компонентів:
2019 рік

2020 рік

Собівартість реалізованих фінансових
інвестицій
Собівартість наданих послуг

540
26

993

Адміністративні витрати
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Витрати на персонал

657

Витрати на оренду

250

Послуги біржі, депозитарію

231

Послуги зв’язку

21

Послуги банку

22

7

9

237

492

1 403

765

Інші адміністративні витрати
Всього адміністративних витрат

242

Витрати на збут

26

Інші операційні витрати

11

79

14 676

-

540

-

Інші витрати
Собівартість реалізованих фінансових
інвестицій
Собівартість реалізованих інвестиційних
сертифікатів
Витрати від знеціненя
Всього інші витрати

-

516

15 216

516

13

19

Витрати з податку на прибуток

6.7. Прибутки та збитки
За результатом всіх видів діяльності за 2020 рік Товариством отримано прибуток у
розмірі 87 тис. грн., за 2019 рік розмір прибутку склав 54 тис. грн.
7. Розкриття іншої інформації
7.1 Умовні зобов’язання.
7.1.1. Судові позови
Товариство не виступає стороною жодного судового спору.
7.1.2. Оподаткування
Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно
тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові ограни піддадуть
сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності
Товариства, ймовірно, що Товариство змушене буде сплатити додаткові податки,
штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди.
На думку керівництва Товариство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не
містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років.
7.1.3. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів
Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не
зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності
Товариства.
Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів,
які знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської
заборгованості Товариству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку керівництва Товариства, додатковий резерв під фінансові активи на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та
інформації.
7.2. Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін
У відповідності до законодавства, та згідно МСБО 24 пов’язаними вважаються сторони, одна з яких має можливість контролювати або у значній мірі впливати на операційні та фінансові рішення іншої сторони.
Впродовж 2020 року управлінському персоналу нараховується і виплачується заробітна плата відповідно до встановленої системи оплати праці. Компенсації та інші
виплати керівництву підприємства, іншому управлінському персоналу не здійснювались.
В 2020 році Товариство здійснювало наступні операції з пов’язаними сторонами:
Тип операції

Назва пов’язаної особи

Сума операцій за фінансовий рік чи дані
операції відбувались
по звичайній ціні

1. Продаж товарів,
робіт, послуг) інших
необоротних активів;

Голоюх Н.Д.
ТОВ «КТК»
ТОВ «МОЛПРОМ-ЕКСПЕРТ»
ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ-КАПІТАЛ»

1440,00 грн / так
16200,00 грн / так
18405,00 грн / так
16200,00 грн / так

2. Придбання/продаж корпоративних
прав, цінних паперів,
векселів;

-

-

3. Надання /отримання/повернення
кредитів, позик, поручительств та застав;

ТОВ «КТК»
ТОВ «МОЛПРОМ-ЕКСПЕРТ»

3. Операції з провідГенеральний директор
162885,36 грн. / так
ним управлінським
Ковальчук В.С.
персоналом та з членами його родини.
7.3. Цілі та політики управління фінансовими ризиками
У нестабільному ринковому середовищі Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з ризиками і вартість чистих активів може суттєво
змінюватись унаслідок впливу суб’єктивних та об’єктивних чинників, вірогідність і

100
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напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо.
До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий та інший ціновий ризик.
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.
Товариство володіє різними фінансовими активами, які включають дебіторську
заборгованість за послуги, заборгованість по розрахунках за виданими авансами,
поточні фінансові інвестиції, грошові кошти, що виникають безпосередньо в ході
господарської діяльності Товариства та інші фінансові активи.
Основними ризиками, притаманними фінансовим інструментам Товариства, є кредитний, ринковий ризик, ризик ліквідності та ризик достатності капіталу. Процес
управління ризиками здійснюється під безпосереднім щоденним контролем керівництва Товариства, при цьому всі стратегічні рішення орієнтовані на своєчасне виявлення вищезазначених ризиків, їх оцінку та попередження.
7.3.1. Кредитний ризик
Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту 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.
З метою зменшення кредитного ризику Товариство здійснює регулярний моніторинг непогашеної дебіторської заборгованості клієнтів. У складі активів Товариства
прострочених або знецінених фінансових активів немає.
При виборі банку Товариством збирається максимум інформації пов’язаної з діяльністю банку, а саме: рейтинги, основні фінансові показники, засновники, репутація
на ринку, а також інформація про своєчасність проведення розрахунків.
7.3.2. Ринковий ризик
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові
потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін.
Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик
та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство
наражатиметься на ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в акції, облігації та інші
фінансові інструменти.
Керівництво Товариства здійснює регулярну оцінку справедливої вартості портфелю фінансових інвестицій та визнання їх активами на кожну звітну дату.
Товариством передбачено диверсифікацію фінансових інструментів та обмеження
інвестування в них.
Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових
цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику),
незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого
фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.
Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів
пом’якшення цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та
дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком.
7.3.3. Ризик ліквідності
Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні
зобов’язань, пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом
поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.
Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності.
Товариство аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською заборгованістю
та іншими фінансовими активами, зобов’язаннями, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.
Інформація щодо зобов’язань Товариства в розрізі строків погашення представлена
наступним чином:
період, що закінчився 31 березня
2020 року

До 1
місяця

Від 1
місяця
до 3
місяців

Від 3
місяців
до 1
року

Від 1
року
до 5
років

Більше
5 років

Всього

1

2

3

4

5

6

7

Кредиторська
заборгованість за
товари, роботи,
послуги

23

Кредиторська
заборгованість за
розрахунками з
бюджетом

23

19

19

Кредиторська
заборгованість за
розрахунками зі
страхування

-

Кредиторська
заборгованість за
розрахунками з
оплати праці

-

Інші поточні
зобов’язання

12

Поточні
зобов’язання

12

Всього

3650000,00
3950000,00
3700000,00
3953000,00
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23

19

24

14

26
12

14

-

80

7.4. Управління капіталом
Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:
- зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і
надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам;
- забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін
на послуги Товариства, що відповідають рівню ризику.
Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При
цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики.
Товариством вимоги щодо величини капіталу дотримано. Розмір власного капіталу
станом на 31 грудня 2020 року складає 25 451 тис.грн.
Товариство здійснює контроль капіталу за допомогою коефіцієнта фінансової стій-
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кості, який розраховується як співвідношення суми власного капіталу і довгострокових зобов’язань до суми пасивів.

Власний капітал
Довгострокові зобов’язання
Загальна сума пасивів
Коефіцієнт фінансової стійкості

На 31 грудня
2020 року

На 31 грудня
2019 року

25451

25364

-

-

25531

25616

0,99

0,99

7.5. Припинена діяльність
ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ» повідомляє, що жодного компоненту фінансової звітності,
що відповідає критеріям припиненої діяльності, немає.
7.6. Безперервність діяльності
Протягом звітного періоду діяльність ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ» була безперервною.
Застереження управлінського персоналу ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ» відносно його
здатності продовжувати свою діяльність на безперервній основі відсутні.
7.7. Події після Балансу
Відповідно до засад, визначених МСБО 10 щодо подій після дати балансу Товариство
повідомляє, що такі події не відбувалися.
З 31 грудня 2019 року розпочалося глобальне розповсюдження COVID-19, яке суттєво сильно вплинуло на економічне становище як України. Значна кількість компаній
в країні вимушені припиняти або обмежувати свою діяльність на невизначений на
дату підготовки цієї фінансової звітності час. Заходи, що вживаються для стримування поширення вірусу, включаючи обмеження руху транспорту, карантин, соціальні
дистанції, призупинення діяльності об’єктів інфраструктури, тощо уповільнюють
економічну діяльність компаній, у тому числі і компанії ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ» .
Фінансова система в країні на дату підготовки цієї фінансової звітності працює відносно стабільно, але має суттєві валютні ризики.
Компанія ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ» визначила, що ці події є некоригуючими по відношенню до фінансової звітності за 2020 рік. Відповідно, фінансовий стан на 31.12.2020
та результати діяльності за рік, що закінчився 31 грудня 2020року, не було скориговано на вплив подій, пов’язаних з COVID-19.
Тривалість та вплив пандемії COVID-19, а також ефективність державної підтримки
на дату підготовки цієї фінансової звітності залишаються невизначеними, що не
дозволяє з достатнім ступенем достовірності оцінити обсяги, тривалість і тяжкість
цих наслідків, а також їх вплив на фінансовий стан та результати діяльності компанії
ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ» в майбутніх періодах.
З початку 2020 року сполох коронавірусу COVID-19 розповсюдився по всьому світу,
вплинувши на світову економіку та фінансові ринки. Протягом 2020 року очікується
вплив на оцінку фінансових інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю, на оцінку очікуваних кредитних збитків щодо відповідних фінансових активів
відповідно до МСФЗ 9 “Фінансові інструменти”, а також на оцінку знецінення окремих нефінансових активів відповідно до МСБО 36 “Знецінення активів”. Внаслідок
невизначеності і тривалості подій, пов’язаних зі сполохом короновірусу COVID-19,
компанія не має практичної можливості точно та надійно оцінити кількісний вплив
зазначених подій на фінансовий стан і фінансові результати діяльності в 2020 році.
В теперішній час компанія уважно слідкує за фінансовими наслідками, викликаними
зазначеними подіями.

Генеральний директор _______________ В.С. Ковальчук
Головний бухгалтер

________________ О.П. Карпюк-Таранова

м.п.
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фінансової звітності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВЕ АГЕНТСТВО «СХІД-ІНВЕСТ»
за 2020 рік
Акціонерам та керівництву
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВЕ АГЕНТСТВО «СХІД-ІНВЕСТ»
					
ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Думка
Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВЕ АГЕНТСТВО «СХІД-ІНВЕСТ» (надалі «Компанія») (код ЄДРПОУ 25228595;
місцезнаходження: вул. Рівненська, 48, м. Луцьк, 43000), що складається з Балансу
(Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом),
Звіту про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до
фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.
На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно в усіх
суттєвих аспектах фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2020 р., та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), та відповідає вимогам законодавства України
, що регулює питання бухгалтерського обліку та фінансової
звітності.
Основа для думки
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню
до Компанії згідно з етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту
фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
Ключові питання аудиту
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Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту річної фінансової звітності за 2020 рік. Ці питання
розглядалися в контексті нашого аудиту річної фінансової звітності в цілому та при
формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо
цих питань.

Інша поточна дебіторська заборгованість
Нами було класифіковано дане питання як важливе з точки зору структури активів
Компанії. Нами проведено аналітичні заходи, спрямовані на перевірку договірних
умов та підстав їх виникнення, ймовірність переходу даної дебіторської заборгованості в розряд неліквідної. Також ми провели аудиторські процедури, що включали
перевірку операцій, проведених на межі фінансової звітності, аналіз надходжень і
повернень перед 31.12.2020 року та після 31.12.2020 року до дати Звіту аудитора.
Ризиків не повернення іншої поточної дебіторської заборгованості та необхідності
знецінення даних активів нами не виявлено.
Інші питання аудиту
Аудиторська перевірка за 2019 рік проведена Товариством з обмеженою відповідальністю аудиторська консалтингова фірма «Бізнес Партнери» та видано Звіт аудитора з застереженням від 23.03.2020 року. Компанією враховано питання, що призвело до модифікації звіту попереднього аудитора, в поточному звітному періоді.
Пояснювальний параграф
Ми звертаємо вашу увагу на Примітку №2 та Примітку №7, що вплив економiчної
кризи та полiтичної нестабiльностi, якi тривають в Українi, а також запровадження
на всій території України карантину з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 з 12.03.2020 року по 30.06.2021 року можуть негативно вплинути на економiку України та операцiйну дiяльнiсть Компанії. Нашу думку не було
модифiковано щодо цього питання.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання
фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності 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 застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності,
та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив
цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за
процесом фінансового звітування Компанії.
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, коли 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 внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для
розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і 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, що може поставити під значний сумнів здатність
Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути
увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у консолідованій фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити
Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі;
• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що
покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання;
• отримуємо прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі щодо фінансової
інформації суб’єктів господарювання або господарської діяльності Компанії для висловлення думки щодо фінансової звітності. Ми несемо відповідальність за керування, нагляд та виконання аудиту Компанії. Ми несемо відповідальність за висловлення нами аудиторської думки.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими
питаннями інформацію про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєві
аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього
контролю, виявлені нами під час аудиту. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги
щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли
б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також,
де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями,
ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності
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поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора, крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним
актом заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті,
оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його
корисність для інтересів громадськості.
Ми підтверджуємо, що ми не надавали послуг, що заборонені МСА чи статтею 6,
пунктом 4 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»
та що ключовий партнер з аудиту та аудиторська фірма були незалежними по відношенню до Компанії при проведенні аудиту.
Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів
Формування статутного капіталу Товариства
Статутний капітал ПрАТ «ФОНДОВЕ АГЕНТСТВО «СХІД-ІНВЕСТ» згідно з чинною редакцією Статуту, затвердженого зборами акціонерів (Протокол від 03 травня 2019
року), складає 25000 тис.грн., який оплачено повністю в попередніх звітних періодах, відповідає установчим документам та даним бухгалтерського обліку.
Учасниками Компанії на 31.12.2020 року є:
№ з/п

Назва учасника

Частка у статутному капіталі (грн.)

Частка у статутному капіталі,%

1

ТОВ «Молпром-експерт» (код
ЄДРПОУ 33919313)

21414270

85,66

2

ТОВ «Континіум-ТрастКомпані» (код ЄДРПОУ
13368948)

2475030

9,90

3

ТОВ «Спецпроект-Капітал»
(код ЄДРПОУ 34396541)

1067470

4,27

4

Стахів Роман Романович

42920

0,17

5

Кушіль Христина Олександрівна

220

0,00

6

Голоюх Наталія Дмитрівна

90

0,00

25 000 000

100,00

Всього

Розкриття інформації щодо порядку формування статутного капіталу наведено в
розрізі дат та платежів:
Дата платежу

Сума платежу, грн.

Примітки

23.12.1997

190,00

24.12.1997

9353,73

Еквівалент 4933,4 дол.
США

08.01.1998

9272,13

Еквівалент 4877,5 дол.
США

14.08.1998

21419,00

Еквівалент 10000,00 дол.
США

21.07.1999

1405,00

26.12.1999

1390,14

15.08.2006

150,00

16.08.2006

660820,00

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

балансу, що можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Компанії. Аудитором
не виявлено застережень з даного питання.
Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на
діяльність Компанії у майбутньому та оцінку ступеня їхнього впливу
Нами не виявлено фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність
Компанії в майбутньому.
Протягом 2020 року та на кінець звітного року пруденційні показники ПрАТ «ФОНДОВЕ АГЕНТСТВО «СХІД-ІНВЕСТ» відповідають вимогам Положення «Щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи
управління ризиками» та підтверджують здатність Компанії здійснювати свою діяльність на безперервній основі.
Звіт щодо Звіту про корпоративне управління
Ми виконали перевірку інформації у Звіті з корпоративного управління Компанії
(далі – Звіт з корпоративного управління).
Відповідальність за Звіт з корпоративного управління та його підготовку відповідно
до пункту 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» несе
управлінський персонал Компанії.
Наша перевірка Звіту про корпоративне управління полягала в розгляді того, чи не
суперечить інформація у ньому фінансовій звітності Компанії, що складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом),
Звіту про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до
фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик та чи
підготовлено Звіт про корпоративне управління відповідно до вимог чинного законодавства. Наша перевірка Звіту про корпоративне управління відрізняється від
аудиту, який виконується відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, та є значно
меншою за своїм обсягом. Ми вважаємо, що в результаті перевірки отримали основу
для висловлення нашої думки.
Думка
При перевірці інформації у звіті Компанії про корпоративне управління, розкриття
якої передбачено вимогами п. п. 1 - 4 частини 3 ст.40-1 Закону України «Про цінні
папери та фондовий ринок», ми не виявили суттєвих невідповідностей цієї інформації вимогам зазначених вище пунктів Закону України «Про цінні папери та фондовий
ринок».
На думку аудитора, інформація що зазначена у звіті про корпоративне управління
Компанії, розкриття якої вимагається п.п. 5 - 9 частини 3 ст.40-1 Закону України «Про
цінні папери та фондовий ринок», узгоджується з отриманою інформацією, що міститься у внутрішніх, корпоративних та статутних документах за звітний період, що
закінчився 31 грудня 2020 року.
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, зазначеною вище, якщо вона буде нам надана, та при
цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інформація має вигляд такої, 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
потрібно було б включити до звіту.
Основні відомості про аудиторську фірму
1. Повне найменування: Приватне підприємство Аудиторська фірма «Аудит – ФАГ».
2. Місцезнаходження: 43005 Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена 22А офіс 56.
3. Приватне підприємство Аудиторська фірма «Аудит – ФАГ» внесене до розділів
«Суб’єкти аудиторської діяльності» та «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають
право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності» Реєстру аудиторів та
суб’єктів аудиторської діяльності АПУ за № 1850.

14.03.2007

60,00

14.03.2007

281590,00

16.03.2007

18350,00

18.06.2008

3496000,00

Дата та номер договору: №34 від 01.10.2020 року.

16.06.2011

1357960,06

Дата початку та дата закінчення аудиту: 15.02.2020 року по 26.04.2021 року

16.06.2011

1142039,94

03.03.2014

15418270,00

Директор Аудиторської фірми «Аудит - ФАГ»
С.В. Лук’янчук
(сертифікат аудитора № 007080, виданий за рішенням Аудиторської палати України
№ 274 від 19.07.2013 р. і чинний до 19.07.2023 р).

03.03.2014

1782020,00

26.04.2021 р.

03.03.2014

799710,00

Всього

25 000 000

Джерел походження даних коштів під час аудиторської перевірки не встановлено.
Отже, статутний капітал Компанії сформовано виключно грошовими коштами в
попередніх звітних періодах. Кошти статутного капіталу направлені на здійснення
статутної діяльності.
Прострочених зобов’язань щодо сплати податків та зборів, несплачених штрафних
санкцій за порушення законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку
цінних паперів, станом на кінець звітного періоду нами не виявлено.
Інформація щодо пов’язаних осіб Компанії, які було встановлено аудитором в процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності
Ми вважаємо, що факти та обставини відносин Компанії з пов’язаними особами належним чином розкрито в Примітках до фінансової звітності та відображено у фінансовій звітності
Інформація про наявність та обсяг непередбачених активів та/або зобов’язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою
Ми не виявили непередбачених активів та/або зобов’язань, ймовірність визнання
яких на балансі є достатньо високою під час проведення аудиторської перевірки.
Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у
фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Компанії
У відповідь на наш запит керівництво Компанії не ідентифікувало події після дати
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬТА»
КОДИ

Територія:
Дата (рік, місяць, число)

Організаційно-правова форма господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю
Вид економічної діяльності:

за ЄДРПОУ

Середня кількість працівників: 6

за КОАТУУ

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (Форма №2),
грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

за КОПФГ

2021

01

01

35158559
240
66.12

за КВЕД

Адреса: в м. Черкаси, вулиця Байди Вишневецького, буд. 37 (0472) 330941
Складено:

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2020р.
АКТИВ

1
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи:
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Накопичена амортизація довгострокових
біологичних активів
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізхованих страхових резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом І
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію,
товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти:
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі : в резервах довгострокових
зобов`язань
резервах збитків або резервах належних
виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом ІІ
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для
продажу, та групи вибуття
Баланс
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Код рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

2

3

4

1000
1001
1002
1005
1010

1706

1595

1011
1012
1015

1989
(283)

1989
(394)

1016
1017
1020

• Форма №1

•

1022
1030

Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал)
Внескі до незареєстрованого статутного
капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісіний доход
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)
Неоплачений капітал

Код рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

2

3

4

1400

7000

7000

1401
1405
1410
1411
1412
1415

262

267

106

117

1420
1425
1430
1435
1495

10
4

12

12

1670
1690

156

116

Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами

1695

216

142

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

Баланс

1900

7584

7526

1040

Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування

1515
1520
1521
1525

1065

Благодійна допомога

1526

1090
1095

Страхові резерви
у тому числі: резерв довгострокових
зобов`язань
резерв збитків або резерв належних виплат

1530

1125

220

1130

2

252

1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170

2372

2515

3284

3164

3284

3164

1180
1181
1182
1183
1184
1190
1195

5878

5931

1200
1300

7584

7526

)

25
23
21

1505
1510

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

)

) (

1500

Довгострокові кредити банків

1595

) (

(

7384

1035

1706

(

7368

Пенсійні зобов`язання

1045
1050
1060

1801001

Код за ДКУД

Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом І
ІІ. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання

1021

V

1531
1532

резерв незароблених премій

1533

інші страхові резерви

1534

Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

1535
1540
1545
1595

Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за
одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість за
розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість із
внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання

1600
1605
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1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665

1700

ЕМІТ ІНФО

103

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬТА»

ЕМІТ ІНФО

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Звіт про сукупний дохід) • Форма №2
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
За аналогічний
період попереднього року

Стаття

Код рядка

За звітний
період

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

1623

1497

Чисті зароблені страхові премії

2010

Премії підписані, валова сума

2011

Премії, передані у перестрахування

2012

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

Зміна частки перестраховиків у
резерві незароблених премій

2014

Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)

2050

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

Валовий
прибуток

2090

збиток

2095

2
(

Інші операційні витрати

2180

(

2181

(

) (

)

2182

(

) (

)

Витрати від зміни вартості активів,
які оцінюються за справедливою
вартістю
Витрати від первісного визнання
біологічних активів і сільськогосподарської продукції

15

) (

)
11

)

(

) (

1497

1623
(

)

) (

)

прибуток

2190

збиток

2195

Дохід від участі в капіталі

2200

Інші фінансові доходи

2220

Інші доходи

2240

Дохід від благодійної допомоги

2241

Фінансові витрати

2250

(

) (

)

Втрати від участі в капіталі

2255

(

) (

)

Інші витрати

2270

(

) (

2275

2110

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

Зміна інших страхових резервів,
валова сума

2111

Фінансовий результат до оподаткування:

Зміна частки перестраховиків в
інших страхових резервах

2112

Інші операційні доходи

2120
2121

(

269

) (

386

514

)

540
200

прибуток

2290

збиток

2295

(

) (

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

(

) (

Прибуток (збиток) від припиненої
діяльності після оподаткування

2305

117

99

)

127
)
21

)

Чистий фінансовий результат:
2122
2130

(

1877

) (

2000

)

прибуток

2350

збиток

2355

Стаття

Код рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротніх
активів

2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

Накопичені курсові різниці

2410

Частка іншого сукупного доходу
асоційованих та спільних підприємств

2415

Інший сукупний дохід

2445

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

Податок на прибуток, пов`язаний з
іншим сукупним доходом

2455

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

Сукупний дохід (сума рядків
2350,2355 та 2460)

2465

117
(

106
) (

)

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

ЕМІТ ІНФО

) (

Фінансовий результат від операційної діяльності:

Дохід (витрати) від зміни інших
страхових резервів

104

4

2150

2105

Адміністативні витрати

3

Витрати на збут

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов`язань

Дохід від зміни вартості активів,
які оцінюються за справедливою
вартістю
Дохід від первісного визнання
біологічних активів і сільськогосподарської продукції

1801003

Код за ДКУД
1

Стаття

1

Код рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

28

36

Витрати на оплату праці

2505

405

386

Відрахування на соціальні заходи

2510

89

85

Амортизація

2515

111

111

Інші операційні витрати

2520

1244

1382

Разом

2550

1877

2000

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Стаття

Код рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих
акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію
Скоригований чистий прибуток
(збиток) на одну просту акцію
117

106

Дивіденди на одну просту акцію
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2600
2605
2610
2615
2650
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬТА»
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ) Форма N3

3011
3015

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

Код рядка

За звітний
період

1
І. Рух коштів у результаті операційної
діяльності
Надходження від
Реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій,
дотацій
Надходження авансів від покупців і
замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки
(штрафів, пені)
Надходження від рпераційної оренди
Надходження від отримання роялті,
авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від
повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:

2

3

3000
3005
3006
3010

За аналогічний
період попереднього року
4

1525

3020

1476

2

2

3025
3035
3040
3045
3050

4

5

3200

200

3205
3215

386

539

3220
3225
3230

2884

3235
3250

необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього
підприємства та іншої господарської
одинці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності

1

1801004

Код за ДКУД

1
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської
одиниці
Інші надходження

Стаття

ЕМІТ ІНФО

3255

(

) (

99

)

3260
3270
3275

(
(
(

) (
) (
) (

11

)
)
)

3280

(

) (

3290

(

) (

3295

2430

)
)

386

1083

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової
діяльності

3055
3095

4199

1862

Товарів (робіт, послуг)

3100

(

1264

) (

1386

)

Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов`язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов`язань з
податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов`язань з
податку на додану вартість
Витрачання на оплату зобов`язань з
інших податків і зборів

3105
3110
3115

(
(
(

321
89
162

) (
) (
) (

310
88
194

)
)
)

3116

(

21

) (

29

)

3117

(

3118

(

) (

165

)

Витрачання на оплату авансів

3135

(

) (

2

)

Витрачання на оплату повернення
авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов`язань за
страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на
надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної
діяльності
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної
діяльності

3140

(

) (

)

3145

(

) (

)

3150

(

) (

)

3155

(

3190

(

3195

) (
141

)

) (
4302

) (

-412

)
1896

)

-537

Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з
фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3300
3305
3310
3340
3345

(

) (

3350
3355
3360

(
(
(

) (
) (
) (

3365

(

) (

)

3370

(

) (

)

3375

(

) (

)

3390

(

) (

Код Зареєстроварядка ний капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

4

5

Резервний
капітал

)
)
)

140

)

3395

-94

-140

3400
3405

-120
3284

406
2878

3164

3284

Код за ДКУД

1801005

3410
3415

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ Форма №4
Стаття
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬТА»

ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА»
Примітки до річної фінансової звітності
згідно з МСБО/МСФЗ за 2020 рік
1.
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО
Фінансова звітність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ «ДЕЛЬТА» (далі – Товариство) за 2020 рік, що закінчився 31.12.2020 року
підготовлена керівництвом Компанії до 01.03.2021 року.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬТА»
є товариством з обмеженою відповідальністю, створеним 30 травня 2007 року.
Товариство надає фінансові послуги юридичним та фізичним особам на фондовому
ринку України відповідно до отриманих ліцензій:
Ліцензія серія АД №034411 видана НКЦПФР на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами (Брокерська
діяльність). Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 07.06.2012 №454.
Строк дії ліцензії з 27.06.2012 року – необмежений.
Ліцензія серія АД №034412 видана НКЦПФР на право здійснення професійної
діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами (Дилерська
діяльність). Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 07.06.2012 №454.
Строк дії ліцензії з 27.06.2012 року – необмежений.
Ліцензія серія АЕ №263299 видана НКЦПФР на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарна діяльність (Депозитарна діяльність депозитарної установи). Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 10.09.2013
№1776. Строк дії ліцензії з 12.10.2013 року – необмежений.
Товариство є членом Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв. Свідоцтво
№337 від 12.10.2013р.
Офіс Товариства знаходиться в м. Черкаси, вулиця Байди Вишневецького, буд. 37

Повна назва підприємства

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«ДЕЛЬТА»

Скорочена назва підприємства

ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА»

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Країна реєстрації

УКРАЇНА

Ідентифікаційний код юридичної особи

35158559

Місцезнаходження юридичної особи

18000, Черкаська обл., місто Черкаси,
ВУЛИЦЯ БАЙДИ ВИШНЕВЕЦЬКОГО, будинок 37

Дані про розмір статутного капіталу
(статутного або складеного капіталу) та
про дату закінчення його формування

Розмір (грн.): 7000000.00 Дата закінчення формування: 21.07.2011

Види діяльності (характеристика основних напрямів діяльності)

Брокерська, дилерська діяльність,
діяльність депозитарної установи,
консультування з питань обігу цінних
паперів

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення
державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація
юридичної особи була проведена після
набрання чинності Законом України
«Про державну реєстрацію юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців»

Дата запису: 30.05.2007 Номер запису: 1
026 102 0000 007843

Офіційна сторінка в інтернеті

www.delta24.com.ua

Адреса електронної пошти

fc_delta@ukr.net

Опис економічного становища, в яком
функціонує підприємство

Протягом звітного періоду економічне становище професійних учасників
фондового ринку і їх клієнтів характеризувалось зменшенням попиту на послуги на фондовому ринку внаслідок
тривалого економічного спаду, фінансової та політичної нестабільності, відсутністю адекватних інструментів для
залучення капіталу.

Учасники Товариства
Станом на 31.12.2020 року зареєстрованими учасниками Товариства є одна фізична
особа, яка володіє часткою 100% у Статутному капіталі:

Учасник

Громадянство

Частка, тис. грн.

Частка, %

Астіоненко Олег Сергійович

Україна

7000

100,0

7000

100,0

Всього

Протягом 2020 року відбулись зміни в структурі власності Товариства. Відповідно до
рішення учасників №10/2020 від 20.10.2020 року, Договору купівлі – продажу частки
статутного капіталу ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА», учасник Товариства Гуцал Діна Георгіївна, продала, а учасник Товариства Астіоненко Олег Сергійович, придбав її частку статутного
капіталу розміром 10% (700 тис. грн.).
Права, привілеї або обмеження щодо цих часток.
Власники вищезазначених часток не мають обмежень або окремих привілеїв щодо їх
володіння або їх використання. Права власників часток зазначені в Статуту Товариства.
2.
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРИНЦИПИ ПІГОТОВКИ ЗВІТНОСТІ
Заява про відповідність
Перша фінансова звітність по міжнародних стандартах фінансової звітності складена
Товариством станом на 31.12.2013 р., згідно Міжнародного стандарту фінансової звітності 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» (МСФЗ 1).
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства, за рік, що закінчився 31
грудня 2018 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ),
видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції,
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чинній на 01 січня 2018 року, які офіційно оприлюднені на веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики Міністерства фінансів України.
Ця фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам
чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2018 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а
саме – доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.
При підготовці фінансової звітності також враховані вимоги національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та
складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ. фінансова звітність Компанії не включає фінансову звітність контрольованих нею організацій
(дочірніх підприємств). Контрольованим вважається підприємство, якщо керівництво
Компанії має можливість визначати його фінансову та господарську політику для отримання вигод від його діяльності.
Ця фінансова звітність підготовлена на основі припущення, що Товариство здатне
продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому.
Товариством виконуються вимоги Цивільного кодексу та нормативно-правових актів
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо мінімального розміру
статутного капіталу, розміру власного капіталу та пруденційних показників діяльності.
Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести у випадку,
якби Товариство не могло продовжувати подальше здійснення фінансово-господарської діяльності.
Ця фінансова звітність подається в національній валюті України - гривні. Ця валюта є
функціональною валютою Товариства (валюта первинного економічного середовища,
в умовах якого працює Товариство). Всі значення наведені з округленням до найближчої тисячі, якщо не зазначено інше.
Ця фінансова звітність є фінансовою звітністю загального призначення.
Учасники Товариства або інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової
звітності після її затвердження до випуску.
Ця фінансова звітність сформована за звітний період, яким вважається 2020 рік з
01.01.2020 року по 31.12.2020 р.
Показники в Примітках відображені в тис. грн.., якщо інше не зазначено.
2.1. Нові та переглянуті стандарти та інтерпретації
3.
При підготовці фінансової звітності за звітний період застосовувалися всі МСФЗ,
чинні станом на кінець звітного періоду, які офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України, а також розглядались всі нові МСФЗ, але оцінка впливу на
фінансову звітність Товариства здійснювалася стосовно тих МСФЗ, які офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України.
4.
МСФЗ 16 «Оренда». Стандарт випущений у січні 2016 року, заміняє існуючий
МСБО 17 та прибирає розмежування між фінансовою та операційною орендою, і набирає чинності з 1 січня 2019 року. Новий стандарт вимагає визнавати зобов’язання
з оренди, яке відображає майбутні орендні платежі, та «право користування активом»
для всіх орендних договорів. Нова модель базується на логіці, що з економічної точки
зору орендний договір ідентичний придбанню права використовувати актив, вартість якого сплачується частинами. Орендарі повинні визнавати процентні витрати на
зобов’язання з оренди та амортизувати право використання активу. Виняток дозволяється лише для певних короткострокових договорів оренди та оренди малоцінних
активів. Це виключення може бути застосоване тільки орендарями. Для орендодавців
облік залишається в основному таким, як був відповідно до вимог МСБО 17. За рішенням Товариства МСФЗ 16 «Оренда» до дати набуття чинності не застосовується. Наразі
Товариство оцінює вплив застосування МСФЗ 16 «Оренда» на фінансову звітність, показники розраховуються.
2.2. Перерахунок іноземної валюти
Фінансова звітність Товариства представлена у гривнях. Гривня є функціональною валютою Товариства. Операції та залишки
Операції в іноземній валюті спочатку обліковуються у функціональній валюті за курсом, що діяв на дату операції.
Монетарні активи і зобов’язання, виражені в іноземній валюті, перераховуються за валютним курсом, що діє на звітну дату.
Всі курсові різниці включаються до звіту про прибутки і збитки, за винятком всіх монетарних статей, що забезпечують ефективне хеджування чистої інвестиції в закордонний підрозділ. Вони відображаються у складі іншого сукупного доходу до моменту вибуття чистої інвестиції, коли вони визнаються у звіті про прибутки і збитки.
Немонетарні статті, які оцінюються на основі історичної вартості в іноземній валюті,
перераховуються за курсами, чинними на дату їх виникнення. Немонетарні статті, які
оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, перераховуються за курсами, чинним на дату визначення справедливої вартості.
2.3. Визнання виручки
Виручка визнається в тому випадку, якщо отримання економічних вигод Товариством
оцінюється як вірогідне, і якщо виручка може бути надійно оцінена. Виручка оцінюється за справедливою вартістю отриманої винагороди, за вирахуванням знижок, зворотних знижок, а також податків або мита з продажу. Для визнання виручки також повинні
виконуватися наступні критерії:
Чисті зміни у справедливій вартості фінансових активів, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
Стаття включає в себе зміни у справедливій вартості фінансових активів, призначених
для торгівлі, або фінансових активів, віднесених при первісному визнанні в категорію
переоцінюваних за справедливою вартістю через прибуток або збиток, і виключає
процентний дохід.
Продажі
Виручка від продажу визнається, коли істотні ризики і вигоди від володіння переходять до покупця. Процентний дохід
Виручка визнається у відповідності до нарахування відсотків (за методом ефективної
процентної ставки). Процентний дохід включається до складу виручки від фінансування в звіті про прибутки і збитки.
2.4. Визнання витрат
Витрати визнаються у звіті про прибутки і збитки Товариства, коли виникає зниження
майбутніх економічних вигод, які пов’язані із зменшенням активів або збільшенням
зобов’язань, і які можуть бути надійно оцінені.
Витрати визнаються у звіті про сукупний дохід на основі прямого зв’язку між понесеними витратами і доходами конкретних статей доходу.
Коли передбачається, що економічні вигоди виникнуть в декількох звітних періодах,
витрати визнаються у звіті про сукупний дохід на основі процедури систематичного і
раціонального розподілу.
Витрати, пов’язані з використанням активів, наприклад, знос і амортизація, визнаються в звітних періодах, в яких були отримані економічні вигоди, пов’язані з цими
об’єктами.
Процентні витрати
Процентні витрати за позиками відносяться на витрати в тому звітному періоді, в якому вони були понесені.
2.5. Податки
Податок на прибуток
У зв’язку з набранням чинності з 1 січня 2011 року Податкового кодексу України, з 1
квітня 2011 відбулися зміни в порядку нарахування податку на прибуток.
Відповідно до Податкового кодексу України, для розрахунку податку на прибуток застосовуються такі ставки: 21% для 2012 року, 19% для 2013 року, 18% для 2014 року,
2015 - 18%, 2016 - 18%, 2017 - 18%, 2018 - 18%, 2019 - 18%, 2020 - 18%.
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬТА»

Податкові активи та зобов’язання з поточного податку за поточні і попередні періоди
оцінюються в сумі, що передбачається до відшкодування податковими органами або
що передбачаються до сплати податковим органам. Податкові ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку цієї суми, - це ставки і законодавство,
прийняті або фактично прийняті на звітну дату, у країнах, в яких Товариство веде свою
діяльність і створює оподатковуваний дохід.
Поточний податок на прибуток, що відноситься до статей, визнаним безпосередньо
у капіталі, визнається у складі капіталу, а не в звіті про прибутки і збитки. Керівництво
Товариства періодично здійснює оцінку позиції, відображених у податкових деклараціях, щодо яких відповідне податкове законодавство може бути по-різному інтерпретовано, і в міру необхідності створює резерви.
Відкладений податок ‘
Відкладений податок на прибуток розраховується за методом зобов’язань шляхом
визначення тимчасових різниць на звітну дату між податковою базою активів та
зобов’язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності.
Відкладені податкові зобов’язання визнаються за всіма оподатковуваними тимчасовими різницями, крім випадків, коли:
•
відстрочене податкове зобов’язання виникає в результаті первісного визнання
гудвілу, активу або зобов’язання, в ході угоди, яка не є об’єднанням бізнесу, і на момент
здійснення операції не впливає ні на бухгалтерський прибуток, ні на оподатковуваний
прибуток або збиток;
•
стосовно тимчасових різниць, пов’язаних з інвестиціями в дочірні компанії, асоційовані компанії, а також з частками участі у спільній діяльності, якщо материнська
компанія може контролювати розподіл у часі зменшення тимчасової різниці, і існує
значна ймовірність того, що тимчасова різниця не буде зменшена в осяжному майбутньому.
Відкладені активи з податку на прибуток визнаються за всіма тимчасовими різницями,
невикористаними податковими пільгами і невикористаними податковими збитками, у
тій мірі, в якій існує значна ймовірність того, що буде існувати оподатковуваний прибуток, проти якого можуть бути зараховані тимчасові різниці, невикористані податкові
пільги і невикористані податкові збитки, крім випадків, коли:
•
відстрочений актив з податку на прибуток, що відноситься до тимчасової різниці, виникає в результаті первісного визнання активу або зобов’язання, яке виникло
не внаслідок об’єднання бізнесу, і яка на момент здійснення операції не впливає ні на
бухгалтерський прибуток, ні на оподатковуваний прибуток або збиток;
•
стосовно тимчасових різниць, пов’язаних з інвестиціями в дочірні компанії, асоційовані компанії, а також з частками участі у спільній діяльності, відкладені податкові
активи відображаються лише тією мірою, в якій є значна ймовірність того, що тимчасові різниці будуть використані в найближчому майбутньому, і матиме місце оподатковуваний прибуток, проти якого можуть бути використані тимчасові різниці.
Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну звітну
дату і знижується в тій мірі, в якій досягнення достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволить використовувати всі або частину відкладених податкових активів,
оцінюється як малоймовірне. Невизнані відстрочені податкові активи переглядаються
на кожну звітну дату і визнаються в тій мірі, в якій з’являється значна ймовірність того,
що майбутній оподатковуваний прибуток дозволить використовувати відкладені податкові активи.
Відкладені податкові активи та зобов’язання оцінюються за податковими ставками, які,
як передбачається, будуть застосовуватися в тому звітному році, в якому актив буде
реалізований, а зобов’язання погашено, на основі податкових ставок (та податкового
законодавства), які станом на звітну дату були введені в дію або фактично введені в
дію.
Відкладений податок на прибуток, що відноситься до статей, визнаним безпосередньо
в капіталі, визнається у складі капіталу, а не в звіті про сукупний дохід.
Відкладені податкові активи та відкладені податкові зобов’язання зараховуються один
проти одного, якщо є юридично закріплене право заліку поточних податкових активів
і зобов’язань, і відкладені податки відносяться до однієї і тієї ж оподатковуваної компанії та податкового органу.
2.6. Фінансові активи
Первісне визнання і оцінка
Фінансові активи, що перебувають у сфері дії МСФЗ (IAS) 39, класифікуються відповідно
як фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток
або збиток; позики та дебіторська заборгованість; інвестиції, утримувані до погашення; фінансові активи, наявні для продажу або похідні інструменти, визначені в якості
інструментів хеджування при ефективному хеджуванні. Товариство класифікує свої
фінансові активи при їх первісному визнанні.
Фінансові активи спочатку визнаються за справедливою вартістю, збільшеною у разі
інвестицій, що не переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, на безпосередньо пов’язані з ними витрати по угоді.
Всі угоди з купівлі або продажу фінансових активів, що вимагають поставки активів у
строки, встановлені законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку
(операції на «стандартних умовах») визнаються на дату укладення угоди, тобто на дату,
коли Товариство бере на себе зобов’язання купити або продати актив.
Подальша оцінка
Подальша оцінка фінансових активів наступним чином залежить від їх класифікації:
Фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток
Категорія «фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток» включає фінансові активи, призначені для торгівлі, і фінансові активи, віднесені при первісному визнанні в категорію переоцінюваних за справедливою
вартістю через прибуток або збиток. Фінансові активи класифікуються як призначені
для торгівлі, якщо вони придбані з метою продажу в найближчому майбутньому. Ця
категорія включає похідні інструменти, в яких Товариство є стороною за договором,
не визначені в якості інструментів хеджування в операції хеджування як вони визначені в МСФЗ (IAS) 39. Похідні інструменти, включаючи відокремлені вбудовані похідні
інструменти, також класифікуються як призначені для торгівлі, за винятком випадків,
коли вони визначаються як інструменти ефективного хеджування.
Фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток, враховуються у звіті про фінансовий стан за справедливою вартістю, а зміни
справедливої вартості визнаються у складі доходів від фінансування або витрат з фінансування у звіті про сукупний дохід.
Позики і дебіторська заборгованість
Позики і дебіторська заборгованість являють собою непохідні фінансові активи з встановленими або обумовленими виплатами, які не котируються на активному ринку.
Фінансові активи такого роду обліковуються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням збитків від знецінення. Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при
придбанні, а також комісійних або витрат, які є невід’ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація на основі використання ефективної процентної ставки
включається до складу доходів від фінансування у звіті про сукупний дохід. Витрати,
обумовлені знеціненням, визнаються у звіті про сукупний дохід в складі витрат з фінансування.
Припинення визнання
Фінансовий актив (або, частина фінансового активу або частина аналогічних фінансових активів) припиняє визнаватися в балансі, якщо:
•
Термін дії прав на отримання грошових потоків від активу минув;
•
Товариство передало свої права на отримання грошових потоків від активу або
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взяло на себе зобов’язання з виплати третій стороні одержуваних грошових потоків у
повному обсязі та несуттєвої затримки за «транзитною» угодою; і або (а) Товариство
передало практично всі ризики та вигоди від активу, або (б) Товариство не передало,
але й не зберігає за собою, практично всі ризики та вигоди від активу, але передало
контроль над цим активом.
Якщо Товариство передало всі свої права на отримання грошових потоків від активу або уклало транзитну угоду і при цьому не передало, але й не зберігає за собою
практично всі ризики та вигоди від активу, а також не передало контроль над активом,
новий актив визнається в тій мірі, в якій Товариство продовжує свою участь у переданому активі.
У цьому випадку Компанія також визнає відповідне зобов’язання. Переданий актив і
відповідне зобов’язання оцінюються на основі, яка відображає права та зобов’язання,
збережені Товариством.
Подальша участь, яка приймає форму гарантії за переданим активом, визнається за
найменшою з наступних величин: первісної балансової вартості активу або максимальної суми, виплата якої може вимагатися від Товариства.
Знецінення фінансових активів
На кожну звітну дату Товариство оцінює наявність об’єктивних ознак знецінення фінансового активу або групи фінансових активів. Фінансовий актив або група фінансових активів вважаються знеціненими тоді і тільки тоді, коли існує об’єктивне свідчення
знецінення в результаті однієї або більше подій, що відбулися після первісного визнання активу (настання «випадку понесення збитку»), які піддаються достовірній оцінці
впливу на очікувані майбутні грошові потоки по фінансовому активу або групи фінансових активів. Свідчення знецінення можуть включати в себе вказівки на те, що боржник або група боржників відчувають істотні фінансові труднощі, не можуть обслуговувати свою заборгованість або невчасно здійснюють виплату відсотків або основної
суми заборгованості, а також існує ймовірність того, що ними буде проведена процедура банкрутства або фінансової реорганізації. Крім того, до таких свідчень відносяться дані, що спостерігаються і що вказують на наявність зниження, що піддається оцінці,
очікуваних майбутніх грошових потоків за фінансовим інструментом, зокрема, такі як
зміна обсягів простроченої заборгованості або економічних умов, що знаходяться в
певному взаємозв’язку з відмовами від виконання зобов’язань з виплати боргів.
Фінансові активи, що обліковуються за амортизованою вартістю
Відносно фінансових активів, які обліковуються за амортизованою вартістю, Товариство спочатку проводить окрему оцінку існування об’єктивних свідчень знецінення
індивідуально значимих фінансових активів, або сукупно за фінансовими активами,
які не є індивідуально значимими. Якщо Товариство визначає, що об’єктивні свідоцтва
знецінення індивідуально оцінюваного фінансового активу немає, незалежно від його
значущості, вона включає даний актив до групи фінансових активів з аналогічними
характеристиками кредитного ризику, а потім розглядає дані активи на предмет знецінення на сукупній основі. Активи, окремо оцінюються на предмет знецінення, за якими визнається або продовжує визнаватися збиток від знецінення, не включаються до
сукупної оцінки на предмет знецінення.
При наявності об’єктивного свідоцтва понесення збитку від знецінення, сума збитку
оцінюється як різниця між балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків (без урахування майбутніх очікуваних кредитних
збитків, які ще не були понесені). Наведена вартість оціночних грошових потоків дисконтується за первісною ефективною процентною ставкою за фінансовим активом.
Якщо процентна ставка по позиці є змінною, ставка дисконтування для оцінки збитку
від знецінення являє собою поточну ефективну ставку відсотка.
Балансова вартість активу знижується за допомогою використання рахунку резерву,
а сума збитку визнається у звіті про сукупний дохід. Нарахування процентного доходу
(який відображається як дохід від фінансування у звіті про сукупний дохід) за зниженою балансовою вартістю продовжується, ґрунтуючись на процентній ставці, що використовується для дисконтування майбутніх грошових потоків з метою оцінки збитку
від знецінення. Процентні доходи відображаються у складі доходів від фінансування
у звіті про сукупний дохід. Позики разом з відповідними резервами списуються з балансу, якщо відсутня реалістична перспектива їх відшкодування в майбутньому, а все
доступне забезпечення було реалізовано чи передано Товариству. Якщо протягом наступного року сума розрахункового збитку від знецінення збільшується або зменшується зважаючи на будь які події, що сталися після визнання знецінення, сума раніше
визнаного збитку від знецінення збільшується або зменшується шляхом коригування
рахунку резерву. Якщо попереднє списання вартості фінансового інструменту згодом
відновлюється, сума відновлення визнається у складі витрат з фінансування в звіті про
сукупний дохід.
Приведена вартість оціночних грошових потоків дисконтується за первісною ефективною відсотковою ставкою по фінансовому активу. Якщо відсоткова ставка по позиці є
змінною, ставка дисконтування для оцінки збитку від знецінення являє собою поточну
ефективну ставку відсотка.
Фінансові інвестиції, наявні для продажу
Відносно фінансових інвестицій, наявних для продажу, Товариство на кожну звітну
дату оцінює існування об’єктивних свідчень того, що інвестиція або група інвестицій
піддалися знеціненню.
У випадку інвестицій в інструменти капіталу, класифікованих як наявні для продажу,
об’єктивні свідчення будуть включати значне або тривале зниження справедливої вартості інвестицій нижче рівня їх первісної вартості. «Значущість» необхідно оцінювати
в порівнянні з первісною вартістю інвестицій, а «тривалість» - порівняно з періодом,
протягом якого справедлива вартість була менше первісної вартості. При наявності
свідчень знецінення, сума сукупного збитку, оцінена як різниця між вартістю придбання та поточною справедливою вартістю, за вирахуванням раніше визнаного у звіті про
сукупний дохід збитку від знецінення за даними інвестиціям, виключається з іншого
сукупного доходу і визнається у звіті про сукупний дохід.
Збитки від знецінення інвестицій в інструменти капіталу не відновлюються через прибуток або збиток; збільшення їх справедливої вартості після знецінення визнається
безпосередньо у складі іншого сукупного доходу.
У разі боргових інструментів, класифікованих як наявні для продажу, знецінення оцінюється на основі тих самих критеріїв, які застосовуються щодо фінансових активів,
які обліковуються за амортизованою вартістю. Однак сума відображеного збитку від
знецінення являє собою накопичений збиток, оцінений як різниця між амортизованою
вартістю та поточною справедливою вартістю, за вирахуванням збитку від знецінення
за даними інвестиціям, раніше визнаного у звіті про прибутки і збитки.
Нарахування відсотків відносно зменшеної балансової вартості активу продовжується
за процентною ставкою, що використовується для дисконтування майбутніх грошових потоків з метою оцінки збитку від знецінення. Процентні доходи відображаються у
складі доходів від фінансування у звіті про сукупний дохід. Якщо протягом наступного
року справедлива вартість боргового інструменту зростає, і дане зростання можна
об’єктивно пов’язати з подією, яка відбувається після визнання збитку від знецінення
у звіті про сукупний дохід, збиток від знецінення відновлюється через звіт про прибутки і збитки.
2.7. Фінансові зобов’язання
Первісне визнання та оцінка
Фінансові зобов’язання, перебувають у сфері дії МСФЗ (IAS) 39, класифікуються відповідно як фінансові зобов’язання, що переоцінюються за справедливою вартістю через
прибуток або збиток, кредити і позики, кредиторська заборгованість або похідні інструменти, визначені в якості інструментів хеджування при ефективному хеджуванні.
Товариство класифікує свої фінансові зобов’язання при їх первісному визнанні.
Фінансові зобов’язання спочатку визнаються за справедливою вартістю.
Подальша оцінка
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Подальша оцінка фінансових зобов’язань залежить від їх класифікації наступним чином:
Фінансові зобов’язання, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
Категорія «фінансові зобов’язання, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток» включає фінансові зобов’язання, призначені для торгівлі, і
фінансові зобов’язання, визначені при первісному визнанні в якості переоцінюємих за
справедливою вартістю через прибуток або збиток.
Фінансові зобов’язання класифікуються як призначені для торгівлі, якщо вони придбані з метою продажу в найближчому майбутньому. Ця категорія включає похідні
фінансові інструменти, в яких Товариство є стороною за договором, не визначені в
якості інструментів хеджування в операції хеджування, як вони визначені в МСФЗ (IAS)
39. Виділені вбудовані похідні інструменти також класифікуються як утримувані для
торгівлі, за винятком випадків, коли вони визначаються як інструменти ефективного
хеджування.
Доходи і витрати по зобов’язаннях, призначених для торгівлі, визнаються у звіті про
прибутки і збитки.
Припинення визнання
Визнання фінансового зобов’язання у звіті про фінансовий стан припиняється, якщо
зобов’язання погашено, анульовано або строк його дії закінчився.
Якщо наявне фінансове зобов’язання замінюється іншим зобов’язанням перед тим самим кредитором на суттєво відмінних умовах або, якщо умови наявного зобов’язання
значно змінені, така заміна або зміни враховуються як припинення визнання первісного зобов’язання і початок визнання нового зобов’язання, а різниця їх балансової
вартості визнається у звіті про прибутки та збитки.
2.8. Взаємозалік фінансових інструментів
Фінансові активи та фінансові зобов’язання підлягають взаємозаліку, а нетто-сума поданню в звіті про фінансовий стан тоді, коли є здійсненне в цей момент юридичне право на взаємозалік визнаних сум, а також намір провести розрахунок на нетто-основі
або реалізувати активи і одночасно з цим погасити зобов’язання.
2.9. Справедлива вартість фінансових інструментів
Справедлива вартість фінансових інструментів, торгівля якими здійснюється на активних ринках на кожну звітну дату, визначається виходячи з ринкових котирувань або
котирувань дилерів (котирування на покупку для довгих позицій і котирування на продаж для коротких позицій), без вирахування витрат по угоді.
Для фінансових інструментів, торгівля якими не здійснюється на активному ринку,
справедлива вартість визначається шляхом застосування відповідних методик оцінки.
Такі методики можуть включати використання цін нещодавно проведених на комерційній основі угод, використання поточної справедливої вартості аналогічних інструментів; аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі оцінки.
2.10. Основні засоби
Обладнання обліковується за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та/або накопичених збитків від знецінення в разі їх наявності. Така вартість
включає вартість заміни частин обладнання і витрати по позиках у разі довгострокових будівельних проектів, якщо виконуються критерії їх капіталізації. Аналогічним чином при проведенні основного технічного огляду витрати, пов’язані з ним, визнаються
в балансовій вартості основних засобів як заміна обладнання, якщо виконуються всі
критерії їх капіталізації. Усі інші витрати на ремонт і технічне обслуговування визнаються у звіті про сукупний дохід у момент понесення. Наведена вартість очікуваних
витрат з виведення активу з експлуатації після його використання включається до
первісної вартості відповідного активу, якщо виконуються критерії визнання резерву
під майбутні витрати.
До основних засобів підприємство відносить активи, строк корисного використання
яких більше одного року. Обраною моделлю оцінки є модель за собівартістю. Рішенням інвентаризаційної комісії підприємства щорічно визначається ступінь втрати
корисності об’єктів основних засобів за групами. При ухваленні рішення про реконструкцію, модернізацію, добудування, дообладнання, капітальний ремонт певного
об’єкта основних засобів у фінансовій звітності підприємства припиняється його визнання об’єктом основних засобів. Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби
класифікувати за такими групами:
група 1 – земельні ділянки;
група 2 – будинки, споруди та передавальні пристрої;
група 3 – машини та обладнання;
група 4 – транспортні засоби;
група 5 – інструменти, прилади, інвентар (меблі).
Амортизацію основних засобів нараховувати прямолінійним методом із застосуванням строків, установлених для кожного об’єкта основних засобів, зокрема:
будинки, споруди та передавальні пристрої – 12 років;
транспортні засоби – 6 років;
комп’ютерне обладнання – 3 роки;
інструменти та прилади – 4 роки.
Ліквідаційну вартість об’єктів основних засобів з метою нарахування амортизації прийняти рівною нулю.
2.11. Оренда
Визначення того, чи є угода орендою або чи містить вона ознаки оренди, засноване на
аналізі змісту правочину. При цьому на дату початку дії договору потрібно встановити,
чи залежить його виконання від використання конкретного активу або активів, і чи
переходить право користування активом в результаті даної угоди.
Товариство в якості орендаря
Платежі з операційної оренди визнаються як витрата в звіті про сукупний дохід рівномірно протягом усього терміну оренди.
Товариство в якості орендодавця
Договори оренди, за якими у Товариства залишаються практично всі ризики і вигоди
від володіння активом, класифікуються як операційна оренда. Первісні прямі витрати, понесені при укладенні договору операційної оренди, включаються до балансової
вартості переданого в оренду активу й визнаються протягом терміну оренди на тій же
основі, що і дохід від оренди. Умовні платежі з оренди визнаються у складі виручки в
тому періоді, в якому вони були отримані.
2.12. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи, які були придбані окремо, при первісному визнанні оцінюються
за первісною вартістю. Після первісного визнання нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених»
збитків від знецінення. Нематеріальні активи, вироблені всередині Товариства, за винятком капіталізованих витрат на розробку продуктів, не капіталізуються, і відповідні
витрати відображаються у звіті про сукупний дохід за звітний рік, в якому він виник.
Строк корисного використання нематеріальних активів може бути або обмеженим або
невизначеним.
Нематеріальні активи з обмеженим строком корисного використання амортизуються
протягом цього терміну і оцінюються на предмет знецінення, якщо є ознаки знецінення даного нематеріального активу.
Період і метод нарахування амортизації для нематеріального активу з обмеженим
строком корисного використання переглядаються, як мінімум, в кінці кожного звітного періоду. Зміна передбачуваного строку корисного використання або передбачуваної структури споживання майбутніх економічних вигод, втілених в активі відображається у фінансовій звітності як зміна періоду або методу нарахування амортизації,
залежно від ситуації і враховується як зміна облікових оцінок. Витрати на амортизацію
нематеріальних аісгивів з обмеженим строком корисного використання визнаються у
звіті про прибутки і збитки в тій категорії витрат, яка відповідає функції нематеріальних
активів.
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Амортизація розраховується лінійним методом протягом строку корисного використання активу таким чином: Програмне забезпечення
2-7 років
Дохід або витрати від списання з балансу нематеріального активу вимірюються як різниця між чистою виручкою від вибуття активу та балансовою вартістю активу, та визнаються у звіті про сукупний дохід в момент списання з балансу даного активу.
2.13. Знецінення нефінансових активів
На кожну звітну дату Товариство визначає, чи є ознаки можливого знецінення активу.
Якщо такі ознаки існують або якщо необхідно виконати щорічне тестування активу на
знецінення, Товариство здійснює оцінку очікуваного відшкодування активу. Сума очікуваного відшкодування активу - це найбільша з таких величин, справедливої вартості
активу або підрозділу, що генерує грошові потоки за вирахуванням витрат на продаж,
і цінності від використання активу. Сума очікуваного відшкодування визначається для
окремого активу за винятком випадків, коли актив не генерує надходження ірошових
коштів які, в основному, незалежні від надходжень що генеруються іншими активами
або групами активів. Якщо балансова вартість активу перевищує його суму очікуваного відшкодування, актив вважається знеціненими і списується до суми очікуваного відшкодування. При оцінці цінності від використання майбутні грошові потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка відображає поточну ринкову
оцінку тимчасової вартості гроні і ризики, властиві активу.
При визначенні справедливої вартості, за вирахуванням витрат на реалізацію, враховуються недавні ринкові угоди При їх відсутності застосовується відповідна модель
оцінки. Ці розрахунки підтверджуються оціночними коефіцієнтами, котируваннями
цін акцій, що вільно обертаються на ринку або іншими доступними показниками справедливої вартості.
Збитки від знецінення по діяльності, що продовжується визнаються у звіті про сукупний дохід у складі тих категорій витрат, які відповідають функції знеціненого активу.
На кожну звітну дату Товариство визначає, чи є ознаки того, що раніше визнані збитки
від знецінення активу, за винятком гудвілу, більше не існують або скоротилися. Якщо
такі ознаки є, Товариство розраховує відшкодування активу або підрозділу, що генерує
грошові потоки. Раніше визнані збитки від знецінення відновлюються тільки в тому випадку, якщо мала місце зміна в оцінці, яка використовувалася для визначення суми
очікуваного відшкодування активу з часу останнього визнання збитку від знецінення.
Відновлення обмежено таким чином, що балансова вартість активу не перевищує його
очікуваного відшкодування, а також не може перевищувати балансову вартість за вирахуванням амортизації, за якою даний актив визнавався б у випадку, якщо в попередні роки не був би визнаний збиток від знецінення. Таке відновлення вартості визнається у звіті про сукупний дохід.
2.14. Грошові кошти та короткострокові депозити
Грошові кошти та короткострокові депозити в звіті про фінансовий стан включають
грошові кошти в банках, в касі і короткострокові депозити з первісним строком погашення 3 місяці або менше.
Для цілей звіту про рух грошових коштів, грошові кошти та їх еквіваленти складаються
з грошових коштів і короткострокових депозитів, згідно з визначенням, що зазначено
вище.
2.15. Суттєві облікові судження та оцінки
Невизначеність оцінок
У процесі застосування облікової політики Товариство використовувало свої судження та здійснювало сої оцінки при визначенні сум, відображених у фінансовій звітності.
Найбільш суттєве використання суджень та оцінок включає:
Безперервність діяльності
Керівництво Товариство здійснило оцінку, щодо його можливості подальшої безперервної діяльності та впевнилось, що Товариство має ресурси для продавження діяльності в осяжному майбутньому. До того ж, керівництву не відомо про будь-які значні
невизначеності, що можуть викликати значну впевненість у можливості Товариства
здійснювати безперервну діяльність. Таким чином, складання фінансової звітності
було продовжено виходячи з принципу безперервної діяльності.
Справедлива вартість
У випадках, коли справедлива вартість фінансових активів та фінансових зобов’язань,
визнаних у звіті про фінансовий стан, не може бути визначена на підставі даних активних ринків, вона визначається за допомогою технік оцінювання , що включають
використання математичних моделей. Вхідні параметри моделей включають доступну
ринкову інформацію, у випадку, коли це неможливо, застосування певного судження
необхідне для визначення справедливої вартості.
2.16. Податки
Відносно інтерпретації складного податкового законодавства, а також сум і термінів
отримання майбутнього оподатковуваного доходу існує невизначеність. З урахуванням значного різноманіття операцій Товариства, а також довгострокового характеру
і складності наявних договірних відносин, різниця, яка виникає між фактичними результатами і прийнятими припущеннями, або майбутні зміни таких припущень можуть
спричинити за собою майбутні коригування вже відображених у звітності сум витрат
або доходів з податку на прибуток. Опираючись на обґрунтовані припущення, Товариство створює резерви під можливі наслідки податкового аудиту, проведеного податковими органами країн, в яких вона здійснює свою діяльність. Величина подібних
резервів залежить від різних факторів, наприклад, від результатів попередніх аудитів і
різних інтерпретацій податкового законодавства Товариством — платником податків
і відповідним податковим органом. Подібні відмінності в інтерпретації можуть виникнути по великій кількості питань залежно від умов, що переважають у країні, в якій
зареєстроване Товариство.
2.17. Справедлива вартість фінансових інструментів
У випадках, коли справедлива вартість фінансових інструментів і фінансових
зобов’язань, визнаних у балансі, не може бути визначена на підставі даних активних
ринків, вона визначається з використанням методів оцінки, включаючи модель дисконтованих грошових потоків.
2.18. Резерви під сумнівну заборгованість
Товариство здійснює нарахування резервів під сумнівну дебіторську заборгованість
для того, щоб покрити потенційні ризики того, що окремі покупці виявляться нездатними виконати свої фінансові зобов’язання перед Товариством.
Для того, щоб нарахувати адекватний резерв Керівництво Товариства бере до уваги
поточну економічну ситуацію на ринку в цілому, термін виникнення боргу, минулий
досвід погашення боргів конкретним дебітором, платоспроможність дебітора. Зміна
ринкових умов, ситуації в галузі або фінансового стану конкретного дебітора можуть
спричинити істотні коригування сум нарахованого в консолідованій фінансовій звітності резерву сумнівних боргів.
В якості вихідних даних для цих моделей по можливості використовується інформація
з спостережуваних ринків, проте в тих випадках, коли це не представляється практично здійсненним, потрібна певна частка судження для встановлення справедливої
вартості. Судження включають облік таких вихідних даних як ризик ліквідності, кредитний ризик. Зміни в припущеннях щодо цих факторів можуть вплинути на справедливу
вартість фінансових інструментів, відображену у фінансовій звітності.
2.19. Дохід від консалтингових послуг
На кожну звітну дату керівництво оцінює стадію завершення консалтингових послуг,
для завершення яких потрібен якийсь час, та/або завершення яких може залежати від
настання певних подій. Виручка визнається в тій мірі, в якій існує ймовірність отримання Товариством економічних вигод, і вони можуть бути надійно оцінені. Таким чином,
керівництво отримує від відповідальної особи клієнта відповідне підтвердження того,
що (частина) послуги були прийняті останнім і, отже, будуть оплачені згідно відповідного договору (акта). Виручка визнається за фактом надання та прийняття послуг клієнтом.
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
3.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬТА»

ДОХОДИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПОСЛУГ

2020

2019

Зміни (+/-)

Дохід від надання брокерських послуг

64

137

-73

Дохід від надання депозитарних послуг

1557

1350

+207

Інші доходи від надання послуг

2

10

-8

Всього

1623

1497

+126

4.

ЧИСТИЙ ПРИБУТОК ВІД ПРОДАЖУ ІНВЕСТИЦІЙ

2020

2019

Зміни (+/-)

Дохід від продажу інвестицій

0

0

-

Собівартість продажу інвестицій

0

0

-

Всього

0

0

-

5.

АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ

2020

2019

Зміни (+/-)

Витарти на оплату праці та відрахування

(494)

(471)

+23

Оренда

(100)

(94)

+6

Винагорода за професійні послуги

(1144)

(1289)

-145

Амортизація

(111)

(110)

+1

Матеріальні витрати

(28)

(36)

-8

Всього

1877

2000

-123

6.

ІНШИЙ ФІНАНСОВИЙ ДОХІД/(ВИТРАТИ)

2020

2019

Зміни (+/-)

Інші фінансові доходи

386

540

-154

Фінансові витрати

0

0

0

Всього

386

540

-154

Протягом 2020 року Товариство розміщувало тимчасово вільні грошові кошти на депозитних рахунках в банківських установах АТ «ОЩАДБАНК», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ КБ
«ПРИВАТБАНК».
7.
ІНШИЙ ОПЕРАЦІЙНИЙ ДОХІД/(ВИТРАТИ)

Всього

ЕМІТ ІНФО

0

0

-

Товариство класифікує фінансові інструменти, які є у власності на звітну дату за наступними категоріями.
Інші необоротні активи (рядок 1090) балансу – відображена вартість заблокованих
на невизначений строк фінансових інвестицій (акцій). На кінець звітного періоду таких
активів на балансі Компанії немає.
Довгострокові фінансові інвестицій
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств і облік яких
ведеться за справедливою вартістю, і відображаються в статті «Які обліковуються за
методом участі в капіталі» балансу (рядок 1030). На кінець 2020 року такі корпоративні
права відсутні.
належать до категорії утримуваних до погашення, облік яких ведеться по справедливій вартості, відображаються в статті «Інші фінансові інвестиції» балансу (рядок
1035). На кінець 2020 року такі корпоративні права відсутні.
Амортизована вартість фінансового активу або фінансового зобов’язання - величина,
в якій фінансові активи або зобов’язання розраховані при первісному визнанні, за вирахуванням виплат у погашення основної суми боргу, зменшена або збільшена на суму
накопиченої з використанням методу ефективної ставки відсотка амортизації різниці
між первісною вартістю і сумою погашення , а також за вирахуванням суми зменшення
(прямого або шляхом використання рахунку оціночного резерву) на знецінення або
безнадійну заборгованість.
Поточні фінансові інвестиції які належать до категорії - утримувані для продажу, облік
яких ведеться по справедливій вартості, відображаються в статті «Поточні фінансові
інвестиції» балансу (рядок 1160). Станом на кінець 2020 року та 2019 року на балансі
Товариства поточні фінансові інвестиції відсутні.
Справедлива вартість фінансових активів та зобов’язань, що визначена та включена у
фінансову звітність Товариства, являє собою суму, на яку може бути обміняний фінансовий інструмент в результаті поточної операції між бажаючими здійснити таку операцію сторонами, відмінної від вимушеного продажу або ліквідації.
12. ІНВЕСТИЦІЇ В КАПІТАЛ ІНШИХ ПІДПРИЄМСТВ (ІНШІ ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ)
Дочірнім є підприємство, контрольоване Товариством. Контроль існує, коли материнська компанія має можливість прямо або опосередковано управляти фінансовими та
операційними політиками підприємства з метою одержання вигод від його діяльності.
Товариство не має інвестицій в дочірні або асоційовані підприємства.
При первісному визнанні інвестиції Товариства в капітал інших підприємств оцінюємо
за собівартістю. Станом на кінець 2020 року Товариство не мало інвестицій в капіталі
інших товариств.

2020

2019

Зміни (+/-)

Вартість інвестиції

0

0

-

Розмір частки

0

0

-

13.

ТОРГОВА ТА ІНША ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

2020

2019

Зміни (+/-)

Дебіторська заборгованість за послуги

252

220

+32

2020

2019

Зміни (+/-)

Інші операційні доходи

0

0

0

Дебіторська заборгованість за виданими
авансами

0

2

-2

Інші операційні витрати

(15)

(11)

-4

Інша поточна дебіторська заборгованість

2515

2372

+143

Всього

-15

-11

-4

Всього

2767

2594

+173

8.

Станом на 31.12.2020 і на 31.12.2019 року торгова дебіторська заборгованість не була
знецінена.
Аналіз дебіторської заборгованості за строками погашення станом на 31.12.2020 року:

ОСНОВНІ ЗАСОБИ

2020

2019

Зміни (+/-)

Будинки, споруди

1 858

1 858

-

Машини та обладнання

68

68

-

Меблі

63

63

-

Всього

1 989

1 989

-

Менше
3-х місяців

3-12 місяців

1-3 років

Більше 3
років

Разом

Дебіторська заборгованість за послуги

252

0

0

0

252

Дебіторська заборгованість за виданими авансами

0

0

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

0

2515

0

0

2515

Всього

252

2515

0

0

2767

Первісна вартість

Протягом звітного періодазначних надходжень основних засобів не було.
Амортизаційні відрахування основних засобів здійснюються прямолінійним методом
виходячи із строку користування. Нараховано амортизації на основні засоби протягом
2020 року – 111 тис. грн. Знос основних засобів – 394 тис. грн. Компанія не має основних засобів у фінансовій оренді.
Станом на 31.12.2020 року у Товариства не було зобов’язань з придбання об’єктів основних засобів. Протягом 2020 року Товариство не здійснювало витрат на позики для
придбання основних засобів та не передавало основні засоби Товариства в заставу
(іпотеку).
9.
НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ
Станом на 31.12.2020 Товариство не мало нематеріальних активів у власності.
Товариство не має неоплачених зобов’язань з придбання ліцензій, програмного забезпечення, витрат на розробку та модернізацію.
Станом на 31.12.2020 Товариство не передавало в заставу нематеріальні активи з метою забезпечення виконання своїх зобов’язань та/або зобов’язань третіх осіб.
10. ЗАПАСИ
Вартість товарно - матеріальних запасів Товариства станом на 31.12.2020 та 31.12.2019
року не є суттєвою, складається з матеріальних цінностей, що використовуються безпосередньо у її господарській діяльності.
11.

ФІНАНСОВІ АКТИВИ

2020

2019

Зміни (+/-)

Акції

0

0

-

Інвестиційні сертифікати

0

0

-

Частки в статутному фонді компаній

0

0

-

www.emitinfo.com

Дебіторська заборгованість за послуги, позики та інша дебіторська заборгованість з
фіксованими або обумовленими платежами, що не котируються на активному ринку,
класифікуються як «позики видані та дебіторська заборгованість». Позики видані та дебіторська заборгованість обліковуються за справедливою вартістю за вирахуванням
збитків від знецінення та сумнівної заборгованості. Протягом 2020 року Товариство не
списувало знецінену дебіторську заборгованість.
Станом на 31.12.2020 року Товариство не мало простроченої та знеціненої дебіторської заборгованості. Строк виникнення дебіторської та іншої дебіторської заборгованості на 31.12.2020 року не перевищував 365 днів.
Балансова вартість дебіторської заборгованості за договорами та іншої дебіторської
заборгованості оціночно дорівнює її справедливій вартості.
При визначенні погашення дебіторської заборгованості за договорами та іншої дебіторської заборгованості Товариство враховує будь-які зміни кредитоспроможності
дебітора за період з дати виникнення заборгованості та до звітної дати.
Витрати майбутніх періодів станом на 31.12.2020 року та 31.12.2019 року - відсутні.
14. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ

31.12.2020

31.12.2019

Зміни (+/-)

Кошти в касі

0

0

0

Кошти на поточних рахунках

1387

22

+1365

Кошти на депозитних рахунках

1777

3262

-1485

Всього

3164

3284

-120

Станом на 31.12.2020 року та 31.12.2019 року Товариство не передавало будь-які
грошові кошти або їх еквіваленти в заставу з метою забезпечення виконання своїх

№1(30) • 29 квітня 2021 р.

ЕМІТ ІНФО

109

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬТА»

ЕМІТ ІНФО

зобов’язань або зобов’язань третіх осіб.
Станом на 31.12.2020 року Товариство мало такі депозити в гривні:

Сума, тис
грн.

Ставка, %

Те р м і н ,
днів

АТ «Державний ощадний банк України»

1700

6,5

30

АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

77

4,5

271

Всього

1777

-

-

Станом на 31.12.2020 року справедлива вартість грошових коштів та їх еквівалентів дорівнює їх балансовій вартості.
Товариство формує Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік за прямим методом.
15. ОРЕНДА
Товариство є орендарем офісного приміщення за контрактом укладеним з юридичною
особою – ТОВ «ІНТЕЛІНВЕСТКАПІТАЛ». Оренда є операційною, з правом подальшого
перегляду строку оренди. Орендоване приміщення знаходиться за адресою: 18000, м.
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 37, оф. 401-402.
Товариство несе витрати по утриманню орендованого приміщення. Орендні платежі
та витрати на утримання (в т.ч. витрати на комунальні послуги ) в 2020 році склали 100
тис. грн. і були відображені в складі «адміністративних витрат».
Товариство несе витрати по утриманню легкового автомобіля. Орендні платежі та витрати на утримання в 2020 року склали 35 тис. грн. і були відображені в складі «адміністративних витрат».
16.

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

31.12.2020

31.12.2019

Зміни (+/-)

Статутний капітал

7000

7000

-

Резервний капітал

267

262

+5

Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)

117

106

+11

Всього

7384

7368

+16

Станом на 31.12.2020 року та 31.12.2019 року зареєстрований та повністю сплачений
статутний капітал Товариства становить 7000 тис. грн. Вилучений та неоплачений капітал – 0 тис. грн.
Протягом 2020 року учасниками Товариства було прийнято рішення щодо розподілу
нерозподіленого прибутку на початок 2020 року: виплату дивідендів в сумі 100,3 тис.
грн. та збільшення резервного фонду товариства на 5,3 тис. грн.
Резерви визнаються, коли у Товариства в поточному періоді є зобов’язання, що виникли в результаті минулих подій, існує ймовірність того, що буде потрібно погашення даного зобов’язання, і при цьому може бути зроблена надійна оцінка суми зобов’язання.
Сума, визнана в якості резерву, являє собою найкращу оцінку витрат, необхідних для
погашення поточного зобов’язання на звітну дату, беручи до уваги ризики і невизначеність, пов’язані із зобов’язанням.
Коли всі або деякі економічні вигоди, необхідні для покриття резерву, передбачається
отримати від третьої сторони, дебіторська заборгованість визнається як актив у разі,
якщо є майже повна впевненість у тому, що компенсація буде отримана і сума дебіторської заборгованості може бути надійно визначена.
У ході здійснення діяльності Компанія може піддаватись різним позовам і претензіям.
Хоча щодо таких розглядів діють інші фактори невизначеності, і їх результат неможливо передбачити з достатньою мірою впевненості, керівництво Компанії вважає, що
фінансовий вплив даних обставин не буде суттєвим для фінансового становища або її
річних фінансових результатів.
Розмір Резервного фонду Товариства на кінець 2020 року склав 267 тис. грн.
Розмір нерозподіленого прибутку Товариства на кінець 2020 року склав 117 тис. грн.
17. ТОРГОВА ТА ІНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

31.12.2020

31.12.2019

Зміни (+/-)

Довгострокова кредиторська заборгованість

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість

26

60

за товари, роботи та послуги

10

з бюджетом

4

у тому числі податок на прибуток*

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

нює її справедливої вартості. Компанія не має короткострокових або довгострокових
кредитів (позик) від установ комерційних банків та фінансових організацій станом на
31.12.2020 року та 31.12.2019 року. Товарна кредиторська заборгованість відсутня станом на 31.12.2020 року. При визначенні погашення іншої кредиторської заборгованості Товариство на кожну звітну дату проводить аналіз сум кредиторської заборгованості
з вираховуванням термінів її обліку на балансі, та термінів позовної давності за період
з дати виникнення заборгованості та до звітної дати.
Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало списання з балансу кредиторської заборгованості враховуючи строки позовної давності.
18. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПО ПОВ’ЯЗАНИМ СТОРОНАМ
Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін» ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА» надає Перелік пов’язаних сторін:
Директор – Гуцал Діна Георгіївна, громадянка України, паспорт серії НС № 563217,
виданий 25.11.1998 року Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській обл., місце
проживання: м. Черкаси, бул. Шевченка, 305, кв.13, РНОКПП 2608301703. Станом на
31.12.2020 часткою ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА» не володіє.
Заступник директора - внутрішній аудитор – Астіоненко Анна Михайлівна, громадянка України, паспорт НЕ №605583, виданий 23.10.2010 року Придніпровським РВ
УМВС України в Черкаській обл., місце проживання: м. Черкаси, вул. Різдвяна, 50, кв.27,
РНОКПП 3033619105. Часткою в ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА» не володіє.
Власник істотної участі у статутному капіталі Товариства, начальник відділу операцій
з цінними паперами – Астіоненко Олег Сергійович, громадянин України, паспорт НС
№030225, виданий 20.01.1996 року Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській
обл., місце проживання: м. Черкаси, вул. Різдвяна, 50, кв.27, РНОКПП 2858907237. Володіє часткою ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА» в розмірі 90%.
Син власника істотної участі – Астіоненко Єгор Олегович, громадянин України, місце
проживання: м. Черкаси, вул. Різдвяна, 50, кв.27. Часткою в ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА» не володіє.
Чоловік власника істотної участі – Гуцал Андрій Іванович, громадянин України, місце
проживання: м. Черкаси, бул. Шевченка, 305, кв.13. Часткою в ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА» не
володіє.
Син власника істотної участі – Гуцал Данило Андрійович, громадянин України, місце
проживання: м. Черкаси, бул. Шевченка, 305, кв.13. Часткою в ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА» не
володіє.
Дочка власника істотної участі – Гуцал Софія Андріївна, громадянка України, місце проживання: м. Черкаси, бул. Шевченка, 305, кв.13. Часткою в ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА» не володіє.
У ході господарської діяльності Товариство здійснює операції з пов’язаними і
непов’язаними сторонами. Для цілей цієї фінансової звітності сторони вважаються
пов’язаними, якщо одна з них має можливість контролювати іншу сторону або чинити
істотний вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових та операційних рішень. При
розгляді взаємовідносин з кожною можливою пов’язаною стороною особлива увага
приділяється сутності відносин, а не лише їх юридичній формі.
Пов’язані сторони можуть бути залучені в операції, що не здійснювалися б з
непов’язаними сторонами, операції з пов’язаними сторонами можуть здійснюватися
на таких умовах і на такі суми, які неможливі в операціях з непов’язаними сторонами.
Товариство не має у власності асоційованих, дочірніх або спільних підприємств, або
підприємств, що перебувають під контролем або суттєвим впливом.
Наступні транзакції з пов’язаними сторонами відбулись за звітний період.
Баланси станом на кінець звітного періода

31.12.2020

31.12.2019

Торгова дебіторська заборгованість

1151

818

Торгова кредиторська заборгованість

0

0

2020

2019

240

225

Виплати ключовому управлінському персоналу

Виплати ключовому управлінському персоналу згідно
штатного розкладу
Операції з пов’язаними сторонами

2020

2019

Продаж цінних паперів, часток послуг

0

0

-34

Придбання цінних паперів

0

0

25

-15

Купівля нерухомості

0

0

23

-19

Позика строкова безвідсоткова

1151

818

0

23

-23

розрахунки з оплати праці

12

12

-

розрахунки зі страхування

0

0

-

Інші поточні зобов’язання

116

156

-40

Всього

142

216

-74

Кредиторська заборгованість не є суттєвою. Відсотки по такій кредиторській заборгованості не нараховуються. Податок на прибуток за 2020 рік нарахований в січні 2021
року.
Аналіз кредиторської заборгованості за строками погашення станом на 31.12.2020
року:

Менше
3-х місяців

3-12 місяців

1-3 років

Більше 3
років

Разом

Довгострокова кредиторська заборгованість

0

0

0

0

0

Поточна кредиторська
заборгованість

26

0

0

0

26

Інші
зобов’язання

116

0

0

0

116

142

0

0

0

142

поточні

Всього

Станом на 31.12.2020 року та 31.12.2019 року Товариство не мало простроченої та сумнівної іншої кредиторської заборгованості - строк виникнення такої заборгованості не
перевищував 365 днів. Балансова вартість іншої кредиторської заборгованості дорів-
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Оцінка активів або зобов’язань в операціях пов’язаних сторін здійснюється за методом балансової вартості згідно з відповідним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку.
Товариство не здійснювало інших операцій з пов’язаними особами, які могли б призвести до суттєвого погіршення фінансового стану Товарситва протягом звітного періода.
Кількість позицій ключового керівного складу дорівнювала 3 особи станом на кінець
2020 року та станом кінець 2019 року.
Протягом звітного періоду Товариство не брало на себе істотних зобов’язань по пенсійним виплатам, оплаті вихідної допомоги або інших довгострокових зобов’язань
перед ключовим управлінським персоналом, крім сплати внесків до державного пенсійного фонду у складі соціальних внесків із заробітної плати та премій.
Станом на 31.12.2020 року та 31.12.2019 року безнадійної або простроченої заборгованості за операціями з пов’язаними сторонами немає.
19.
ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ
За результатом всіх видів діяльності за 2020 рік Товариство отримало чистий прибуток
в розмірі 117 тис. грн. (за 2019 рік – 106 тис грн).
В 2020 році був сплачений податок на прибуток за 2019 рік в сумі – 21 тис.грн.
Сума податку на прибуток за 2020 рік складає 21 тис.грн. Термін сплати – до 09.03.2021
року.
20. ЦІЛІ ТА ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
Основні фінансові зобов’язання Товариства включають торгову та іншу кредиторську
заборгованість. Основною метою даних фінансових зобов’язань є залучення коштів
для фінансування операцій Товариства. У Товариства є торгова та інша дебіторська заборгованість, грошові кошти і короткострокові депозити, які виникають безпосередньо в ході його операційної діяльності.
Світова пандемія коронавірусної хвороби (COVID-19) та запровадження Кабінетом Міністрів України карантинних та обмежувальних заходів, спрямованих на протидію її
подальшого поширення в Україні, зумовили виникнення додаткових ризиків діяльності суб’єктів господарювання. В умовах пандемії COVID-19 запровадження карантинних
та обмежувальних заходів може спричинити прямий та непрямий фінансовий вплив
на діяльність Товариства. Прямий вплив може проявлятися через знецінення необо-
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ротних активів, суттєву зміну їх справедливої вартості, зміни очікуваних кредитних
збитків щодо фінансових активів, знецінення дебіторської заборгованості тощо. Непрямий – через вплив на покупців та постачальників, що може призвести до зростання
витрат чи зниження доходів, необхідності перерахунку забезпечень.
Товариство схильне до ринкового ризику, кредитного ризику та ризику ліквідності.
Ризик є невід’ємною частиною економічної діяльності Товариства. Товариство прагне
до визначення, оцінки, моніторингу та управління кожним видом ризиків у своїй діяльності відповідно до визначеної політики і процедур.
Керівництво Товариства контролює процес управління цими ризиками. Керівництво
Товариства стежить за тим, щоб діяльність, пов’язана з фінансовими ризиками, здійснювалася згідно з політикою та процедурами, а визначення, оцінка фінансових ризиків та управління ними відбувалися згідно з політикою Товариства та її готовності
приймати на себе ризики. Інформація про дані ризики наведена нижче,
Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовим інструментом коливатиметься внаслідок змін ринкових цін. Ринкові
ціни включають в себе три типи ризику: ризик зміни процентної ставки, валютний ризик та інші цінові ризики, наприклад, ризик зміни цін на інструменти капіталу. Фінансові інструменти, схильні до ринкового ризику включають в себе депозити та інвестиції.
Ринковий ризик контролюється за допомогою різних заходів: статистично (з використанням VaR і відповідних аналітичних процедур); стрес-тестування і сценарний аналіз.
Виявлені суттєві ризики повідомляються вищому керівництву.
Аналіз чутливості в розділах нижче відноситься до позицій на 31.12.2020 р. і 31.12.2019
р.
Аналіз чутливості був підготовлений на підставі припущення, що сума чистої заборгованості, а також частка фінансових інструментів в іноземній валюті є постійними
величинами.
Ризик зміни відсоткової ставки
Ризик зміни відсоткової ставки - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх
грошових потоків за фінансовим інструментом коливатиметься, зважаючи на зміни
ринкових відсоткових ставок.
Ризик зміни ринкових процентних ставок відноситься, насамперед, до довгострокових активів і зобов’язаннями Товариства з плаваючою процентною ставкою.
Станом на 31.12.2020 р. і 31.12.2019 р Товариство не мало таких активів і зобов’язань і,
відповідно, ризику зміни відсоткової ставки.
Валютний ризик
Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків
за фінансовим інструментом коливатиметься внаслідок змін у валютних курсах.
Станом на 31.12.2020 р. Товариство не мало фінансових зобов’язань, номінованих в
іноземних валютах. На звітну дату валютний ризик Товариства відсутній. З метою мінімізації валютного ризику Товариство не залучало позикові кошти в Іноземній валюті
протягом звітного періоду.
Ризик зміни цін на інструменти капіталу
Котирувані і не котирувані цінні папери схильні до ризику, зумовленого невизначеністю щодо майбутньої вартості інвестиційних цінних паперів. Товариство управляє
ризиком зміни цін на інструменти капіталу, диверсифікуючи вкладення і встановлюючи ліміти для окремих інструментів і інструментів в цілому. Станом на кінець звітного
періода Товариство не мало вкладень в емісійні цінні папери.
Кредитний ризик
Кредитний ризик – ризик того, що Товариство понесе фінансові збитки, оскільки
контрагенти не виконують свої зобов’язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором. Товариство схильне до кредитного ризику, пов’язаного з його операційною діяльністю, інвестиційною та фінансовою діяльністю, включаючи депозити в
банках та інші фінансові інструменти.
Кредитні ризики, пов’язані з торговою та іншою дебіторською заборгованістю: управління кредитним ризиком, пов’язаним з клієнтами, здійснюється кожним операційним
підрозділом у відповідності з політикою, процедурами і системою контролю, встановленими Товариством щодо управління кредитним ризиком, пов’язаним з клієнтами.
Кредитна якість клієнта оцінюється на основі докладної форми оцінки кредитного
рейтингу. Здійснюється регулярний моніторинг непогашеної дебіторської заборгованості клієнтів.
Кредитний ризик, пов’язаний з фінансовими інструментами та грошовими депозитами: управління кредитним ризиком, обумовленим залишками коштів на рахунках у
банках та фінансових організаціях, здійснюється Товариством у відповідності з політикою Товариства. Відповідно до цієї політики - грошові кошти Товариства та клієнтів
Товариства розміщуються на поточних рахунках в установах державних банків (АТ
«ОЩАДБАНК», АТ «КБ «ПРИВАТБАНК») на які розповсюджуються державні гарантії. Короткострокові та довгострокові депозити Товариство також розміщуює лише в установах державних банків (АТ «ОЩАДБАНК», АТ «КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»).
Максимально схильні до кредитного ризику активи представлені балансовою вартістю кожного класу фінансових активів:

ЕМІТ ІНФО

Довгострокова кредиторська заборгованість

0

0

0

0

0

Поточна кредиторська
заборгованість

60

0

0

0

60

Інші
зобов’язання

156

0

0

0

156

216

0

0

0

216

поточні

Всього

Управління ризиком достатності капіталу
Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:
зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб забезпечувати дохід для учасників Товариства та виплат іншим зацікавленим сторонам;
забезпечити належний прибуток учасникам Товариства завдяки встановленню
цін на послуги Товариства, що відповідають рівню ризику.
Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на постійній основі. При
цьому керівництво аналізує вартість каіпталу та притаманні його складовим ризики.
Домінуючими принципами управління капіталу є дотримання нормативних вимог,
встановлених законодавством; забезпечення сталого нарощування активних операцій; якість капіталу; постійне вдосконалення системи управління ризиками.
Товариство дотримується вимог до розмігу капіталу, встановлених нормативним актами:

Нормативний
акт

Нормативний показник

Показник
Товариства

Ст. 17 ЗУ «Про
цінні папери та
фондовий
ринок» №3480-IV
від
23.02.2006
року

«Торговець цінними паперами може провадити дилерську діяльність, якщо має сплачений
коштами статутний капітал у розмірі не менш
як 500 тисяч гривень, брокерську діяльність не менш як 1 мільйон гривень, андеррайтинг
або діяльність з управління цінними паперами - не менш як 7 мільйонів гривень».

7 млн. грн.

Ст. 14 ЗУ «Про
депозитарну
систему
України» №5178-VI від
06.07.2012 року

«Для отримання ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи
юридична особа повинна мати сплачений коштами статутний капітал у мінімальному розмірі не менш як 7 мільйонів гривень».

7 млн. грн.

Регуляторний капітал є одним з найважливіших показників діяльності Товариства.
Основним призначенням якого є покриття негативних фінансових наслідків реалізації
ризиків, що виникають при провадженні Товариством професійної діяльності на фондовому ринку.
Регулятивний капітал Товариства станом на 31.12.2020 року складає 7 267 тис. грн., що
вище нормативного показника.
Норматив адекватності регулятивного капіталу відображає наявність у Товариства достатнього капіталу для покриття збитків, що можуть виникнути внаслідок реалізації
основних ризиків діяльності установи. Станом на 31.12.2020 року норматив адекватності регулятивного капіталу становить 107,53%, що перевищує нормативний. Коефіцієнт абсолютної ліквідності - 10,29. Коефіцієнт фінансового левериджу - 0,0193.
21. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ
Після звітної дати - 31.12.2020 року – не відбувались події, що мають певний вплив
на на показники фінансової звітності Товариства та розкриваються в примітках до цієї
фінансової звітності:
Події, які надають додаткову інформацію про обставини, що існували на дату балансу

1.1. Оголошення банкротом дебітора підприємства, заборгованість якого
раніше була визнана сумнівною.

Ні

1.2. Переоцінка активів після звітної дати, яка свідчить про стійке зниження
їхньої вартості, визначеної на дату балансу.

Ні

1.3. Отримання інформації про фінансовий стан і результати діяльності дочірніх і асоційованих підприємств, яка свідчить про стійке зниження вартості їхніх акцій на фондових біржах.

Ні

1.4. Продаж запасів, який свідчить про необгрунтованість оцінки чистої вартості їх реалізації на дату балансу.

Ні

1.5. Отримання від страхової організації матеріалів про уточнення розміру
страхового відшкодування, переговори щодо якого велись на звітну дату.

Ні
Ні

31.12.2020

31.12.2019

Торгова та інша дебіторська заборгованість

2767

2594

Грошові кошти та їх еквіваленти

3164

3284

1.6. Виявлення помилок або порушень законодавства, що призвели до перекручення даних фінансової звітності.

Всього

5931

5878

Події, які вказують на обставини, що виникли після дати балансу

Ризик ліквідності
Товариство здійснює контроль за ризиком дефіциту грошових коштів, використовуючи інструменти планування поточної ліквідності.
Метою Товариства є підтримка балансу між безперервністю фінансування та гнучкістю.
У наведеній нижче таблиці представлена узагальнена інформація по договірним недисконтованим платежам за фінансовими зобов’язаннями Товариства в розрізі строків
погашення цих зобов’язань.
Станом на 31.12.2020 р.

2.1. Прийняття рішення щодо реорганізації підприємства.

Ні

2.2. Придбання цілісного майнового комплексу.

Ні

2.3. Рішення про припинення операцій, які становлять значну частину основної діяльності підприємства.

Ні

2.4. Знищення (втрата) активів підприємства внаслідок пожежі, аварії, стихійного лиха або іншої надзвичайної події.

Ні

2.5. Прийняття рішення щодо емісії цінних паперів.

Ні

Менше
3-х місяців

3-12 місяців

1-3 років

Більше 3
років

Разом

2.6. Непрогнозовані зміни індексів цін і валютних курсів.

Ні

Довгострокова кредиторська заборгованість

0

0

0

0

0

2.7. Укладення контрактів щодо значних капітальних і фінансових інвестицій.

Ні

Поточна кредиторська
заборгованість

26

0

0

0

26

2.8. Прийняття законодавчих актів, які впливають на діяльність підприємства..

Ні

Інші
зобов’язання

0

116

0

0

116

2.9. Дивіденди за звітний період оголошені підприємством після дати балансу

Ні

26

116

0

0

142

поточні

Всього
Станом на 31.12.2019 р.

Менше
3-х місяців

www.emitinfo.com

3-12 місяців

1-3 років

Більше 3
років

Разом

Директор ТОВ “ФК «ДЕЛЬТА»
Гуцал Д.Г.
01.03.2021р.
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬТА»

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА
КОМПАНІЯ «ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН»
Свідоцтво про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів № 0146 від 26.01.2001р. №98
Україна, 04070, місто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11
Учасникам та керівним посадовим особам
ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА»
НКЦПФР
м. Київ			

26 березня 2021 р.

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬТА»,
код ЄДРПОУ 35158559,
станом на 31 грудня 2020 року

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фінансової звітності
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОІВДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬТА»,
станом на 31.12.2020 р. за 2020 р.
Адресат
-

Учасникам та Керівництву ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА»

-

НКЦПФР

РОЗДІЛ І «ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ»
ДУМКА
Ми провели аудит річної фінансової звітності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬТА», код за ЄДРПОУ 35158559, адреса
Товариства: Україна, 18000, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ БАЙДИ ВИШНЕВЕЦЬКОГО, будинок 37, що складається з:
•
Балансу (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2020 року;
•
Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) за 2020
рік;
•
Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) за 2020 рік;
•
Звіту про власний капітал (Форма № 4) за 2020 рік;
•
Приміток до фінансової звітності, що включають стислий виклад значущих облікових політик за 2020 рік.
На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬТА» на 31 грудня 2020 року, та фінансові результати і
грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності (надалі – МСФЗ) та відповідає вимогам чинного законодавства України.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність
Управлінський персонал ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА», в особі відповідальних посадових осіб,
несе відповідальність, зазначену у параграфі 6 б) МСА 210 «Узгодження умов завдань з аудиту»:
- за складання і достовірне подання фінансової звітності за 2020 рік, відповідно
до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від
16.07.1999 року № 996-XIV з наступними змінами та доповненнями;
- за складання фінансової звітності до застосованої концептуальної основи фінансової звітності Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі – МСФЗ);
- за внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для
того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки;
- за наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії
разом з фінансовою звітністю;
- за невідповідне використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності Товариства на основі проведеного фінансового аналізу діяльності Товариства у відповідності з вимогами МСА № 200 «Загальні цілі незалежного
аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту».
Відповідальна особа несе відповідальність також за:
- початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку;
- правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та
господарських фактів;
- доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів;
- методологію та організацію бухгалтерського обліку;
- управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію.
Для проведення аудиторської перевірки за 2020 р., відповідно до Міжнародних
стандартів аудиту МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової
звітності», МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора»,
були надані наступні документи:
1.
Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2020 року;
2.
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) станом на
31.12.2020 року;
3.
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) станом на
31.12.2020 року;
4.
Звіт про власний капітал (Форма № 4) станом на 31.12.2020 року;
5.
Примітки до фінансової звітності, що включають стислий виклад значущих облікових політик за 2020 рік;
6.
Звіт про управління;
7.
Статутні, реєстраційні документи;
8.
Протоколи, накази;
9.
Первинні та зведені документи бухгалтерського обліку.
Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва Товариства розрахунків та
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припущень, що впливають на суми активів та зобов’язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових
звітах протягом звітного періоду.
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання
фінансової звітності відповідно до МСФЗ 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 цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями,
несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на
основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до вимог
Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), зокрема, до МСА 700 «Формулювання думки та
надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань
у звіті незалежного аудитора», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містить перевірену аудитором фінансову звітність, МСА
240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової
звітності».
Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також
зобов’язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.
Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й
розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку застосованих принципів
бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським
персоналом ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА», а також оцінку загального подання фінансових звітів. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.
Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального
подання фінансової звітності.
Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю,
що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання.
Перевірка проводилась відповідно до статті 10 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 року № 2258-VIII з наступними
змінами та доповненнями, Розпорядженням Нацкомфінпослуг №362 від 25 лютого
2020 року «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо інформації, яка стосується аудиту фінансової звітності за 2019 рік суб’єктів господарювання, нагляд
за якими здійснює Нацкомфінпослуг», Міжнародних стандартів контролю якості,
аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з
Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених
в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8
(надалі – МСА), з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність
Товариства.
Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих МСФЗ та суттєвих попередніх
оцінок, здійснених управлінським персоналом ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА», також оцінку загального подання фінансових звітів в цілому. Перевіркою не розглядалося питання
правильності сплати податків, зборів, обов’язкових платежів.
Отримані аудиторські докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та відповідну основу для висловлення аудиторської думки.
Нашими цілями є по-перше, але не виключно, отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок
шахрайства або помилки та по-друге - випуск звіту аудитора, що містить нашу думку.
Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА та Вимог до аудиторського висновку за Розпорядженням Нацкомфінпослуг №362 від 25 лютого 2020 року «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо інформації, яка стосується аудиту фінансової звітності
за 2019 рік суб’єктів господарювання, нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг»,
завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути
результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо
або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні
рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та
професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:
• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності
внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми
та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення
внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні
пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для
розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і 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
продовжити безперервну діяльність суб’єкта перевірки. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в
своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності
або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші
висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту
аудитора.
• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що
покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми
повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під
час аудиту. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями,
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твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись
такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали
найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті,
які є ключовими питаннями аудиту.
РОЗДІЛ ІІ «КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ АУДИТУ»
Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання
розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Відповідно до роз’яснень Регулятора та Аудиторської палати України, було зазначено, що аудиторський висновок повинен відповідати Міжнародним стандартам
аудиту, то в даному аудиторському висновку переважають положення Міжнародних
стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх
послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості
(РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від
26.01.2017 року №338/8 (надалі – МСА), та враховано всі вимоги та інформацію, що
необхідно додатково навести згідно рішень та розпоряджень регулятора ринку Національного Банку України.
Отже, дотримуючись Розпорядження Аудиторської палати України та погоджень з
Національним Банком України, а також діючого законодавства України, в даному
аудиторському висновку, до його структури та змісту переважають вимоги Міжнародних стандартів аудиту, а саме: МСА 700 «Формулювання думки та надання
звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного
аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті
незалежного аудитора». Проте, аудитором враховано всі вимоги та інформацію, що
необхідно додатково навести у аудиторському висновку згідно Рішень Національного Банку України. Отже, за структурою та змістом аудиторський висновок в повній
мірі відповідає МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706
«Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора» та відображає змістовно всі вимоги розкриття та ствердження, що передбачені
Рішеннями Національного Банку України.
Зміна контролюючого органу та регулятора ринку діяльності Товариства
Відповідно до УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ від 30.06.2020 № 259/2020 «Про припинення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг перебуває в стадії припинення. З 1 липня 2020 року на
себе функції регулятора ринку небанківських фінансових послуг: страхових, лізингових, факторингових компаній, кредитних спілок, ломбардів та інших фінансових
компаній перейняв Національний банк України.
Питання безперервності діяльності, які не є настільки значущими, що повинні були
включені у розділ «Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності»
Нами було розглянуто питання, чи існують події або умови, які можуть поставити
під значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати
діяльність, оцінені оцінки управлінського персоналу щодо здатності суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність згідно до вимог МСА 570 «Безперервність» та визначено, що не існує суттєвої невизначеності, що стосується подій
або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність.
Товариство має намір продовжувати діяльність як небанківська фінансова установа
в наданні інших фінансових послуг.
Фінансова ситуація Товариства станом на 31 грудня 2020 року свідчить про стабільність і платоспроможність Товариства.
Аналізуючи показники фінансової звітності, можна зробити висновок, що Товариство фінансово-стійке, має ліквідний баланс, вірогідності банкрутства немає.
За результатами оцінки зібраних аудиторських доказів, не виявлено подій або умов,
які можуть поставити під сумнів припущення про безперервність діяльності Товариства протягом 12 місяців. Управлінський персонал Товариства ідентифікував суттєві невизначеності, які могла б поставити під значний сумнів здатність Товариства
безперервно продовжувати діяльність, тому використовувало припущення про
безперервність функціонування Товариства, як основи для обліку під час підготовки фінансової звітності, враховуючи зростаючу невизначеність пов’язану із зміною
економічної ситуації та песимістичними прогнозами розвитку світової та національної економіки.
Зазначена інформація Товариством розкрита належним чином у фінансовій звітності складеної станом на 31 грудня 2020 року та за 2020 рік у відповідності до концептуальної основи - Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та МСА
570 «Безперервність діяльності» (переглянутий).

Оцінка активів за справедливою вартістю
Справедлива вартість за МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» - це сума, на яку
можна обміняти актив під час здійснення угоди на загальних умовах між добре обізнаними, незалежними сторонами, які діють на добровільній основі. Справедлива
вартість являє собою поточну ціну попиту для фінансових активів, що котируються
на активному ринку. У відношенні активів і зобов’язань із взаємно компенсуючим
ринковим ризиком Компанія може використовувати середні ринкові ціни для визначення справедливої вартості позицій зі взаємно компенсуючими ризиками та застосовувати до чистої відкритої позиції відповідну ціну попиту або ціну пропозиції.
Фінансовий інструмент вважається котированим на активному ринку, якщо котирування є вільно та регулярно доступними на фондовій біржі чи в іншій організації,
і ці ціни відображають дійсні і регулярні ринкові операції, що здійснюються на загальних підставах.
Для визначення справедливої вартості фінансових інструментів , за якими відсутня
інформація про ринкові ціни із зовнішніх джерел, використовуються Товариством
такі методи оцінки, як модель дисконтування грошових потоків, модель, заснована
на даних останніх угод, здійснених між непов’язаними сторонами, або аналіз фінансової інформації про об’єкти інвестування.
Оцінка вартості активів Товариства здійснена у відповідності з вимогами МСФЗ за
справедливою вартістю.
Підготовка фінансової звітності згідно з МСФЗ вимагає від керівництва формування
суджень, оцінок та припущень, які впливають на застосування облікових політик,
а також на суми активів, зобов’язань, доходів та витрат, відображених у фінансовій звітності. Оцінки та пов’язані з ними припущення ґрунтуються на історичному
досвіді та інших факторах, які вважаються обґрунтованими за даних обставин, результати яких формують основу суджень стосовно балансової вартості активів та
зобов’язань, яка не є очевидною з інших джерел. Хоча ці оцінки ґрунтуються на найкращому розумінні керівництвом поточних подій та операцій, фактичні результати
можуть суттєво відрізнятися від цих оцінок.
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Під час підготовки цієї фінансової звітності керівництвом було зроблено наступні
судження, оцінки та припущення:
1) Товариство продовжуватиме свою діяльність на підставі принципу безперервності.
2) Жодний компонент бізнесу та/або група активів чи окремі активи не передбачені на продаж та не класифіковані як групи вибуття. Вся діяльність розглядається як
діяльність, що продовжується, інформація з припиненої діяльності не наводиться.
3) Строки корисного використання довгострокових фінансових активів є предметом
судження, що ґрунтується на досвіді використання подібних активів; цілком зношені
активи продовжують використовуватися та не можуть бути списаними з балансу,
так як Товариство їх фактично використовує, підтримує робочий стан.
4) Резерви щорічних відпусток містять оціночні значення відповідно до методології,
визначеної обліковою політикою.
5) Оцінка приблизної справедливої вартості по фінансових активах та зобов’язаннях,
що обліковуються не за справедливою вартістю, але розкриття справедливої вартості яких вимагається, містить припущення щодо їхньої справедливої вартості.
6) Облік фінансових активів в частині зменшення корисності містить ряд припущень
та оцінок (наявність чи відсутність ознак знецінення, майбутні грошові потоки тощо).
7) Відстрочений податковий актив визнається в тій мірі, в якій існує ймовірність наявності оподатковуваного прибутку, проти якого можуть бути використані тимчасові різниці і податкові збитки. Час утилізації/погашення відстрочених податкових
активів та зобов’язань теж є припущенням, на підставі якого застосовуються відповідні майбутні ставки податку.
8) Товариством оцінено, що для тих активів/зобов’язань, що відображені в балансі
як довгострокові (крім відстрочених податків), на відміну від поточних, відшкодування/погашення відбудеться більш ніж через дванадцять місяців (або операційного циклу) з дати балансу.
9) Товариством оцінено, що всі договори оренди, по яких воно виступає стороною,
не містять ознак фінансової оренди та повинні класифікуватися як операційна оренда.
10) Аналіз чутливості та інші аналізи щодо управління ризиками містять припущення стосовно варіювання чинників та їхнього впливу на активи, зобов’язання, сукупних дохід та капітал.
Таблиця
Класи активів
та зобов’язань,
оцінених за
справедливою
вартістю

Методики оцінювання

Грошові кошти
та їх еквіваленти

Первісна та подальша
оцінка грошових коштів та їх еквівалентів
здійснюється за справедливою вартістю, яка
дорівнює їх номінальній вартості

Ринковий

Офіційні
НБУ

Депозити (крім
депозитів до
запитання)

Первісна оцінка депозиту здійснюється за
його
справедливою
вартістю, яка зазвичай дорівнює його
номінальній вартості.
Подальша оцінка депозитів у національній
валюті здійснюється за
справедливою вартістю очікуваних грошових потоків

Дохідний (дисконтування
грошових потоків)

Ставки за депозитами, ефективні
ставки за депозитними договорами

Боргові цінні
папери

Первісна оцінка боргових цінних паперів
як фінансових активів
здійснюється за справедливою
вартістю,
яка зазвичай дорівнює
ціні операції, в ході якої
був отриманий актив.
Подальша оцінка боргових цінних паперів
здійснюється за справедливою вартістю.

Ринковий,
хідний

до-

Офіційні біржові
курси організаторів торгів на
дату оцінки, котирування аналогічних боргових
цінних паперів,
дисконтова
ні
потоки грошових
коштів

Інструменти
капіталу

Первісна оцінка інструментів капіталу здійснюється за їх справедливою
вартістю,
яка зазвичай дорівнює
ціні операції, в ході
якої був отриманий актив. Подальша оцінка
інструментів капіталу
здійснюється за справедливою вартістю на
дату оцінки.

Ринковий,
тратний

ви-

Офіційні біржові
курси організаторів торгів на дату
оцінки, за відсутності визначеного біржового курсу на дату оцінки,
використовується остання балансова вартість,
ціни
закриття
біржового торгового дня

Інвестиційна
нерухомість

Первісна оцінка інвестиційної нерухомості
здійснюється за собівартістю. Подальша
оцінка інвестиційної
нерухомості здійснюється за справедливою
вартістю на дату оцінки

Ринковий, дохідний, витратний

Ціни на ринку нерухомості, дані
оцінки професійних оцінювачів
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Метод оцінки
(ринковий,
дохідний, витратний)

Вихідні дані
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курси
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬТА»

Дебіторська заборгованість

Первісна та подальша
оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою
вартістю, яка дорівнює
вартості
погашення,
тобто сумі очікуваних
контрактних грошових
потоків на дату оцінки.

Дохідний

Контрактні умови, ймовірність
погашення, очікувані вхідні грошові потоки

Поточні
зобов’язання

Первісна та подальша оцінка поточних
зобов’язань здійснюється за вартістю погашення

Витратний

Контрактні умови, ймовірність
погашення, очікувані вихідні грошові потоки

Аудитор вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом
невизначеності оцінок, тому що: (а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають
змін з плином часу, оскільки оцінки базуються на припущеннях керівництва щодо
відсоткових ставок, волатильності, змін валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також специфічних
особливостей операцій; та (б) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті
про фінансовий стан, а також на доходи (витрати) може бути значним.
Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може
мати значний вплив на передбачувану справедливу вартість.
Аудитор вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є
достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною
для користувачів фінансової звітності.
Знецінення активів
Товариство застосовує методи оцінки вартості, які відповідають обставинам та для
яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, максимізуючи використання доречних відкритих вхідних даних та мінімізуючи використання закритих
вхідних даних.
Оцінки в основному включають:
- Знецінення основних засобів відповідно до МСФЗ 36 «Знецінення активів» - Товариство переглядає балансову вартість необоротних матеріальних активів ( в основному основних засобів) для визначення ознак знецінення
- Термін корисного використання основних засобів – Товариство визначає строки
корисного використання не рідше ніж 1 раз на рік, на кінець кожного фінансового року та якщо очікуються відхилення від попередніх оцінок, зміни враховуються
як зміни в облікових оцінках згідно з МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових
оцінках та помилки»
- Резерв під сумнівну заборгованість – Товариство визначає створює чи не створює
резерв під сумнівні борги для покриття можливих збитків
Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів
та зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.
Наявність та оцінка активів, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях
України
Товариство не має в наявності активів, які знаходяться на тимчасово окупованих
територіях України.
Визнання доходу, отриманого від інвестування активів
Доходи від фінансових інвестицій можуть бути отримані: у вигляді відсотків, доходів
від володіння корпоративними правами (дивідендів), від майнових прав у вигляді
роялті, за рахунок зростання вартості інвестицій (експертна оцінка або ринкова вартість перевищує собівартість) та шляхом участі у капіталі.
Доходи від фінансових інвестицій в більшості випадків визнаються до моменту їх
отримання у вигляді грошових коштів або інших активів. За винятком випадків, передбачених МСФЗ, застосування методу нарахування всіх видів доходів від фінансових інвестицій є обов’язковим. При цьому МСБО 18 «Визнання доходу», вимагає
нарахування всіх таких доходів у визначених періодах щонайменше на дату балансу.
Дохід від здійснених фінансових інвестицій (якщо він може бути достовірно оцінений та існує ймовірність надходження економічних вигод, пов’язаних з утриманням
інвестиції) визнається та розподіляється між звітними періодами в такому порядку:
відсотки – у тому звітному періоді, до якого вони належать, виходячи з бази нарахування, ставки відсотка і строку утримання відповідних фінансових інвестицій;
дохід від участі у капіталі – визначається на дату балансу на підставі фінансових звітів дочірніх, спільних та асоційованих підприємств;
дивіденди – у періоді прийняття рішення про їх виплату в сумі об’явлення за
вирахуванням податку на дивіденди;
дисконт – протягом періоду з моменту придбання фінансових інвестицій до
моменту їх погашення, за методом ефективної ставки відсотка;
роялті – за принципом нарахування згідно з економічним змістом відповідної
угоди;
доходи від зростання вартості – у тому періоді, коли здійснено переоцінку або
реалізацію фінансової інвестиції.
Дохід від фінансових інвестицій за методом участі в капіталі відображається на рахунку 72 “Дохід від участі в капіталі”, доходи у вигляді дивідендів, відсотків, амортизації дисконту по інвестиціях – на рахунку 73 “Інші фінансові доходи”, доходи від
реалізації фінансових інвестицій – на рахунку 74 “Інші доходи”.
Аудитор підтверджує, що Товариство вірно здійснює визнання доходу, отриманого
від інвестування відповідно до обраної концептуальної основи.
Опис характерних операцій з пов’язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об’єднання
Сторони зазвичай вважаються пов’язаними, якщо вони знаходяться під спільним
контролем або якщо одна сторона має можливість контролювати іншу або може
мати значний вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових чи операційних рішень. При аналізі кожного випадку відносин, що можуть являти собою відносини
між пов’язаними сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх юридичній формі.
В даній фінансовій звітності зв’язаними вважають сторони, одна з яких має можливість контролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових
та операційних рішень іншою стороною, як це визначено в МСБО 24 «Розкриття інформації щодо зв’язаних сторін». Рішення про те які сторони являються зв’язаними
приймають не тільки на основі їх юридичної форми, але і виходячи з характеру стосунків зв’язаними сторін.
Згідно з МСБО 24 «Розкриття інформації про пов’язані особи», провідним управлінським персоналом вважаються особи, які безпосередньо або опосередковано
мають повноваження та є відповідальними за планування, управління та контроль
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діяльності суб’єкта господарювання, зокрема будь-який директор (виконавчий або
інший) цього суб’єкта господарювання.
ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА» надає Перелік пов’язаних осіб до Товариства:
Директор – Гуцал Діна Георгіївна, громадянка України, паспорт серії НС № 563217,
виданий 25.11.1998 року Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській обл., місце проживання: м. Черкаси, бул. Шевченка, 305, кв.13, РНОКПП 2608301703. Станом
на 31.12.2020 часткою ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА» не володіє.
Заступник директора - внутрішній аудитор – Астіоненко Анна Михайлівна, громадянка України, паспорт НЕ №605583, виданий 23.10.2010 року Придніпровським РВ
УМВС України в Черкаській обл., місце проживання: м. Черкаси, вул. Різдвяна, 50,
кв.27, РНОКПП 3033619105. Часткою в ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА» не володіє.
Власник істотної участі у статутному капіталі Товариства, начальник відділу операцій
з цінними паперами – Астіоненко Олег Сергійович, громадянин України, паспорт НС
№030225, виданий 20.01.1996 року Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській
обл., місце проживання: м. Черкаси, вул. Різдвяна, 50, кв.27, РНОКПП 2858907237. Володіє часткою ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА» в розмірі 100%.
Син власника істотної участі – Астіоненко Єгор Олегович, громадянин України, місце проживання: м. Черкаси, вул. Різдвяна, 50, кв.27. Часткою в ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА» не
володіє.
Чоловік власника істотної участі – Гуцал Андрій Іванович, громадянин України, місце
проживання: м. Черкаси, бул. Шевченка, 305, кв.13. Часткою в ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА» не
володіє.
Син власника істотної участі – Гуцал Данило Андрійович, громадянин України, місце
проживання: м. Черкаси, бул. Шевченка, 305, кв.13. Часткою в ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА» не
володіє.
Дочка власника істотної участі – Гуцал Софія Андріївна, громадянка України, місце
проживання: м. Черкаси, бул. Шевченка, 305, кв.13. Часткою в ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА» не
володіє.
У ході господарської діяльності Товариство здійснює операції з пов’язаними і
непов’язаними сторонами. Для цілей цієї фінансової звітності сторони вважаються
пов’язаними, якщо одна з них має можливість контролювати іншу сторону або чинити істотний вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових та операційних рішень.
При розгляді взаємовідносин з кожною можливою пов’язаною стороною особлива
увага приділяється сутності відносин, а не лише їх юридичній формі.
Пов’язані сторони можуть бути залучені в операції, що не здійснювалися б з
непов’язаними сторонами, операції з пов’язаними сторонами можуть здійснюватися на таких умовах і на такі суми, які неможливі в операціях з непов’язаними сторонами.
Товариство не має у власності асоційованих, дочірніх або спільних підприємств, або
підприємств, що перебувають під контролем або суттєвим впливом.
Наявність судових позовів та регуляторних вимог, що суттєво впливають на діяльність
У ході звичайної діяльності Товариство залучається до різних судових процесів.
На думку аудитора, зобов’язання, якщо такі виникатимуть в результаті цих процесів,
не матимуть значного негативного впливу на фінансовий стан чи результати майбутніх операцій.
Станом на 31 грудня 2020 р. судові позови та справи до Товариства відсутні.
Здійснення істотних операцій з активами
Відповідно до чинного законодавства істотною операцією з активами вважається
операція, обсяг якої більше ніж на 10% від загальної величини активів. Аудитором
встановлено, що Товариство в період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року не здійснювало операцій обсяг кожної з яких більше ніж на 10% від загальної величини
активів.
Дебіторська заборгованість за не фінансовими операціями
Аудит даних дебіторської заборгованої Товариства станом на 31.12.2020 р. свідчить, що облік дебіторської заборгованості, ведеться згідно чинного законодавства
України. Облік дебіторської заборгованості вівся згідно з обраною концептуальною
основою. Проведена Товариством інвентаризація була проведена вірно згідно з
чинним законодавством «Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань»
від 02.09.2014 року № 879 з наступними змінами та доповненнями. Таким чином
аудитор підтверджує, що станом на 31.12.2020 року дебіторська заборгованість за
нефінансовими операціями складає 2 767 тис грн. Зауважень до обліку не виявлено.
Залучення коштів на умовах субординованого боргу
У період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року Товариство не здійснювало залучення
коштів на умовах субординованого боргу.
Наявність прострочених зобов’язань
Формування, ведення обліку, достатності та адекватності сформованих резервів
визначені обліковою політикою Товариства та МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання», МСБО 9 «Фінансові інструменти», МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття
інформації»). Товариство створює такі технічні резерви: резерви щорічних відпусток.
Питання облікових оцінок при визначенні суми резервів (резервів на знецінення
дебіторської заборгованості (резерву під можливі кредитні збитки) і застосування
управлінським персоналом при цьому оціночних суджень та припущень, які впливають на величину активів, відображених у звітності, для Товариства, що здійснює
надання фінансових послуг здійснюється на підставі Наказу про облікову політику
та розкрито в Примітках до фінансової звітності. При складанні фінансової звітності за МСФЗ Товариство дотримувалося основних принципів складання фінансової
звітності: методу нарахування, безперервності діяльності, зрозумілості, доречності,
достовірності, зіставності, можливості перевірки, які були розкриті й обґрунтовані у Примітках до фінансової звітності за звітний період. Керівництво використовує оцінки і припущення, які впливають на відображення в звітності сум активів і
зобов’язань і на розкриття інформації про потенційні активи і зобов’язання на дату
складання бухгалтерського балансу. Формування резервів по дебіторській заборгованості не здійснювалося та прострочені зобов’язання відсутні.
РОЗДІЛ ІІІ «ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЩОДО ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ»
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями за річні звітні дані
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне подання
річних звітних даних та іншої інформації, яка міститься окремо від фінансових звітів.
Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та
використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення таких звітних даних та розшифровок статей інформації, що наведена, які
не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.
Також управлінський персонал відповідає за складання річних звітних даних за рік,
з урахуванням вимог до розкриття інформації, встановлених законодавством України.
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬТА»

Відповідальність за правильність підготовки вказаної інформації та вступне сальдо
по балансу несуть посадові особи Товариства.
При складані річних звітних даних та іншої інформації, яка міститься окремо від
фінансових звіті управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності
Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де
це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського
обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за
процесом фінансового звітування Товариства та річні звітні дані та іншої інформації,
яка міститься окремо від фінансових звітів.

Ліцензії

Ліцензія серія АД №034411 видана НКЦПФР на право
здійснення професійної діяльності на фондовому ринку
– діяльності з торгівлі цінними паперами (Брокерська
діяльність). Дата прийняття та номер рішення про видачу
ліцензії: 07.06.2012 №454. Строк дії ліцензії з 27.06.2012
року – необмежений.
Ліцензія серія АД №034412 видана НКЦПФР на право
здійснення професійної діяльності на фондовому ринку
– діяльності з торгівлі цінними паперами (Дилерська
діяльність). Дата прийняття та номер рішення про видачу
ліцензії: 07.06.2012 №454. Строк дії ліцензії з 27.06.2012
року – необмежений.
Ліцензія серія АЕ №263299 видана НКЦПФР на право
здійснення професійної діяльності на фондовому ринку
– депозитарна діяльність (Депозитарна діяльність депозитарної установи). Дата прийняття та номер рішення
про видачу ліцензії: 10.09.2013 №1776. Строк дії ліцензії з
12.10.2013 року – необмежений.

Номер запису в ЄДР

1 026 102 0000 007843

Основні види діяльності КВЕД:

Код КВЕД 66.12 Посередництво за договорами по цінних
паперах або товарах (основний)

Учасники/Засновник Товариства

АСТІОНЕНКО ОЛЕГ СЕРГІЙОВИЧ, Країна громадянства:
Україна, Місцезнаходження: Україна, 18006, Черкаська
обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ РІЗДВЯНА, будинок 50,
квартира 27

Керівник головний
бухгалтер кількість
працівників

ГУЦАЛ ДІНА ГЕОРГІЇВНА – керівник ГУЦАЛ ДІНА ГЕОРГІЇВНА – головний бухгалтер 6 осіб – середня кількість
працівників

Дата останніх змін
до Статуту

Протокол № 10/2020 від 20.10.2020р.

Інформація щодо річних звітних даних, яка міститься окремо від фінансових звітів,
що пройшли аудит
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію
- річні звітні дані, які подаються до Національного Банку України згідно «Порядку
надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними
особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами
- суб’єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу»,
затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 26.09.2017 року №3840 зі змінами.
Інша інформація – річні звітні дані складаються з інформації, яка міститься з квартальних звітних даних за 2020 рік, а саме :
1.
Додаток 1. Довідка про торговця цінними паперами
2.
Додаток 2. Довідка про невиконання разові замовлення та договори з цінними
паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами
станом на останній день звітного місяця
3.
Додаток 3. Довідка про фінансові інструменти, які перебувають у власності
торговця цінними паперами станом на останній день місяця (крім цінних паперів)
4.
Додаток 4. Довідка про цінні папери та/або грошові кошти, які знаходяться в
управлінні торговцями цінними паперами станом на останній день звітного місяця
5.
Додаток 5. Довідка про нормативи торговця цінними паперами при здійсненні
маржинальних операцій
6.
Додаток 6. Довідка про пруденційні нормативи торговця цінними паперами
(крім банків)
7.
Додаток 7. Довідка про вихідні дані для розрахунку показника мінімального
розміру регулятивного капіталу (крім банків)
8.
Додаток 8. Довідка про вихідні дані для розрахунку нормативу адекватності
регулятивного капіталу, нормативу адекватності капіталу першого рівня, коефіцієнта фінансового левериджу та коефіцієнта абсолютної ліквідності (крім банків)
9.
Додаток 9. Довідка про вихідні дані для розрахунку суми активів, зважених за
ступенем ризику (крім банків)
10. Додаток 10. Довідка про розрахунок коефіцієнта покриття операційного ризику (крім банків)
До складу даних за грудень додатково включається довідка про загальний обсяг
укладених та виконаних договорів з цінними паперами або іншими фінансовими
інструментами торговця цінними паперами за рік (додаток 11).
Аудиторами перевірено іншу суттєву інформацію, що розкривалася Товариством
у річних звітних даних, та подається до Національного Банку України, а також інші
звіти та інформацію, зокрема, протоколи засідання Загальних зборів учасників Товариства, у відповідності до вимог МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої
інформації».
Думка аудитора щодо фінансової звітності не поширюється на річні звітні дані та,
відповідно, ми не висловлюємо аудиторську думку чи робимо висновок з будь-яким
рівнем впевненості щодо іншої інформації, а саме річних звітних даних Товариства.
У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією (інформацією щодо річних звітних даних) та при цьому
розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою
звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення.
На основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що не існує суттєвого
викривлення інформації щодо річних звітних даних та аудитор не виявив фактів суттєвої невідповідності та викривлень, які необхідно включити до звіту.
РОЗДІЛ ІV «ЗВІТ ВІДПОВІДНО З ІНШИМИ ЗАКОНОДАВЧИМИ ТА НОРМАТИВНИМИ ВИМОГАМИ»

ЕМІТ ІНФО

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФК «ДЕЛЬТА» (надалі - Товариство)
є юридичною особою, що створене відповідно до чинного законодавства України
без обмеження строку діяльності, має самостійний баланс, круглу печатку та штампи
із своїм найменуванням, фірмові бланки, знаки для товарів та послуг, та інші засоби
візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах. Товариство є фінансовою установою
відповідно до законодавства України.
ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА» не має відокремлених підрозділів.
Дані Товариства про наявність рахунка у банку наведені нижче
Таблиця
№
п/п

Назва банку

№ рахунку

Валюта

Примітки

1

2

3

4

5

1

АТ «ОЩАДБАНК»

UA243545070000026508911109894

грн.

поточний

2

АТ «ОЩАДБАНК»

UA243545070000026503091109894

грн.

поточний

3

АТ «КБ «ПРИВАТБАНК»

UA433543470000026507051500149

грн.

поточний

4

АТ «УКРГАЗБАНК»

UA133204780000026505924488807

грн.

поточний

Види фінансових послуг, які має право надавати ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА» відповідно до
законодавства України:
брокерська діяльність;
дилерська діяльність;
діяльність депозитарної установи;
консультування з питань обігу цінних паперів.
Статутний капітал, розкриття інформації щодо його формування, розкриття джерел
походження складових частин власного капіталу

Основні відомості про Товариство
Повна назва Товариства

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬТА»

Скорочена назва
Товариства

ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА»

Організаційноправова форма
Товариства

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Ознака особи

Юридична

Форма власності

Приватна

Код за ЄДРПОУ

35158559

Місцезнаходження:

Україна, 18000, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ
БАЙДИ ВИШНЕВЕЦЬКОГО, будинок 37

Дата державної
реєстрації

30.05.2007 року

Аудитором зібрано необхідну кількість аудиторських доказів для підтвердження
достовірності розміру та складу статутного капіталу в фінансовій звітності ТОВ «ФК
«ДЕЛЬТА» у всіх суттєвих аспектах.
При зібрані доказів застосовувалися такі аудиторські процедури, як перевірка та
підрахунок (обчислення). Аудитором було проведено перевірку відповідності залишків у синтетичних та аналітичних регістрах обліку статутного капіталу шляхом
зіставлення даних Головної книги, журналів-ордерів та інших відомостей капіталу
Товариства.
Облік та використання коштів Товариства ведеться у відповідності з діючим законодавством.
У третьому кварталі 2020 року відбулись зміни у складі учасників Товариства.
Станом на 31.12.2020 року зареєстрованими учасниками Товариства є одна фізична
особа, яка володіє часткою 100% у Статутному капіталі:
Учасник

Громадянство

Частка,
грн.

Астіоненко Олег Сергійович

Україна

7000

100,0

7000

100,0

Всього

тис.

Частка, %

Протягом 2020 року відбулись зміни в структурі власності Товариства. Відповідно до
рішення учасників №10/2020 від 20.10.2020 року, Договору купівлі – продажу частки статутного капіталу ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА», учасник Товариства Гуцал Діна Георгіївна,
продала, а учасник Товариства Астіоненко Олег Сергійович, придбав її частку статутного капіталу розміром 10% (700 тис. грн.).
Станом на 31.12.2020 року та 31.12.2019 року зареєстрований та повністю сплачений статутний капітал Товариства становить 7000 тис. грн. Вилучений та неоплачений капітал – 0 тис. грн.
Таблиця
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬТА»

31.12.2020

31.12.2019

Зміни (+/-)

Статутний капітал

7000

7000

-

Резервний капітал

267

262

+5

Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)

117

106

+11

Всього

7384

7368

+16

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

мацію щодо власного капіталу ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА» станом на 31 грудня 2020 року, відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності.
Вартість чистих активів
На підставі даних балансу ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА» станом на 31.12.2020 р. відповідно до
вимог провадження фінансової діяльності, аудитором розраховано вартість чистих
активів на предмет порівняння їх суми із заявленим статутними документами розміром статутного капіталу.
Розрахунок вартості чистих активів ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА» станом на 31.12.2020 р.
Таблиця

Протягом 2020 року учасниками Товариства було прийнято рішення щодо
розподілу нерозподіленого прибутку на початок 2020 року: виплату дивідендів в
сумі 100,3 тис. грн. та збільшення резервного фонду товариства на 5,3 тис. грн.
Резерви визнаються, коли у Товариства в поточному періоді є зобов’язання,
що виникли в результаті минулих подій, існує ймовірність того, що буде потрібно погашення даного зобов’язання, і при цьому може бути зроблена надійна оцінка суми
зобов’язання.
Сума, визнана в якості резерву, являє собою найкращу оцінку витрат, необхідних для погашення поточного зобов’язання на звітну дату, беручи до уваги ризики і
невизначеність, пов’язані із зобов’язанням.
Коли всі або деякі економічні вигоди, необхідні для покриття резерву, передбачається отримати від третьої сторони, дебіторська заборгованість визнається як
актив у разі, якщо є майже повна впевненість у тому, що компенсація буде отримана
і сума дебіторської заборгованості може бути надійно визначена.
У ході здійснення діяльності Компанія може піддаватись різним позовам і претензіям. Хоча щодо таких розглядів діють інші фактори невизначеності, і їх результат
неможливо передбачити з достатньою мірою впевненості, керівництво Компанії
вважає, що фінансовий вплив даних обставин не буде суттєвим для фінансового становища або її річних фінансових результатів.
Розмір Резервного фонду Товариства на кінець 2020 року склав 267 тис. грн.
Розмір нерозподіленого прибутку Товариства на кінець 2020 року склав 117
тис. грн.

№ п/п

Зміст

Рядок балансу

Сума (тис.грн.)

1

2

3

4

1

Склад активів, які приймаються до розрахунку

1.1

Необоротні активи

Станом на 31.12.2020 року структура фактично здійснених внесків до статутного
фонду (капіталу) ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА» представлена нижче у таблиці:
Таблиця

Всього
1.2

Нематеріальні активи

1000

-

Незавершені капітальні інвестиції

1005

-

Основні засоби (залишкова вартість)

1010

1 595

Інвестиційна нерухомість

1015

-

Довгострокові фінансові інвестиції:
1030
які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств

-

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

-

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

-

Залишок коштів у централізованих
страхових резервних фондах

1065

1 595

Оборотні активи

№
з/п

Найменування внесків до статутного капіталу

Вартісний вимірник, тис.
грн.

Частка
нерезидентів у
внесках, %

Запаси

1100

Дебіторська заборгованість

1125, 1130, 1135, 2 767
1140, 1145, 1155

1

Грошові внески, у тому числі

7 000,00

-

Поточні фінансові інвестиції

1160

-

2

дивіденди, спрямовані на збільшення
статутного фонду

-

-

Грошові кошти

1165,1166,1167

3 164

Витрати майбутніх періодів

1170

-

3

Майно, у тому числі

-

-

Резервах збитків або резервах належних виплат

1182

-

4

Нерухомість

-

-

цінні папери

-

-

Резервах незароблених премій (част- 1183
ка перестраховика)

-

5
6

Цінні папери, що випускаються державою

-

-

Інші оборотні активи

-

РАЗОМ

7 000,00

7

1190

Всього

5 931

Разом активи

-

Формування та сплату статутного капіталу відображено в бухгалтерському обліку та
звітності у відповідності з діючим законодавством.
За наданими документами, статутний капітал станом на 31.12.2020 р. відображений
в рядку 1400 «Зареєстрований (пайовий) капітал» Балансу Товариства на 31 грудня
2020 року у розмірі 7 000 тис грн.
Грошові кошти та короткострокові депозити в звіті про фінансовий стан включають
грошові кошти в банках, в касі і короткострокові депозити з первісним строком погашення 3 місяці або менше.
Для цілей звіту про рух грошових коштів, грошові кошти та їх еквіваленти складаються з грошових коштів і короткострокових депозитів, згідно з визначенням, що
зазначено вище.
Грошові кошти, які були внесені в статутний капітал Товариства в попередніх звітних
періодах, були використані на формування технологічно-інформаційного потенціалу Товариства, придбання та створення професійного обладнання та інформаційних
систем, створення потужної інфраструктури Товариства.
Фондів та резервів, не передбачених чинним законодавством України, Товариство у
звітному періоді не створювало та не використовувало.

-

7 526

2

Зобов’язання, що приймаються до розрахунку

2.1

Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Інші довгострокові зобов’язання

1515

-

Довгострокові забезпечення витрат 1520
персоналу

-

Стразові резерви

1530

-

Резерв збитків або резерв належних
виплат

1532

-

Резерв незароблених премій

1533

-

Всього

-

3

Поточні зобов’язання і забезпечення

3.1

Короткострокові кредити банків

1600

-

Векселі видані

1605

-

Поточні кредиторська заборгованість за довгостроковими
зобов’язаннями

1610

-

Кредиторська заборгованість за
товари, роботи, послуги

1615

10

Капітал у дооцінках
В Товаристві капітал у дооцінках не обліковувався і не відображається в рядку 1405
Звіту про фінансовий стан на 31.12.2020 р.
Додатковий капітал
В Товаристві додатковий капітал не обліковувався і не відображається в рядку 1410
Звіту про фінансовий стан на 31.12.2020 р.

Поточні зобов’язання за розрахунками:

-

Емісійний дохід
В Товаристві емісійний дохід не обліковувався і не відображається в рядку 1411 Звіту про фінансовий стан на 31.12.2020 р.

- з бюджетом

1620

4

- зі страхування

1625

-

Резервний капітал
В Товаристві резервний капітал на 31.12.2020 р. становив – 267 тис грн, і обліковувався в рядку 1415 Звіту про фінансовий стан.

- з оплати праці

1630

12

-за одержаними авансами

1635

-

- із внутрішніх розрахунків

1645

-

Неоплачений та вилучений капітал
В Товаристві вилучений капітал, неоплачений капітал не обліковувався і не відображається в рядку 1425, 1430 Звіту про фінансовий стан на 31.12.2020 р.

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю

1650

-

Поточні забезпечення

1660

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Станом на 31.12.2020 р. Товариство має нерозподілений прибуток у сумі 117 тис грн.,
який відображений в рядку 1420 Звіту про фінансовий стан.
Аудитор висловлює думку, що розкриття інформації щодо обліку власного капіталу
відповідає нормативам, встановленим стандартами бухгалтерського обліку в Україні, власний капітал Товариства належним чином класифікований, у відповідності до
вимог чинного законодавства, достовірно оцінений та відображений у фінансовій
звітності за 2020 рік вірно.

Інші поточні зобов’язання

1690

116

На думку Аудитора, статті балансу справедливо й достовірно відображають інфор-

116
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Всього

142

Разом зобов’язання

7 526

Визначаємо вартість чистих активів за формулою:
(1.1+1.2)– (2.1+3.1) = (7 526) – (142) = 7 384 тис. грн
При порівнянні вартості чистих активів із розміром статутного капіталу встановлено, що вартість чистих активів перевищує розмір статутного капіталу ТОВ «ФК
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«ДЕЛЬТА» на 384 тис. грн (7384-7000).
За 2020 рік Товариством отримано доходів у сумі 2 009 тис. грн, які складаються з:
Доходу від реалізації фінансових послуг – 1 623 тис грн та іншого фінансового доходу – 386 тис грн.
Витрати Товариства за 2020 рік складають 1 892 тис грн.
Основними складовими витрат є адміністративні витрати – 1 877 тис. грн та інших
операційних витрат – 15 тис грн.
За результатами фінансово-господарської діяльності 2020 року Товариство має прибуток у сумі 117 тис грн.
Критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості Товариства
Для проведення аналізу фінансових показників Товариства використано фінансову
звітність у складі: Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2020 року та
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2020 рік.
Економічна оцінка фінансового стану Товариства на 01.01.2020 р. та 31.12.2020 р.
проводилася на підставі розрахунків наступних показників достатності, платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій:
Показники фінансового стану Товариства
Показники

Норма

Станом на
01.01.2020 р.

Станом на
31.12.2020 р.

1. Показники платоспроможності
1.Коефіцієнт платоспроможності

Кп

>1

27,21

0

2.Коефіцієнт поточної
ліквідності

КЛ-1

1,5-2,5

27,21

0

3.Коефіцієнт загальної
ліквідності

КЛ-2

0,7-0,8

15,20

22,28

4.Коефіцієнт абсолютної
(термінової) ліквідності

КЛ-3

0,2-0,3

27,21

41,77

5.Коефіцієнт миттєвої
ліквідності

КЛ-4

>0,2

27,21

41,77

2. Показники фінансової незалежності
1.Коефіцієнт маневреності
власних коштів

КМ

>0,1

0,80

0,80

2.Забезпеченість власним
капіталом

-

>0

1,25

1,24

3.Коефіцієнт покриття
зобов’язань власним капіталом

ПП

не>1

0,03

0,02

4.Коефіцієнт фінансової
стабільності

ПФ

>1

34,11

52,00

5.Коефіцієнт фінансової
незалежності

КН

>0,5

0,97

0,98

3. Інші показники фінансового стану
1.Коефіцієнт реальної вартості основних і обігових
засобів

КІР

0

0

2.Коефіцієнт покриття
інвестицій

КАПІ

0

0

3.Коефіцієнт інвестування

Кін

0

0

4.Коефіцієнт реальної
вартості основних засобів
у майні

К.рос

0

5.Коефіцієнт покриття
балансу

К п.б.

Не<1

6.Коефіцієнт фінансового
левериджу

К.ф.л.

Не<1

7.Показник заборгованості
кредиторам

0,85-0,9

Інші показники фінансового стану характеризують діяльність Товариства як достатньо ефективну в частині покриття інвестицій, використання власних коштів (прибутковість кожної гривні власних коштів), а також з точки зору окупності прибутком
вкладених коштів у майно.
Події після звітного періоду
На нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, що суттєві події після
дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, на дату аудиторського звіту (звіту незалежного аудитора) відсутні – наведено достовірно.
Подією після звітної дати визнається факт господарської діяльності, який надав
інформацію про ситуації на дату фінансових звітів, що можуть потребувати коригувань або про ситуації, що виникли після дати складання фінансової звітності, які
можуть потребувати розкриття або може вплинути на фінансовий стан, рух грошових коштів або результати діяльності організації і який мав місце в період між звітною датою і датою підписання бухгалтерської звітності за звітний рік (згідно МСА
560 «Події після звітного періоду», МСБО 10 «Події після звітного періоду», МСБО 8
«Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»).
Згідно «Методичних рекомендацій щодо інформації, яка стосується аудиту за 2019
рік суб’єктів господарювання, нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг», з метою
формування професійного судження та висловлення думки щодо дотримання Товариством положень законодавчих та нормативних актів, аудитор здійснив відповідні
аудиторські процедури та отримав достатні докази з наступних питань, зокрема:
Статутом ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА» предметом діяльності визначено вичерпний перелік
видів фінансових послуг для фінансової компанії, які буде надавати заявник з урахуванням вимог законодавства, як це і передбачено обов’язковими вимогами Положення про державний реєстр фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній, затверджених Розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 28.08.2003 № 41
(у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 28.11.2013 № 4368).
Інформація щодо сформованих резервів
Формування, ведення обліку, достатності та адекватності сформованих резервів визначені обліковою політикою Товариства та дотриманням законодавства (МСФЗ 10
«Дебіторська заборгованість», МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання», МСФЗ 7
«Фінансові інструменти: розкриття інформації»).
У ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА» проводиться формування і розрахунок резервів у відповідності
до документу «Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання
фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)», що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 913 з наступними змінами та доповненнями.
Резерви визнаються, коли у Товариства в поточному періоді є зобов’язання, що виникли в результаті минулих подій, існує ймовірність того, що буде потрібно погашення даного зобов’язання, і при цьому може бути зроблена надійна оцінка суми
зобов’язання.
Сума, визнана в якості резерву, являє собою найкращу оцінку витрат, необхідних
для погашення поточного зобов’язання на звітну дату, беручи до уваги ризики і невизначеність, пов’язані із зобов’язанням.
Коли всі або деякі економічні вигоди, необхідні для покриття резерву, передбачається отримати від третьої сторони, дебіторська заборгованість визнається як актив
у разі, якщо є майже повна впевненість у тому, що компенсація буде отримана і сума
дебіторської заборгованості може бути надійно визначена.
31.12.2020

31.12.2019

Зміни (+/-)

Статутний капітал

7000

7000

-

Резервний капітал

267

262

+5

0

Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)

117

106

+11

2.0

2.0

Всього

7384

7368

+16

0

0

0

0

Протягом 2020 року учасниками Товариства було прийнято рішення щодо розподілу нерозподіленого прибутку на початок 2020 року: виплату дивідендів в сумі 100,3
тис. грн. та збільшення резервного фонду товариства на 5,3 тис. грн.
Надання фінансових послуг на підставі договору та внутрішніх правил

Коефіцієнт платоспроможності вимірює фінансовий ризик, тобто ймовірність банкрутства. Високий коефіцієнт платоспроможності відображає мінімальний фінансовий ризик і хороші можливості для залучення додаткових коштів з боку. Якщо підприємство не в змозі виконати зовнішні зобов’язання за рахунок усіх активів, воно
може бути визнане неплатоспроможним.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів Товариства може бути
сплачена негайно.
Коефіцієнт загальної ліквідності характеризує достатність обігових коштів без урахування матеріальних запасів та затрат для погашення боргів.
Коефіцієнт платоспроможності, показує питому вагу власного капіталу в загальній
вартості засобів, що використовуються Товариством у його діяльності та свідчить
про достатній рівень фінансової стійкості, а також незалежність від зовнішніх джерел фінансування.
Наявність власних коштів позитивно характеризує фінансовий стан Товариства.
Вони є коштами, які Товариство може використовувати на покриття негативних
фінансових наслідків реалізації ризиків, що виникають при провадженні нею професійної діяльності.
Коефіцієнт маневреності власних коштів, що показує яка частина капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні засоби,
а яка – капіталізована.
Коефіцієнт реальної вартості основних і обігових засобів характеризує рівень виробничого потенціалу підприємства, забезпеченість операційної діяльності засобами виробництва, і відображає наявність та питому вагу витрат у виробничому
потенціалі.
Коефіцієнт покриття балансу характеризує наскільки ліквідні кошти покривають короткострокові зобов’язання.
Показники заборгованості кредиторам та обіговості дебіторської заборгованості
свідчать про уповільнення розрахунків, що скоріш за все пов’язано із погіршенням
економічної ситуації в країні (проведення операцій тільки після надходження попередньої оплати).
Показник покриття зобов’язань власним капіталом показує співвідношення залучених і власних коштів Товариства.
Показник фінансової стійкості характеризує відношення власних та прирівняних до
них коштів до сукупних активів Товариства.
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На виконання вимог Положення №41, ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА» наявні внутрішні правила (Положення), що регламентують надання фінансовою установою фінансових та
супутніх послуг, що затверджені внутрішніми положеннями по ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА».
Товариство дотримується затверджених внутрішніх правил надання відповідних фінансових послуг, які відповідають встановленим до таких правил вимогам статті 7
Закону «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»
та статей 10, 15, 18, 19 Закону «Про захист прав споживачів», та укладає договори з
надання фінансових послуг виключно відповідно до таких правил з обов’язковим
посиланням на внутрішні правила надання фінансових послуг. Договір відповідає
вимогам статті 6 Закону» Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг», та положення внутрішніх правил надання фінансових послуг
фінансовою компанією.
Номер та дата наказів, щодо внутрішніх правил (положень) діяльності:
Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА», затверджене Наказом №30 від 21.07.2014 року.
Положення про внутрішній контроль ТЦП ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА», затверджене Наказом
№41 від 01.08.2013 року.
Положення про провадження діяльності з торгівлі цінними паперами та іншими
фінансовими інструментами ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА», затверджене Наказом №43 від
01.12.2014 року.
Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА»,
затверджене Наказом №4 від 13.01.2015 року.
Положення про систему управління ризиками ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА», затверджене Наказом №78 від 20.12.2012 року.
Залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов’язанням щодо наступного
їх повернення
ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА» дотримується вимог щодо заборони залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов’язаннями щодо наступного їх повергнення, установлених у відповідності до документу «Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних
паперів)», що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016
р. № 913 з наступними змінами та доповненнями
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬТА»

Суміщення провадження видів господарської діяльності
ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА» дотримується обмежень щодо суміщення провадження видів
господарської діяльності, установлених п.37 Ліцензійних умов №913, розділом 2 Положення №1515.
Розміщення інформації
Інформація клієнту (споживачу) відповідно до статті 12 Закону «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та її актуальність розміщена на власному веб-сайті – (http://www.delta24.com.ua).
Інформація щодо структури інвестиційного портфелю
Склад інвестиційного портфелю ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА»: протягом 2020 року ТОВ «ФК
«ДЕЛЬТА» не здійснювало фінансових інвестицій в цінні папери та корпоративні
права. Станом на 31.12.2019 та 31.12.2020 року такі інвестиції на балансі Товариства
відсутні.
Довгострокові фінансові інвестицій
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств і облік яких
ведеться за справедливою вартістю, і відображаються в статті «Які обліковуються за
методом участі в капіталі» балансу (рядок 1030). На кінець 2020 року такі корпоративні права відсутні.
- належать до категорії утримуваних до погашення, облік яких ведеться по справедливій вартості, відображаються в статті «Інші фінансові інвестиції» балансу (рядок
1035). На кінець 2020 року такі корпоративні права відсутні.
Прийняття рішень у разі конфлікту інтересів
У разі конфлікту інтересів ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА» дотримується вимог статті 10 Закону
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» щодо
прийняття рішень.
Відповідність приміщень для доступності
В приміщеннях, у яких здійснюється обслуговування клієнтів (споживачів), є доступність для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до
державних будівельних норм, правил і стандартів, що документально підтверджуються фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, яким має кваліфікаційний сертифікат.
Інформація про умови доступності приміщення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення розміщена у доступному для візуального сприйняття
клієнтом (споживачем).
Наявність технічних умов для надання фінансових послуг
Щодо наявності у фінансової компанії технічних умов (у тому числі приміщень), необхідних для надання фінансових послуг своїм клієнтам, та забезпечення належного
та своєчасного обліку фінансово-господарських операцій відповідно до законодавства України (у тому числі відповідне програмне забезпечення, комп’ютерна техніка,
комунікаційні засоби тощо), слід зазначити про те, що Товариством укладено договір оренди нежитлового приміщення (приміщення є нежитловими приміщеннями з
обмеженим доступом, обладнані засобами пожежної та охоронної сигналізації), а також наявне спеціальне технічне обладнання, техніка та комп’ютерної техніки разом
з програмним забезпеченням, що не суперечить чинному законодавству України.
Наявність окремого нежитлового приміщення призначеного для надання фінансових та супутніх послуг
ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА» не має в наявності окремих нежитлових приміщень (на правах
користування), призначених для надання фінансових та супутніх послуг (з урахуванням вимог щодо заборони розташування приміщення Товариства в малих архітектурних формах, тимчасових або некапітальних спорудах), і спеціальних місць
зберігання заставленого майна.
Дотримання Товариством вимог щодо готівкових розрахунків та зберігання грошових і документів
Зберігання грошових коштів і документів передбачено сейфом для зберігання грошових коштів та охоронною сигналізацією, Товариство дотримується законодавства
щодо готівкових розрахунків, установлених Постановою НБУ №637 та Постановою
НБУ №210.
Інформація про облікові та реєструючи системи
Облікова та реєструючи система Товариства ведеться в електронному вигляді шляхом використання відповідного програмного забезпечення, що забезпечує облік
споживачів послуг фінансової компанії та здійснює реєстрацію їх операцій. Обліково-реєструюча система в повній мірі відповідає вимогам Національного банку України, та іншими нормативно правовим актам України.
Товариством враховано вимоги стосовно відповідності керівника і головного бухгалтера Професійним вимогам до керівників та головних бухгалтерів фінансових
установ, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України від 13.07.2004 №1590, зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 02.08.2004 за N 955/9554 (за виключенням чергових підвищень кваліфікації).
Бухгалтерський облік діяльності Товариства ведеться в програмі «1С:Підприємство
8.3», яка удосконалена до специфіки сфери діяльності Товариства.
Оцінка справедливої вартості активів та зобов’язань Товариства
Оцінка вартості активів Товариства здійснена у відповідності з вимогами МСФЗ за
справедливою вартістю.
Підготовка фінансової звітності згідно з МСФЗ вимагає від керівництва формування
суджень, оцінок та припущень, які впливають на застосування облікових політик,
а також на суми активів, зобов’язань, доходів та витрат, відображених у фінансовій звітності. Оцінки та пов’язані з ними припущення ґрунтуються на історичному
досвіді та інших факторах, які вважаються обґрунтованими за даних обставин, результати яких формують основу суджень стосовно балансової вартості активів та
зобов’язань, яка не є очевидною з інших джерел. Хоча ці оцінки ґрунтуються на найкращому розумінні керівництвом поточних подій та операцій, фактичні результати
можуть суттєво відрізнятися від цих оцінок.
Товариство застосовує методи оцінки вартості, які відповідають обставинам та для
яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, максимізуючи використання доречних відкритих вхідних даних та мінімізуючи використання закритих
вхідних даних.
Оцінки в основному включають:
- Знецінення основних засобів відповідно до МСФЗ 36 «Знецінення активів» - Товариство переглядає балансову вартість необоротних матеріальних активів (в основному основних засобів) для визначення ознак знецінення
- Термін корисного використання основних засобів – Товариство визначає строки
корисного використання не рідше ніж 1 раз на рік, на кінець кожного фінансового року та якщо очікуються відхилення від попередніх оцінок, зміни враховуються
як зміни в облікових оцінках згідно з МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових
оцінках та помилки»
- Резерв під сумнівну заборгованість – Товариство визначає створює чи не створює
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резерв під сумнівні борги для покриття можливих збитків
Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів
та зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду. Під час підготовки цієї фінансової
звітності керівництвом було зроблено наступні судження, оцінки та припущення:
1) Товариство продовжуватиме свою діяльність на підставі принципу безперервності.
2) Жодний компонент бізнесу та/або група активів чи окремі активи не передбачені на продаж та не класифіковані як групи вибуття. Вся діяльність розглядається як
діяльність, що продовжується, інформація з припиненої діяльності не наводиться.
3) Строки корисного використання довгострокових фінансових активів є предметом
судження, що ґрунтується на досвіді використання подібних активів; цілком зношені
активи продовжують використовуватися та не можуть бути списаними з балансу,
так як Товариство їх фактично використовує, підтримує робочий стан.
4) Резерви щорічних відпусток містять оціночні значення відповідно до методології,
визначеної обліковою політикою.
5) Оцінка приблизної справедливої вартості по фінансових активах та зобов’язаннях,
що обліковуються не за справедливою вартістю, але розкриття справедливої вартості яких вимагається, містить припущення щодо їхньої справедливої вартості.
6) Облік фінансових активів в частині зменшення корисності містить ряд припущень
та оцінок (наявність чи відсутність ознак знецінення, майбутні грошові потоки тощо).
7) Відстрочений податковий актив визнається в тій мірі, в якій існує ймовірність наявності оподатковуваного прибутку, проти якого можуть бути використані тимчасові різниці і податкові збитки. Час утилізації/погашення відстрочених податкових
активів та зобов’язань теж є припущенням, на підставі якого застосовуються відповідні майбутні ставки податку.
8) Товариством оцінено, що для тих активів/зобов’язань, що відображені в балансі
як довгострокові (крім відстрочених податків), на відміну від поточних, відшкодування/погашення відбудеться більш ніж через дванадцять місяців (або операційного циклу) з дати балансу.
9) Товариством оцінено, що всі договори оренди, по яких воно виступає стороною,
не містять ознак фінансової оренди та повинні класифікуватися як операційна оренда.
10) Аналіз чутливості та інші аналізи щодо управління ризиками містять припущення стосовно варіювання чинників та їхнього впливу на активи, зобов’язання, сукупних дохід та капітал.
Аудитор вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом
невизначеності оцінок, тому що: (а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають
змін з плином часу, оскільки оцінки базуються на припущеннях керівництва щодо
відсоткових ставок, волатильності, змін валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також специфічних
особливостей операцій; та (б) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті
про фінансовий стан, а також на доходи (витрати) може бути значним.
Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може
мати значний вплив на передбачувану справедливу вартість.
Аудитор вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є
достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною
для користувачів фінансової звітності.
На думку аудитора, в ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА», загалом дотримуються вимог законодавчих
та нормативних актів.
РОЗДІЛ V «ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ»
Основні відомості про аудиторську компанію:
Повна назва підприємства

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН»

Скорочена назва підприємства

ПП АК «ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН»

Ознака особи

Юридична

Код за ЄДРПОУ

21326993

Юридична адреса

Україна, 04070, місто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11

Адреса фактичного місцезнаходження

Україна, 04070, місто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11

Свідоцтво про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів

№ 0238 від 26.01.2001 року № 98

Свідоцтво про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів

Свідоцтво про відповідність системи
контролю якості № 0244 Рішення АПУ
№249/5 від 26.04.2012 видане Аудиторською Палатою України

Відповідність реєстру аудиторів, що
мають право здійснювати аудит проф.
учасників фондового ринку

включено до реєстру «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право
проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»

Місцезнаходження

Україна, 04070, місто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:
Договір на проведення аудиту

№ 09/03-13 від 09 березня 2021 року

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту

з 09.03.2021 року по 26.03.2021 року

Дата складання аудиторського висновку

26 березня 2021 року

Ключовий партнер з аудиту
(сертифікат №001199
від 28.04.1994 р)

№1(30) • 29 квітня 2021 р.

м.п. _____________ Чирва Дмитро Васильович

www.emitinfo.com
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ТОВ «Фондовий депозитарій»
КОДИ

Територія: Шевченківський район м. Києва
Дата (рік, місяць, число) 2021

Організаційно-правова форма господарювання: приватна

01

01

Вид економічної діяльності:

за ЄДРПОУ

36469572

Середня кількість працівників: 6

за КОАТУУ

8039100000

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (Форма №2),
грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

за КОПФГ
66.12

за КВЕД

Адреса: 04050, м.Київ, вул. Юрія Іллєнка, 81 літ А, тел 207-59-71
Складено:

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2020р.
АКТИВ

1
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи:
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Накопичена амортизація довгострокових
біологичних активів
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізхованих страхових резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом І
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію,
товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти:
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі : в резервах довгострокових
зобов`язань
резервах збитків або резервах належних
виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом ІІ
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для
продажу, та групи вибуття
Баланс
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Код рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

2

3

4

1000
1001
1002
1005

5
28
23

1
28
27

1010

36

28

1011
1012
1015

108
72

108
80

1016
1017
1020

• Форма №1

•

V

Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал)
Внескі до незареєстрованого статутного
капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісіний доход
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)
Неоплачений капітал

Код рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

2

3

4

1400

7384

7384

1800

1800

1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425

Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом І
ІІ. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання

1430
1435
1495

Пенсійні зобов`язання

1505

1035

Довгострокові кредити банків

1510

1040

Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування

1515
1520
1521
1525

1065

Благодійна допомога

1526

1090
1095

Страхові резерви
у тому числі: резерв довгострокових
зобов`язань
резерв збитків або резерв належних виплат

1530
1531

резерв незароблених премій

1533

інші страхові резерви

1534

Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

1535
1540
1545
1595

Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за
одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість за
розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість із
внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання

1600
1605

1021
1022
1030

1045
1050
1060

41

29

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125

92

21

1130

23

4

1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170

1800
5491
370

1800
1922
4012

370

4012

1180
1181
1182
1183
1184
1190
1195

7776

7759

1200
1300

7817

7788

1801001

Код за ДКУД

15

15

-1682

-1576

(

) (

)

(

) (

)

7517

7623

36
7

119
23
23

1500

1532

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

5

1670
1690

257

18

Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами

1695

300

165

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

Баланс

1900

7817

7788
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Звіт про сукупний дохід) • Форма №2
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
За аналогічний
період попереднього року

Стаття

Код рядка

За звітний
період

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

21043

8468

Чисті зароблені страхові премії

2010

Премії підписані, валова сума

2011

Премії, передані у перестрахування

2012

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

Зміна частки перестраховиків у
резерві незароблених премій

2014

Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)

2050

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

Валовий
прибуток

2090

збиток

2095

2
(

Інші операційні витрати

2180

(

1197

) (

43

)

2181

(

1196

) (

10

)

2182

(

Витрати від зміни вартості активів,
які оцінюються за справедливою
вартістю
Витрати від первісного визнання
біологічних активів і сільськогосподарської продукції

(

20375

) (

)

732

668
(

7736

) (

)

прибуток

2190

збиток

2195

)

) (

)

Дохід від участі в капіталі

2200

Інші фінансові доходи

2220

Інші доходи

2240

Дохід від благодійної допомоги

2241

Фінансові витрати

71
) (

)

2250

(

) (

)

Втрати від участі в капіталі

2255

(

) (

)

Інші витрати

2270

(

) (

2275

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

Зміна інших страхових резервів,
валова сума

2111

Фінансовий результат до оподаткування:

Зміна частки перестраховиків в
інших страхових резервах

2112

Інші операційні доходи

2120

1275

2121

1251

32

129
(

2110

прибуток

2290

збиток

2295

(

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

(

Прибуток (збиток) від припиненої
діяльності після оподаткування

2305

129

33

38
) (

23

)

) (

)
7

)

Чистий фінансовий результат:
2122
2130

(

617

) (

650

)

прибуток

2350

збиток

2355

Стаття

Код рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротніх
активів

2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

Накопичені курсові різниці

2410

Частка іншого сукупного доходу
асоційованих та спільних підприємств

2415

Інший сукупний дохід

2445

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

Податок на прибуток, пов`язаний з
іншим сукупним доходом

2455

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

Сукупний дохід (сума рядків
2350,2355 та 2460)

2465

106
(

31
) (

)

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

ЕМІТ ІНФО

) (

Фінансовий результат від операційної діяльності:

Дохід (витрати) від зміни інших
страхових резервів

120

4

2150

2105

Адміністативні витрати

3

Витрати на збут

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов`язань

Дохід від зміни вартості активів,
які оцінюються за справедливою
вартістю
Дохід від первісного визнання
біологічних активів і сільськогосподарської продукції

1801003

Код за ДКУД
1

Стаття

1

Код рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

4

2

3

Матеріальні затрати

2500

1

1

Витрати на оплату праці

2505

492

549

Відрахування на соціальні заходи

2510

105

126

Амортизація

2515

12

13

Інші операційні витрати

2520

1782

529

Разом

2550

2392

1218

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Стаття

Код рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих
акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію
Скоригований чистий прибуток
(збиток) на одну просту акцію
106

31

Дивіденди на одну просту акцію
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ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ) Форма N3

3011
3015

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

Код рядка

За звітний
період

1
І. Рух коштів у результаті операційної
діяльності
Надходження від
Реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій,
дотацій
Надходження авансів від покупців і
замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки
(штрафів, пені)
Надходження від рпераційної оренди
Надходження від отримання роялті,
авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від
повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:

2

3

3000
3005
3006
3010

За аналогічний
період попереднього року
4

569

8420

3025

23

32

3035
3040
3045
3050

2

4

3200

20527

5

3205
3215
3220
3225
3230
3235
3250

необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього
підприємства та іншої господарської
одинці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності

3020

1801004

Код за ДКУД

1
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської
одиниці
Інші надходження

Стаття

3255

(

) (

)

3260
3270
3275

(
(
(

) (
) (
) (

)
)
)

3280

(

) (

)

3290

(

) (

)

3295

16174

4353

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової
діяльності

3055
3095

881

18206

Товарів (робіт, послуг)

3100

(

466

) (

7782

)

Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов`язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов`язань з
податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов`язань з
податку на додану вартість
Витрачання на оплату зобов`язань з
інших податків і зборів

3105
3110
3115

(
(
(

386
112
157

) (
) (
) (

458
128
108

)
)
)

3116

(

) (

)

3117

(

) (

)

3118

(

) (

)

Витрачання на оплату авансів

3135

(

) (

)

Витрачання на оплату повернення
авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов`язань за
страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на
надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної
діяльності
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної
діяльності

3140

(

) (

)

3145

(

) (

)

3150

(

) (

)

3155

(

3190

(

3195

) (
1063

) (

-711

)
18186

)

-4

Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з
фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3300
3305
3310
3340
3345

(

) (

)

3350
3355
3360

(
(
(

) (
) (
) (

)
)
)

3365

(

) (

)

3370

(

) (

)

3375

(

) (

)

3390

(

) (

)

3395
3400
3405

1

Код Зареєстроварядка ний капітал

Капітал у
дооцінках

3415

4012

370

Код за ДКУД

Резервний
капітал

Нерозподілений прибуток Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Вилучений
капітал
9

Всього

2

3

5

6

7

4000
4005
4010

7384

1800

15

-1682

7517

Інші зміни

4090
4095
4100
4110
4111
4112
4113

7384

1800

15

-1682
106

7517
106

7384

1800

15

106
-1576

106
7623

www.emitinfo.com

8

1801005

Залишок на початок року
Коригування: Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Скоригований залишок на початок року
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
Інший сукупний дохід за звітний період
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних
підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Сума чистого прибутку, належна до бюджету
Сума чистого прибутку на створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне заоохочення
Внески учасників: Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Анулювання викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної ватості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж) неконтр. частки в дочірньому
підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

4

Додатковий
капітал

-4
374

3410

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ Форма №4
Стаття

3642
370

10

4114
4116
4200
4205
4210
4215
4220
4225
4240
4245
4260
4265
4270
4275
4280
4290
4291
4295
4300
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ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ Форма №4 за рік 2019
Код Зареєстроварядка ний капітал

Стаття
1

Капітал у
дооцінках

Код за ДКУД 1801005
Резервний
капітал

Нерозподілений прибуток Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Вилучений
капітал

2

3

5

6

7

4000
4005
4010

7384

1800

15

-1713

7486

Інші зміни

4090
4095
4100
4110
4111
4112
4113

7384

1800

15

-1713
31

7486
31

7384

1800

15

31
-1682

31
7517

4220
4225
4240
4245
4260
4265
4270
4275
4280
4290
4291
4295
4300

Головний бухгалтер
_______________/ Баранівська І.А./

Примітки до фінансової звітності ТОВ «Фондовий депозитарій»
за РІК 2020 р.
1.ВСТУП. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ.
Повне найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ»

Код за ЄДРПОУ

36469572
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10

4116
4200
4205
4210
4215

Нижченаведена заява, яка повинна розглядатися спільно з описом обов’язків незалежних аудиторів, що наведено у представленому Звіті аудитора, зроблена з метою
розмежування відповідальності управлінського персоналу і вказаних незалежних
аудиторів щодо фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю
«ФОНДОВИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ» (далі - Товариство).
Управлінський персонал Товариства відповідає за підготовку фінансової звітності,
яка достовірно, у всіх істотних аспектах, відображає фінансовий стан товариства з
обмеженою відповідальністю «ФОНДОВИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ» станом на 31 грудня 2020
року, а також результати його діяльності, рух грошових коштів та зміни капіталу за
рік, що закінчився на зазначену дату, у відповідності до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ).
При підготовці фінансової звітності згідно з МСФЗ управлінський персонал несе відповідальність за:
- правильне обрання та послідовне застосування облікових політик;
- застосування обґрунтованих облікових оцінок, розрахунків та припущень;
- дотримання вимог МСФЗ, розкриття всіх істотних відхилень у примітках до фінансової звітності;
- оцінка здатності Товариства продовжувати діяльність щонайменше протягом дванадцяти місяців з кінця звітного періоду.
Управлінський персонал Товариства також несе відповідальність за:
- розробку, впровадження та забезпечення функціонування ефективної та надійної
системи внутрішнього контролю в усіх підрозділах Товариства;
- ведення належної облікової документації, яка дозволяє розкрити та пояснити операції Товариства, а також надати з достатньою точністю на будь яку дату інформацію
про фінансовий стан Товариства та забезпечити відповідність фінансової звітності
вимогам МСФЗ;
- ведення бухгалтерського обліку у відповідності до законодавства та МСФЗ;
- застосування заходів, в межах своєї компетенції, для забезпечення збереження
активів Товариства;
- виявлення і запобігання фактів шахрайства та інших порушень і зловживань.
Фінансова звітність Товариства за 2020 рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, була
затверджена 18 січня 2021 року її управлінським персоналом.
від імені управлінського персоналу
товариства з обмеженою відповідальністю «ФОНДОВИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ»
Керівник
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Заява
про відповідальність управлінського персоналу за підготовку та затвердження фінансової звітності за 2020 рік, який закінчився 31 грудня 2020 року

_______________/ Потолап О.В./
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Всього

Залишок на початок року
Коригування: Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Скоригований залишок на початок року
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
Інший сукупний дохід за звітний період
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних
підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Сума чистого прибутку, належна до бюджету
Сума чистого прибутку на створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне заоохочення
Внески учасників: Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Анулювання викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної ватості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж) неконтр. частки в дочірньому
підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

4

Додатковий
капітал

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Місцезнаходження

04050, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, буд.
81, літ. «А»

Дата первинної державної реєстрації

07.04.2009 року

Дата останньої державної реєстрації

10.06.2019 року

Основні види діяльності

Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

Дата внесення останніх змін до установчихдокументів

10.06.2019 року

№ запису в ЄДР :

1 074 102 0000 033288

Перелік учасників, які є власниками
5 % і більше часток на дату складання
фінансової звітності

ЧОРНИЙ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
м. Івано-Франківськ, вул. Медична, 9,
кВ.6
100 %

Умови здійснення діяльності
ТОВ «Фондовий депозитарій» (далі – Товариство) створено згідно з рішенням Загальних збо-рів засновників Товариства (Протокол № 1 від 20 березня 2009 року) у
відповідності до Кон-ституції України, Господарського кодексу України, Цивільного
кодексу України, Законів України «Про господарські товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про фінан-сові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг», «Про зовнішньоекономі-чну діяльність», інших законодавчих
актів України для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку.
Товариство має статус платника податку на прибуток згідно розділу ІІІ Податкового
кодек-су України, з урахуванням вимог розділу ХХ Податкового кодексу України, та
діє на підста-ві Ліцензій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
на здійснення профе-сійної діяльності на фондовому ринку:
- Брокерська діяльність, ліцензія серія АЕ № 286869 від 26.05.2014 строк дії – необме-жений;
- Дилерська діяльність, ліцензія серія АЕ № 286870 від 26.05.2014 строк дії – необмежений;
- Андерайтинг, ліцензія серія АЕ № 286871 від 26.05.2014 строк дії – необмежений;
- Депозитарна діяльність депозитарної установи, ліцензія серія АЕ № 286673 з
12.10.2013 строк дії – необмежений
Юридична та фактична адреса Товариства : 04050, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, буд. 81,
літера «А».
Метою діяльності є забезпечення суспільних та особистих потреб шляхом здійснення профе-сійної діяльність на фондовому ринку, а саме: діяльності з торгівлі цінними
паперами (ди-лерська, брокерська, андеррайтинг), депозитарна діяльність (зокрема, депозитарна діяльність депозитарної установи), надання консультаційних послуг, які стосуються предмету діяльнос-ті Товариства, та отримання прибутку.
Офіційна сторінка в Інтернеті, на якій доступна інформація про Товариство : fonddep.
com
Адреса електронної пошти : fondoviy@fonddep.com
Кількість працівників Товариства станом на 31 грудня 2020 року склала 8 осіб .
Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників. Збори учасників правомочні
прий-мати рішення по всім питанням діяльності Товариства.
Організаційна структура Товариства визначена Статутом, організаційно-правова
форма - То-вариство з обмеженою відповідальністю.
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ТОВ «Фондовий депозитарій»

Для стабільної та безперервної діяльності Товариством розроблені внутрішні положення, ін-струкції, правила, накази, розпорядження і т.п. оперативні документи
внутрішнього контро-лю, первинного фінансового моніторингу та аудиту.
1.1.Відповідальність керівництва щодо підготовки фінансової звітності.
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за забезпечення внутрішнього ко-нтролю, достатнього для складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки, за вибір відповідних принципів бухгалтерського обліку та послідовне застосування цих принципів,
за прийняття обґрунтованих та зважених су-джень та оцінок, за виконання вимог
МСФЗ, а також розкриття і пояснення будь-яких істот-них відступів від них у звітності Товариства як організації, яка здатна продовжувати діяль-ність на безперервній
основі, якщо не існують у найближчому майбутньому передумови, які б свідчили
про протилежне.
Керівництво застосовує необхідних заходів щодо збереження активів Товариства,
проводить первинний фінансовий моніторинг.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал Товариства з обмеженою відпо-відальністю «Фондовий депозитарій» керувалося принципами Закону
України «Про бухгал-терський облік та фінансову звітність в Україні». Надана фінансова звітність складена відпо-відно до Міжнародних стандартів фінансової звітності
(далі – МСФЗ).
Склад інформації визначається професійним судженням керівництва Товариства.
1.2.Операційне середовище, безперервність діяльності та подальше функціонування
У 2020 році Україна продовжує знаходитися у стані політичних та економічних змін.
Націо-нальний банк України запровадив низку стабілізаційних заходів. Економічна
ситуація зале-жить від зусиль українського уряду, при цьому подальший розвиток
економічної та політич-ної ситуації неможливо передбачити. У відповідності до
МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» починаючи з 1 січня 2001
року економіка України не вважається гіпе-рінфляційною. Товариство ґрунтуючись
на власному судженні прийняло рішення не засто-совувати процедуру коригування
показників фінансової звітності.
Товариство є установою, що працює на фондовому ринку, тому має високу ступінь
залежно-сті від законодавчих та економічних обмежень. У 2020 році Товариство
спрямовує свої зу-силля на збереження своєї клієнтської бази, підтримку довготривалих партнерських відно-син з контрагентами та забезпечення економного та
раціонального використання коштів.
Товариство не має намірів ліквідуватися або припинити діяльність, невизначеності
щодо по-дій чи умов, які можуть спричинити значний сумнів щодо здатності Товариства продовжу-вати діяльність на безперервній основі нема. Ця фінансова звітність
відображає поточну оці-нку (судження) керівництва стосовно можливого впливу
економічних умов на операції та фінансове положення Товариства та не містить
будь-яких коригувань відображених сум, які були б необхідні, якби Товариство було
неспроможним продовжувати свою діяльність та ре-алізовувало свої активи не в
ході звичайної діяльності. Майбутні умови можуть відрізнятися від оцінок керівництва. Дана фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які могли б мати місце
як результат такої невизначеності.
Припущення про безперервність діяльності: виходячи з вищевикладеного, керівництво вважає обґрунтованим складання цієї фінансової звітності на основі припущення, що Това-риство є організацією, здатною продовжувати свою діяльність на
безперервній основі.
Дана фінансова звітність підготовлена на основі припущення про безперервність
дія-льності оскільки управлінський персонал Товариства не має намірів ліквідувати Товариство або припиняти діяльність ,та позитивно оцінює здатність Товариства
продовжувати свою діяльність на безперервній основі, необмежено довго в майбутньому.
Відповідно до припущення про безперервність діяльності 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 про-довжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.
Управлінський персонал позитивно оцінює здатність Товариства продовжувати
свою діяльність на безперервній основі. За оцінкою управлінського персоналу Товариства, при-пущення про безперервність діяльності, як основи для бухгалтерського
обліку та фінансової звітності, є доречним та прийнятним.
Управлінський персонал Товариства не має намірів ліквідувати чи припиняти діяльність Товариства, та має стійкі плани щодо продовження діяльності Товариства в
майбут-ньому.
2.ОСНОВА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ,
ДОСТОВІРНЕ ПОДАННЯ ТА ВІДПОВІДНІСТЬ МСФЗ.
Товариство перейшло на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) 01 січня 2013 року відповідно до положень МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування міжнародних стан-дартів фінансової звітності». З цієї дати фінансова звітність Товариство
складається відпо-відно до вимог МСФЗ, тобто 01.01.2013 р. є датою переходу. В
більш ранніх звітних періо-дах Товариство не заявляло про відповідність своєї фінансової звітності МСФЗ.
До 01.01.2013 р. Товариство вело бухгалтерський облік і подавало фінансову звітність згідно з Положеннями(стандартами) бухгалтерського обліку, затвердженими
Міністерством фінан-сів України, Законом України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність « та по ін-шим правилам і нормам, встановленим українським
законодавством.
Фінансова звітність Товариства підготовлена за 2020 рік , станом на 31 грудня 2020
року; є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірного подан-ня фінансового стану, фінансових результатів та руху грошових
потоків Товариства, для за-доволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економі-чних рішень.
Фінансова звітність Товариства з обмеженою відповідальністю «Фондовий депозитарій» складається із :
1) баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 року;
2) звіт про фінансові результати (звіт про сукупний доход) за 2020 рік;
3) звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом) за 2020 рік;
4) звіт про власний капітал за 2020 рік;
5) стислий виклад пояснювальних та інших приміток до фінансової звітності за 2020
рік, та суттєві облікові політики .
В 2020 році набула чинності нова редакція Концептуальної основи фінансової звітності ( в подальшому КО).
КО даної фінансової звітності є бухгалтерські політики та принципи, що базуються
на вимо-гах Міжнародних стандартів фінансової звітності , Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумаченнях (КТМФЗ, ПКТ), які видані Радою
з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО), включаючи обмеження

www.emitinfo.com

ЕМІТ ІНФО

застосування МСФЗ, зокрема, в ча-стині застосування нових МСФЗ та визначення
форми та складу статей фінансових звітів згідно МСБО 1 «Подання фінансової звітності», в чинній редакції, що офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України.
Керуючись МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та враховуючи, що національним зако-нодавством України встановлені форми фінансової звітності за МСФЗ,
Товариство викорис-тало форми фінансової звітності, викладені в додатку 1 до Національного положення (стан-дарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73
від 07.02.2013 р. (далі – П(С)БО 1).
Товариство веде облікові записи у відповідності до вимог чинного законодавства
України.
Дана фінансова звітність складена на основі таких облікових записів з коригуваннями, необхідними для приведення її у відповідність до МСФЗ у всіх суттєвих аспектах.
Фінансова звітність відповідає вимогам нормативних актів Національної комісії з
цінних па-перів та фондового ринку, які чинні на дату складання фінансової звітності.
Інформація, що розкривається в звітах є зіставною, а саме , фінансова інформація
розкрива-ється за звітний та аналогічний період попереднього року.
Фінансова звітність представлена в гривнях, всі дані фінансової звітності округлені з
точніс-тю до цілих тисяч гривень.
Звітним періодом, за який сформована фінансова звітність, вважається рік 2020, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2020 року.
Функціональною валютою є українська гривня, яка є національною валютою України та найкращим чином відображає економічну сутність більшості операцій, що
проводяться То-вариством.
Українська гривня є також валютою представлення фінансової звітності за МСФЗ.
Операції в іноземній валюті, які відрізняються від функціональної валюти, вважаються опе-раціями в іноземних валютах.
Фінансова звітність представлена в гривнях, всі дані фінансової звітності округлені з
точніс-тю до цілих тисяч гривень.
Управлінський персонал Товариства вважає, що введення обмежувальних заходів на території України та м. Києва, у зв’язку з прийняттям Постанови Кабінетом
Міністрів Ук-раїни від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території
України коронавірусу COVID-19» не мало суттєвого впливу на діяльність Товариства
та вартість активів, які облі-ковуються на його балансі. Спалах коронавірусу не вплинув безпосередньо на діяльність то-вариства.
Принципи обліку, прийняті при підготовці фінансової звітності за 2020 рік відпові-дають принципам, що застосовувалися при підготовці річної фінансової звітності
Товариства за 2019 рік, що завершився 31 грудня 2019 р.
2.1.Застосування нових, та переглянутих Міжнародних стандартів фінансової звітності та інтерпретацій
МСФЗ (IFRS) 9 Фінансові інструменти
Товариство скористалося правом дострокового застосування МСФЗ 9. У липні 2014
року РМСБО опублікувала остаточну версію МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», який
замі-нює МСБО 39 та всі попередні версії МСФЗ 9. В цілому, суттєвого впливу на звіт
про фі-нансовий стан та власний капітал не було, за винятком наслідків застосування вимог щодо зменшення корисності.
Торгова дебіторська заборгованість проводиться для збору договірних грошових
потоків та , як очікується, призведе до руху грошових коштів. Товариство проаналізувало характеристи-ки контрактних грошових потоків цих інструментів та надійшло висновку, що вони відпові-дають критеріям оцінки за амортизованою вартістю
згідно МСФЗ 9. Отже перекласифікація цих інструментів не потрібна.
МСФЗ 9 вимагає від Товариства фіксувати очікувані кредитні збитки за всіма ії фінансовими активами та торговою дебіторською заборгованістю на основі 12-місячного
періоду або всього строку. Товариство застосовує спрощений підхід та фіксує очікуванні збитки від усього строку дебіторської заборгованості.
МСФЗ (IFRS) 15 Дохід від договорів з клієнтами
МСФЗ 15 Дохід від договорів з клієнтами був випущений в травні 2014 і встановив
нову модель визнання доходу, яка замінює всі існуючи стандарти та роз’яснення
(МСБО 8, МСБО 11, КІМСФЗ 13, КІМСФЗ 15, КІМСФЗ 18, та Тлумачення ПКТ 31).
МСФЗ 15 Надає просту п’ятиступеневу модель визнання доходу яка застосовується
щодо виручки за договорами з клієнтами: 1) визначити наявність контракту з клієнтом, 2) візна-чити зобов’язання по виконанню контракту, 3) визначити ціну операції, 4) розподілити кон-трактну ціну, 5) визнати дохід, коли контрактне зобов’язання
виявиться задоволеним.
Застосування цього стандарту не спричинило значного впливу на фінансову звітність Това-риства.
В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України,
оприлюд-нено стандарт МСФЗ 17 «Договори страхування» що набуває чинності
01.01.2021 р.
За рішенням керівництва МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування» до дати набуття
чиннос-ті Товариством не застосовується.
МСФЗ (IFRS) 16 Оренда
МСФЗ 16 «Оренда» виданий у січні 2016 року замінив МСФО 17 «Оренда». МСФЗ 16
ви-значає принципи визнання, оцінки та розкриття інформації про оренду, і вимагає від орен-дарів обліку всіх орендних операцій за єдиною балансовою моделлю.
Стандарт має два ви-ключення щодо визнання для орендарів – оренду «малоцінних» активів, та короткострокової оренди ( тобто оренди з терміном 12 місяців або
менше), Товариство скористалося цими виключеннями у обліку орендованих засобів і визнає витрати з оренди в складі сукупного доходу за методом нарахування.
2.2.Поріг суттєвості щодо окремих об’єктів обліку
Поріг суттєвості визначається з метою обґрунтованого розмежування облікової та
ін-шої інформації на суттєву та таку, яка не здатна впливати на рішення користувачів
фінансо-вої звітності.
Визначення порогу суттєвості для розмежування облікової та іншої інформації щодо
окремих господарських операцій та об’єктів обліку наведено у таблиці нижче:
Об’єкти обліку

Поріг суттєвості

Базовий показник для визначення порога суттєвості

Окремі об’єкти обліку активів, зобов’язань і власного капіталу

5%

Підсумок відповідно всіх активів, усіх
зобов’язань і власного капіталу

Окремі види доходів і
витрат

2%

Чистий прибуток (збиток) підприємства

Товариство не повинно в пояснювальних примітках до фінансової звітності надавати інфор-мацію, розкриття якої вимагає МСФЗ, якщо дана інформація є несуттєвою
(нижча за наведе-ний поріг суттєвості).
Визначення порогу суттєвості для відображення в обліку окремих господарських
операцій та визнання окремих об’єктів обліку наведено у таблиці нижче:
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Об’єкти обліку

Поріг суттєвості

Базовий показник для
визначення порога суттєвості

Переоцінка або зменшення
корисності
об’єктів обліку

1%

Чистий прибуток (збиток) підприємства

10 %

Відхилення залишкової,
балансової, номінальної
вартості об’єктів обліку
від їх справедливої вартості

Визначення
активів

Не більше 10 %

Різниця між справедливою вартістю об’єктів
обміну

подібних

3.ОСНОВНІ(СУТТЄВІ) ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ.
Про облікову політику Товариства
Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практики, за-стосовані суб’єктом господарювання при складанні та поданні фінансової
звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу
скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію
про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не застосовуються, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.
Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансових звітів здійснюється з дотриманням принципів обачності, повного висвітлення, послідовності, безперервності, періодичності та превалювання сутності над формою.
Облікова політика , що використовується Товариством для складання та подання
фінансової звітності за 2020 рік базується на Обліковій політиці , що розроблена та
затверджена керів-ництвом Товариства відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ , відповідно
Наказу №2/1-ОД від 02.01.2019 р. і є діючою в звітному періоді.
Оцінки , судження та припущення.
При підготовці фінансової звітності були застосовані певні судження, оцінки та припущення, які впливають на використання принципів облікової політики, а також на
суму активів та зобов’язань, доходів та витрат, які відображені в звітності.
Встановлені судження, оцінки та пов’язані з ними припущення ґрунтуються на історичному досвіді, та інших факторах, які вважаються обґрунтованими за даних
обставин, результати яких формують основу для суджень щодо балансової вартості
активів та зобов,язань, яка не є очевидною з інших джерел.
Ця фінансова звітність підготовлена на основі принципу історичної собівартості.
Історична собівартість звичайно визначається на основі справедливої вартості компенсації, сплаченої в обмін на товари та послуги. Історична собівартість активу при
його придбанні або створенні – це вартість витрат, здійсненних при придбанні або
створенні активу, що складається з компенсації, сплаченої для придбання активу, та
витрат на операцію.
Історична собівартість зобов,язання при його прийнятті або взятті – це вартість
компенсації, отриманної за прийняття або взяття зобов,язання минус витрати на
операцію.
Судження щодо справедливої вартості активів Товариства
Справедливу вартість дебіторської та кредиторської заборгованості неможливо визначити достовірно, оскільки немає ринкового котирування цих активів.
Справедлива вартість фінансових інструментів, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості
на момент закриття торгів на звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на су-дженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків,
існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам,
та інших факторів з врахуванням ви-мог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».
Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що:
- вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій; та
- вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на
доходи (витрати) може бути значним.
Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових
ставок, волатильності, курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати
оферти і кори-гувань під час оцінки інструментів, більша або менша зміна в оцінці
вартості фінансових ін-струментів у разі відсутності ринкових котирувань мала б
істотний вплив на відображений у фінансовій звітності чистий прибуток та збиток.
Розуміючи важливість використання облікових оцінок та припущень щодо справедливої ва-ртості фінансових активів в разі відсутності вхідних даних щодо справедливої вартості пер-шого рівня, Керівництво Товариства планує використовувати оцінки та судження які базу-ються на професійній компетенції працівників Товариства,
досвіді та минулих подіях, а та-кож з використанням розрахунків та моделей вартості фінансових активів. Залучення зов-нішніх експертних оцінок щодо таких фінансових інструментів де оцінка, яка базується на професійній компетенції, досвіді
та розрахунках є недостатньою, на думку Керівництва є прийнятним та необхідним.
Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може
мати значний вплив на передбачувану справедливу вартість.
Інформація про зміни в облікових політиках
Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних
опера-цій, інших подій або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає, або не дозволяє, визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними.
Суттєві положення облікової політики
Нижче викладені основні положення облікової політики по об’єктах бухгалтерського обліку, що застосовувалися при підготовці даної фінансової звітності.
Нематеріальні активи
Визнання і оцінка нематеріальних активів
Нематеріальні активи визнаються, якщо вони відповідають:
а. визначенню нематеріального активу (відсутня матеріальна форма, існує можливість іден-тифікації, контрольований Товариством) та
б. наступним критеріям визнання:
- існує ймовірність отримання Товариством майбутніх економічних вигод;
- собівартість активу можна достовірно оцінити.
Нематеріальні активи первісно оцінюються за собівартістю, за вирахуванням будьякої нако-пиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності.
Собівартість придбаних нематеріальних активів складається з фактичних витрат
на прид-бання, а саме, ціни придбання, включаючи ввізне мито та невідшкодовані
податки на прид-бання. Витрати на придбання ліцензій на спеціальне програмне
забезпечення та його впро-вадження капіталізуються у вартості відповідного нематеріального активу.
Амортизація нематеріальних активів
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Вартість, яка амортизується, визначається після вирахування ліквідаційної вартості.
Амортизація нематеріальних активів нараховується за прямолінійним методом, починається, коли ці активи стають придатними до застосуванням експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом.
Амортизація нараховується, щомісячно із застосуванням рівномірного відрахування протя-гом очікуваного строку корисної експлуатації та відображається у складі
прибутку чи збит-ку.
Подальша оцінка нематеріальних активів
Після визнання активом об’єкти нематеріальних активів обліковуються в фінансовій звітнос-ті за їх собівартістю за мінусом накопиченої амортизації та накопичених
збитків від змен-шення корисності (модель собівартості).
Припинення визнання нематеріального активу
Визнання нематеріального активу припиняється:
- в разі його вибуття, або якщо від його використання або вибуття не очікуються
майбутні економічні вигоди.
Станом на 31.12.2020 р. Товариство у складі нематеріальних активів враховує балансову ва-ртість ліцензій на програмне забезпечення бухгалтерських , та спеціальних
програм обліку торговця та депозитарія. Строк корисної експлуатації вказаних нематеріальних активів ста-новить від 3 до10 років.
У статті балансу «Нематеріальні активи» відображено наступне:
балансова вартість, тис. грн.
Актив

01.01.2020

31.12.2020

Нематеріальні активи

28

28

Накопичена сума амортизації

23

27

Разом

5

1

Станом на 31 грудня 2020 р. нематеріальні активи з невизначеним строком корисної
експлу-атації у Товариства відсутні.
Ознаки того, що нематеріальні активи втратили частину своєї вартості унаслідок
знецінення, відсутні.
Основні засоби
Визнання і оцінка основних засобів
Об’єкт основних засобів слід визнається активом, якщо і тільки якщо:
- існує ймовірність отримання Товариством майбутніх економічних вигод,
пов’язаних з цим об’єктом;
- собівартість об’єкта можна достовірно оцінити.
Об’єкт основних засобів, який відповідає критеріям визнання активу, оцінюється за
його со-бівартістю. Собівартість об’єкта основних засобів складається з:
- ціни його придбання, включаючи імпортні мита та невідшкодовані податки на
прид-бання після вирахування торговельних знижок та цінових знижок;
- будь-яких витрат, які безпосередньо пов’язані з доставкою активу до місця розташу-вання та приведення його в стан, необхідний для експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом;
- первісної попередньої оцінки витрат на демонтаж, переміщення об’єкта та
відновлен-ня території, на якій він розташований, зобов’язання за якими суб’єкт
господарювання бере або коли купує цей об’єкт, або коли використовує його протягом певного періо-ду з метою, яка відрізняється від виробництва запасів протягом
цього періоду.
Оцінка основних засобів після визнання
Після визнання активом об’єкти основних засобів обліковуються в фінансовій звітності за їх собівартістю за мінусом накопиченої амортизації та накопичених збитків
від зменшення ко-рисності (модель собівартості).
Подальші витрати
Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію та заміну частин акти-вів, які збільшують строк їх корисного використання або покращують їх
здатність генерува-ти доходи. Всі інші витрати на ремонт і обслуговування основних
засобів, які не відповіда-ють приведеним вище критеріям капіталізації, відображаються у складі прибутку або збитку того періоду, в якому вони були понесені.
Амортизація основних засобів
Вартість, яка амортизується, визначається як первісна або переоцінена вартість
об’єкта осно-вних засобів, за вирахуванням його ліквідаційної вартості.
Амортизація нараховується із застосуванням рівномірного відрахування протягом
очікува-ного строку корисної експлуатації (прямолінійного методу) та відображається у складі при-бутку чи збитку.
Строк корисного використання (експлуатації) об’єктів основних засобів визначається Това-риством при введені в експлуатацію основних засобів.
Амортизація нараховується з моменту, коли основний засіб стає придатним для
використан-ня у спосіб, визначений керівництвом (з моменту введення в експлуатацію).
Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на
дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу (або включають до ліквідаційної групи, яку класифікують як утримувану для продажу) згідно з МСФЗ 5, або
на дату, з якої припи-няють визнання активу.
Припинення визнання основних засобів
Визнання балансової вартості об’єкта основних засобів припиняється:
- після вибуття, або
- коли не очікують майбутніх економічних вигід від його використання або вибуття.
Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів
На кожну дату складання фінансової звітності Товариство оцінює чи існують які-небудь ознаки того, що активи втратили частину своєї вартості унаслідок знецінення.
В разі коли такі ознаки існують, Товариство оцінює суму очікуваного відшкодування
такого активу (відшкодована вартість). Відшкодованою вартістю активу вважається
вартість його реалізації або вигода від його використання, визначена як дисконтований потік грошових коштів, очікуваних в результаті використання і подальшого
вибуття активу.
Після визнання збитку від зменшення корисності , амортизація активу коригується
в майбу-тніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості протягом строку кори-сного використання.
Щодо нематеріальних активів, які мають невизначений строк корисного використання або ще не готові до використання, сума очікуваного відшкодування розраховується щороку в один і той же час – на дату складання річної фінансової звітності.
У статті балансу (Звіту про фінансовий стан) «Основні засоби» за балансовою вартістю вра-ховуються інструменти, прилади та інвентар, інші основні засоби. Термін
корисної експлуа-тації вказаних основних засобів становить 3-5 років. Дані приведені у тис грн
Актив

01.01.2020

31.12.2020

Первісна вартість основних засобів

108

108

Накопичена сума амортизації

72

80
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Балансова вартість

36

28

Всі основні засоби використовуються Товариством у господарчій діяльності. Балансова вар-тість повністю амортизованих основних засобів, які ще використовуються
Товариством ста-новить 27 тис грн.
Переоцінку чи дооцінку основних засобів чи нематеріальних активів Товариство не
здійс-нювало.
Фінансові інструменти
Початкове визнання фінансових інструментів
Для оцінки фінансових інструментів Товариство виділяє наступні групи фінансових
активів та зобов’язань:
- фінансові активи та зобов’язання, які оцінюються за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку - цінні папери (акції, облігації, інвестиційні сертифікати, інші) та корпоративні права (частки);
- фінансові активи та зобов’язання, які оцінюються за амортизованою собівартістю
включають в себе
*торгову дебіторську заборгованість;
*грошові кошти та їх еквіваленти;
*інші фінансові активи;
* інші фінансові зобов’язання
Фінансові активи і зобов,язання Товариства початково визнаються за справедливою
вартіс-тю плюс витрати на проведення операцій з придбання активів/ зобов,язань.
Справедливу ва-ртість найкраще підтверджує ціна операції. Прибуток або збиток
при первісному визнанні визнається лише у тому випадку, якщо існує різниця між
справедливою вартістю та ціною угоди.
Подальша оцінка фінансових інструментів
Після первісного визнання фінансові зобов’язання і дебіторська заборгованість оцінюються за амортизованою вартістю. Амортизована вартість являє собою вартість
при первісному ви-знанні фінансового інструмента мінус погашення основного
боргу плюс нараховані відсот-ки, а для фінансових активів – мінус будь-яке зменшення вартості щодо понесених збитків від знецінення.
Нараховані відсотки включають амортизацію витрат на проведення операцій, відстрочених при початковому визнанні, та будь-яких премій або дисконту від суми
погашення із викори-станням методу ефективної процентної ставки. Нарахований
процентний дохід та нарахова-ні процентні витрати, включаючи нарахований купонний та амортизований дисконт або премію не відображаються окремо, а включаються до балансової вартості відповідних статей звіту про фінансовий стан.
Визначення справедливої вартості фінансових інструментів
Якщо для фінансового інструмента є головний ринок, то оцінка справедливої вартості пред-ставляє ціну на такому ринку.
Справедливою вартістю фінансових інструментів, що котируються на активному
ринку (цінні папери, які задовольняють вимогам лістингу), є ціна котирування (поточна ринкова вартість на фондовому ринку).
Справедлива вартість базується на припущенні, що продаж активу, чи передача
зобов,язання має місце або:
• на основному ринку для цього активу чи зобов,язання; або
• за відсутності основного ринку – на найсприятливішому ринку для цього активу
або зобов,язання.
Відповідна ринкова ціна котирування утримуваного активу або зобов’язання, яке
мають ви-пустити, - це, як правило, поточна ціна покупця, а у випадку активу, що
його мають придба-ти, чи утримуваного зобов’язання - це ціна продавця. Коли поточні ціни покупця та продав-ця недоступні, ціна котирування останньої операції
може свідчити про поточну справедливу вартість за умови відсутності значних змін
економічних обставин після дати операції.
Справедлива вартість цінних паперів українських емітентів, які внесені до біржового списку за категорією позалістингових, визначається за даними біржового курсу
організатора торгів-лі на дату оцінки, розрахованого та оприлюдненого відповідно до вимог законодавства. Справедлива вартість цінних паперів, що обертаються
більш як на одному організаторі тор-гівлі оцінюється за найменшим з біржових курсів, визначених та оприлюднених на кожному з організаторів торгівлі.
У разі, якщо на дату оцінки біржовий курс цінних паперів українських емітентів, що
перебу-вають у біржовому списку за категорією позалістингових, не визначено,
оцінка таких цінних паперів здійснюється на рівні поточної ціни цінного паперу на
дату оцінки або за балансо-вою вартістю, якщо така вартість суттєво (більш ніж на 10
%) не відрізняється від поточної ціни цінного паперу на дату оцінки.
Цінні папери, емітент яких ліквідований або щодо якого відкрито ліквідаційну процедуру, оцінюються за нульовою вартістю.
Справедлива вартість акцій українських емітентів, обіг яких зупинено, оцінюється
Товари-ством за нульовою вартістю до моменту відновлення обігу.
При відсутності ринку для інвестицій в інструменти капіталу (акцій, інвестиційних
сертифі-катів, корпоративних прав(часток)), Товариство може оцінювати справедливу вартість з ви-користанням наступних методів за умови, що вони забезпечують
достовірне визначення справедливої вартості: дохідний метод, ринковий метод, витратний метод.
Товариство застосовує методи оцінювання, які відповідають обставинам та для яких
є доста-тньо даних, щоб достовірно оцінити справедливу вартість, максимізуючи
використання до-речних відкритих вхідних даних та мінімізуючи використання закритих вхідних даних.
Вибір метода здійснюється за судженням та залежить від ефективності інвестицій та
інфор-мації, що є в наявності.
У випадках, коли наявної останньої інформації недостатньо, щоб визначити справедливу ва-ртість інвестицій в інструменти капіталу (акцій, інвестиційних сертифікатів, корпоративних прав (часток)), що не котируються, або коли існує широкий діапазон можливих оцінок спра-ведливої вартості таких інвестицій, Товариство може
залучати професійного оцінювача для визначення справедливої вартості таких фінансових активів.
У винятково рідких випадках Товариство може використовувати собівартість (останню ба-лансову вартість), як наближену оцінку справедливої вартості.
Усі активи та зобов’язання, що обліковуються за справедливою вартістю, або справедлива вартість яких розкривається у фінансовій звітності, класифікуються згідно
з ієрархією спра-ведливої вартості яка представлена нижче, і яка базується на вхідних даних найнижчого рі-вня, котрі важливі для усієї оцінки:
• вхідні дані 1-го рівня - ціни котирувань (не кориговані) на активних ринках для
іден-тичних активів або зобов’язань
• вхідні дані 2-го рівня – методи оцінки , для яких прямо, або опосередковано можна спостерігати важливі вхідні дані для найнижчого рівня при оцінці справедливої
вар-тості ;
• вхідні дані 3-го рівня – методи оцінки , для яких важливих вхідних даних найнижчого рівня при оцінці справедливої вартості немає у відкритому доступі. (неспостережні вхідні дані).
Визначення амортизованої собівартості фінансових інструментів із застосуванням
ме-тоду ефективної ставки відсотка (далі - метод ЕСВ)
Метод ЕСВ застосовується до фінансових активів і фінансових зобов’язань з терміном пога-шення більш одного року на момент первинного визнання. При цьому для
розрахунку амор-тизованої собівартості виходячи з очікуваних грошових потоків і
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терміну звернення фінан-сових активів і фінансових зобов’язань використовується
ЕСВ, розрахований при первісно-му визнанні. До фінансових активів і фінансових
зобов’язань, термін погашення яких менш одного року при їх первинному визнанні, включаючи фінансові активи і фінансові зобов’я-зання, дата погашення яких доводиться на інший звітний рік, метод ЕСВ може не застосову-ватися, якщо наслідки
дисконтування не істотні.
Прибутки або збитки за фінансовими інструментами
Прибуток або збиток від зміни балансової вартості фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, визнається у звіті про сукупні доходи (звіті про
фінансові результа-ти).
При припиненні визнання фінансового активу повністю різниця між балансовою вартістю (оціненою на дату припинення визнання) та отриманою компенсацією (включаючи будь-який новий отриманий актив мінус будь-яке нове взяте
зобов’язання) визнають у звіті про сукупні доходи (звіті про фінансові результати) у
складі прибутку або збитку.
Для фінансового активу, який оцінюється за амортизованою собівартістю, прибуток
або зби-ток визнається у звіті про сукупні доходи (звіті про фінансові результати),
коли припиняєть-ся визнання або зменшується корисність фінансового активу, а
також у процесі амортизації.
Для фінансового зобов’язання, що оцінюється за амортизованою собівартістю, прибуток або збиток визнається у звіті про сукупні доходи (звіті про фінансові результати), коли припиня-ється визнання фінансового зобов’язання, а також у процесі
амортизації.
Відсотки, дивіденди, пов’язані з фінансовим інструментом, слід визнавати як дохід
або ви-трати у звіті про сукупні доходи (звіті про фінансові результати).
Зменшення корисності (знецінення) фінансових активів
Товариство оцінює очікувані кредитні збитки за фінансовими активами та визнає
резерв під очікувані кредитні збитки у порядку, встановленому МСФЗ 9 «Фінансові
інструменти».
Знецінена заборгованість разом з відповідним резервом списуються у разі, коли не
має реа-льних перспектив її відшкодування, і все забезпечення було реалізоване
або передане Това-риству.
Припинення визнання фінансових інструментів
Товариство припиняє визнання фінансового активу тоді і лише тоді, коли:
- строк дії контрактних прав на грошові потоки від фінансового активу закінчився;
- Товариство передало право на отримання грошових потоків від активу або прийняло зобов’язання перерахувати отриманні грошові потоки повністю без суттєвої
затримки третьої стороні;
- Товариство або передало в основному всі ризики та винагороди від володіння фінан-совим активом, або не передало та не зберігало за собою в основному всі ризики та винагороди від володіння фінансовим активом, але передало контроль над
цим акти-вом.
Товариство припиняє визнання фінансового зобов’язання (або частину фінансового
зобов’я-зання) тоді і лише тоді, коли його погашають, тобто коли зобов’язання, визначене у контрак-ті, виконано (погашено), анульовано або строк його дії закінчився
та відновленню не підля-гає.
Безнадійна кредиторська заборгованість (коли зобов’язання анульовано або строк
його дії закінчився та відновленню не підлягає) списується з балансу на рахунок доходів звітного пе-ріоду.
Взаємозалік фінансових інструментів
Взаємозалік фінансових активів і зобов’язань з подальшим включенням в звіт про
фінансо-вий стан (баланс) лише їх чистої суми може здійснюватися лише у випадку,
якщо є юридич-но встановлене право взаємозаліку визнаних сум, і існує намір провести розрахунок на ос-нові чистої суми або одночасно реалізувати актив і розрахуватися по зобов’язаннях.
Доходи та витрати
Оцінка та визнання доходу
Сума доходу, яка виникає в результаті операції, визначається шляхом угоди між
Товари-ством та покупцем або користувачем активу, та оцінюється за справедливою вартістю отри-маної компенсації або компенсації, яка має бути отримана з урахуванням суми будь-якої знижки, що надається Товариством.
Доходи визнаються в тому випадку, якщо їх суму можна достовірно оцінити, та існує
ймові-рність того, що Товариство отримає майбутні економічні вигоди незалежно
від того, коли буде отримано платіж. Дохід визнається, тільки коли є ймовірність
надходження до суб’єкта господарювання економічних вигід, пов’язаних з операцією, та визнається у складі звіту про сукупні доходи (звіту про фінансові результати)
за методом нарахування.
Товариство отримує доходи від здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами,
надан-ня інформаційно-консультаційних, депозитарних та послуг торговця.
Оцінка та визнання витрат
Витрати визнаються Товариством при виконанні таких умов:
- сума витрат може бути достовірно оцінена;
- у майбутньому виникає зменшення економічних вигод, пов’язаних із зменшенням
активу або збільшенням зобов’язань.
Витрати визнаються Товариством у тому звітному періоді, в якому визнано доходи,
для отримання яких вони понесені (принцип відповідності доходів і витрат), або
коли стає оче-видно, що дані витрати не призведуть до отримання будь-яких доходів, незалежно від часу фактичної виплати коштів або іншої форми їх оплати, коли
економічні вигоди від їх викори-стання зменшилися або повністю спожиті.
Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, відображаються у скла-ді витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.
Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати визначаються шляхом систематичного розподілу його вартості
(наприклад, у вигля-ді амортизації) між відповідними звітними періодами.
До собівартості послуг прямо відносяться наступні види витрат:
- комісії біржам, послуги державних депозитаріїв, інші послуги сторонніх організацій, пов’язані з основною діяльністю Товариства;
- заробітна плата депозитаріїв, торговців, інших фахівців, що здійснюють основну діяльність Товариства;
- амортизація об’єктів основних засобів, безпосередньо пов’язаних з основною діяльністю Товариства;
- інші послуги, прямо пов’язані з основною діяльністю Товариства.
Орендні витрати підлягають розподілу між собівартістю та адміністративними витратами. В якості бази для розподілу приймається орендна площа у розрахунку на
кількість фахівців, що здійснюють основну діяльність Товариства.
Інші загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням Товариства (у тому числі юридичні, аудиторські) відносяться до адміністративних
Ризики та політика управління
Товариству притаманні наступні ризики: ринковий ризик (який включає в себе валютний ризик, ціновий ризик), кредитний ризик, ризик ліквідності та операційний
ризик.
Ринковий ризик. Справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовими
інстру-ментами може коливатися внаслідок змін у ринкових параметрах, таких, як
процентні став-ки, валютні курси і ціни фінансових інструментів.
Мета управління ринковим ризиком полягає у тому, щоб контролювати схильність
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до рин-кового ризику та утримувати в допустимих межах.
Максимальна величина ризику, що виникає за фінансовими інструментами, дорівнює їх справедливій вартості.
Товариство управляє ринковим ризиком шляхом встановлення лімітів по відкритій
позиції відносно величини портфеля по окремим фінансовим інструментам.
Товариством проведено аналіз наявної інформації щодо можливих подій та умов,
які можуть спричинити значні коливання ринкових цін на фінансові інструменти Товариства, та подібні фінансові інструменти у майбутньому.
За результатами проведеного аналізу можна зробити висновок, що у звітному періоді ринко-вий ризик, на який наражаються фінансові інструменти Товариства,
знаходиться на прийня-тному рівні, проте може вплинути на фінансовий результат
діяльності Товариства в подаль-шому
Ризик зміни курсу акцій (ціновий ризик)– це ризик коливань вартості фінансового
інструмен-ту в результаті зміни ринкових цін, незалежно від того, чи були подібні
зміни викликані фа-кторами, характерними для даного конкретного інструменту
або ж факторами на всі інстру-менти, що обертаються на ринку.
З метою управління ціновим ризиком здійснюється аналіз чутливості прибутку та
капіталу Товариства до зміни курсів акцій. З метою управління ціновим ризиком
Товариство здійс-нює постійний моніторинг коливань вартості фінансового інструменту.
За результатами проведеного аналізу Товариством встановлені події, обставини та
умови, які б могли свідчити про можливе істотне зростання цінового ризику Товариства у майбутньо-му.
У звітному періоді ціновий ризик, на який наражається Товариство, знаходиться на
прийня-тному рівні .
Валютний ризик виникає внаслідок змін у валютних курсах. Товариство може мати,
у тому числі, активи та зобов’язання, виражені в іноземній валюті. Відповідно, коливання обмінних курсів валют можуть сприятливо або несприятливо позначитися
на вартості активів Това-риства. З метою управління валютним ризиком Товариство
розраховує та аналізує вплив можливих змін обмінних курсів валют на монетарні
фінансові активи та зобов’язання. Ви-значення порогу чутливості керівництво Товариства здійснює на основі статистичних даних НБУ щодо динаміки курсу гривні
до іноземних валют.
Станом на 31.12.2020 року зобов’язань, виражених в іноземній валюті, Товариство
не має
Кредитний ризик виникає в результаті неможливості контрагента Товариства здійснити виплати своєчасно та в повному обсязі. Кредитний ризик, як правило, виникає у зв’язку з дебіторською заборгованістю, розрахунковими операціями, операціями з контрагентами на фінансових ринках.
Максимальний рівень кредитного ризику переважно відображається в балансовій
вартості фінансових активів у звіті про фінансовий стан (балансі).
						тис. грн.
Грошові кошти, їх еквіваленти,		
01 січня		
31 грудня
дебіторська заборгованість 		
2020 року		
2020 року
Дебіторська заборгованість
за продукцію, товари, роботи,послуги
92		
21
Дебіторська заборгованість за виданими
авансами				23		4
Інша поточна дебіторська заборгованість
1 800		
1 800
Гроші на рахунках в банку		
370		
4 012
Поточні фінансові інвестиції 		
5 491		
1 922
Усього оборотні активи			
7 776		
7 759
Товариство проводить постійний моніторинг впливу кредитного ризику на діяльність Това-риства на основі аналізу фінансового стану контрагентів та строків заборгованості, на підс-таві якого приймається рішення про необхідність формування
резерву під знецінення.
Також Товариством проведено аналіз наявної інформації щодо можливих подій та
умов, які можуть спричинити значне підвищення впливу кредитного ризику Товариства на його дія-льність у майбутньому.
Ризик ліквідності ризик виникнення збитків у Товаристві у зв’язку з неможливістю
своєчас-ного виконання ним в повному обсязі своїх фінансових зобов’язань, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат, внаслідок відсутності достатнього обсягу
високоліквідних активів. По-літика Товариства з управління ризиком ліквідності полягає у тому, щоб забезпечити, наскі-льки це можливо, постійну наявність ліквідності, достатньої для погашення своїх зобов’язань у встановлені строки без понесення
надмірних збитків та без загрози для репутації Товарист-ва.
Товариство проводить постійний моніторинг рівня ліквідності на основі аналізу показників платоспроможності (ліквідності) Товариства.
Також Товариством проведено аналіз наявної інформації щодо можливих подій
та умов, які можуть спричинити значне зниження рівня ліквідності Товариства у
майбутньому. В ході проведеного аналізу Товариством встановлено низку подій,
обставин та умов, які б могли свідчити про можливе погіршення рівня ліквідності
Товариства у майбутньому.
Поточні зобов’язання			
і забезпечення 			

01 січня		
2020 року		

31 грудня
2020 року

Поточна кредиторська заборгованість за :
продукцію, товари, роботи,послуги
36		
119
розрахунками з бюджетом		
7		
23
поточні забезпечення			0		5
Інші поточні зобов,язання
257		
18
Усього зобов’язань та забезпечень		
300		
165
Однак, приймаючи до уваги, що розмір зобов’язань Товариства знаходяться на невисокому рівні керівництво Товариства вважає, що ризик ліквідності знаходиться на
прийнятному рівні.
Операційний ризик виникає внаслідок недосконалої роботи внутрішніх процесів та
систем Товариства, його персоналу або в результаті зовнішнього впливу.
Товариство починаючи з 17 березня 2020 року, відповідно до вимог Постанови Кабінету Мі-ністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України ко-ронавірусу COVID-19» та задля мінімізації впливу запровадження
карантину на роботу вну-трішніх процесів та систем Товариства, вжило усіх необхідних заходів щодо її виконання.
Політика Товариства по управлінню ризиками орієнтована на мінімізацію потенціально не-сприятливого впливу на фінансові результати його діяльності.
Товариство здійснює управління ризиками в ході постійного процесу визначення,
оцінки, спостереження, вимірювання, оцінювання ризиків та застосування інших
заходів внутріш-нього контролю відповідно до діючого законодавства України та
внутрішніх положень То-вариства.
У звітному періоді збої внутрішніх процесів та систем, персоналу Товариства чи зовніш-нього впливу на роботу Товариства, які були викликані введеним карантином
відсутні.
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Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошті та їх еквіваленти відображаються за амортизованою собівартістю з
викорис-танням методу ефективної ставки проценту.
Оскільки наслідки дисконтування не істотні, Товариство не здійснювало дисконтування ва-ртості даних фінансових активів.
Залишки по рахунках в іноземній валюті Товариства перераховуються в національну валюту за поточним курсом НБУ на дату балансу (звіту про фінансовий стан)
Інша дебіторська та кредиторська заборгованість (нефінансові інструменти)
Інша дебіторська заборгованість, яка не є фінансовим активом, відображається за
первісною вартістю за вирахуванням резерву на знецінення. Балансова вартість
авансів, виданих на придбання активів, переноситься на балансову вартість активів,
коли Товариство отримує контроль над цими активами і існує вірогідність здобуття
економічних вигод від їх викорис-тання. Якщо є свідоцтво того, що активи, товари
або послуги, до яких відносяться аванси видані, не будуть отримані, балансова вартість авансів виданих зменшується, а відповідний збиток від знецінення визнається
у складі збитку.
Виплата дивідендів
Виплата дивідендів здійснюється на розсуд Товариства за підсумками роботи за
рік (квар-тал). Виплата дивідендів учасникам Товариства відображається як вирахування з нерозподі-леного прибутку. Запропоновані дивіденди визнаються як
зобов’язання в тому періоді, коли вони були затверджені загальними зборами учасників.
Інші доходи та витрати
Інші доходи та витрати визнаються у складі звіту про сукупні доходи (звіту про фінансові результати) за методом нарахування.
Доходи/витрати Товариства від реалізації необоротних активів, реалізації іноземної валюти, а також перерахунку операцій та залишків в іноземній валюті (курсові
різниці) відобража-ються у фінансовій звітності на «нетто» основі. Однак, якщо такі
доходи/витрати є суттєви-ми, Товариство подає їх окремо.
Облікові політики щодо податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний
період. Поточні витрати Товариства за податками розраховуються з використанням
податкових ставок, чин-них (або в основному чинних) на дату балансу.
Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов’язань
та являє со-бою податкові активи або зобов’язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між балансовою вартістю активу чи зобов’язання в балансі та їх податковою базою.
Відстрочені податкові зобов’язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових
різниць, що підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються
з урахуванням імовірності у майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок
якого можуть бути вико-ристані тимчасові різниці, що відлягають вирахуванню. Балансова вартість відстрочених по-даткових активів переглядається на кожну дату й
зменшується в тій мірі, в який більше не існує ймовірності того, що буде отриманий
оподатковуваний прибуток, достатній, щоб до-зволити використати вигоду від відстроченого податкового активу повністю або частково.
Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується,
будуть застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов’язань. Товариство визнає поточні та відстрочені податки як витрати або дохід і включає в
прибуток або збиток за звіт-ний період, окрім випадків, коли податки виникають від
операцій або подій, які визнаються прямо у власному капіталі або від об’єднання
бізнесу.
Товариство визнає поточні податки у капіталі, якщо податок належить до статей, які
відо-бражено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді.
Умовні активи та умовні зобов’язання
Умовний актив не визнається у фінансовій звітності, але інформація про нього
розкриваєть-ся, коли надходження економічних вигід від його використання є ймовірним. Умовні активи оцінюються регулярно, щоб забезпечити відповідне відображення змін у фінансовій звітнос-ті.
Умовні зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності, але інформація про нього
розкри-вається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні
вигоди, не є від-даленою. Умовні зобов’язання регулярно оцінюються, щоб визначити, чи стало ймовірним вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди.
Резерви (забезпечення)
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше
можливо, ніж не-можливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму
зобов’язання.
Товариство створює резерв витрат на оплату щорічних (основних та додаткових)
відпусток. Розрахунок такого резерву здійснюється на підставі правил Облікової
політики Товариства. Розмір створеного резерву оплати відпусток підлягає інвентаризації на кінець року. Розмір відрахувань до резерву відпусток, включаючи відрахування на соціальне страхування з цих сум, розраховуються виходячи з кількості
днів фактично невикористаної працівниками від-пустки та їхнього середньоденного заробітку на момент проведення такого розрахунку. Та-кож можуть враховуватися інші об’єктивні фактори, що впливають на розрахунок цього по-казника. У разі
необхідності робиться коригуюча проводка в бухгалтерському обліку згідно даних
інвентаризації резерву відпусток.
Облікові політики щодо оренди
Товариство здійснює свою основну діяльність у приміщенні, що орендує.
Скориставшись виключеннями , що передбачені МСФЗ 16 «Оренда» , Товариство
вирішило не визнавати актив з права користування та орендні зобов’язання до
оренди зі строком 12 місяців або менше, та оренди, за якою базовий актив є малоцінним.
Платежі, пов,язані з орендою, визнаються у звіті про сукупний дохід протягом строку оренди як витрати на прямолінійній основі.
						тис. грн.
				Рік 2019 р		Рік 2020 р
Орендні платежі			121		121
Комунальні та експлуатаційні платежі
25		
45
Основні припущення, оцінки та судження
При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення,
які ма-ють вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та
тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.
Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються
судження щодо балансової вартості ак-тивів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариства ін-формації про поточні події, фактичні
результати можуть зрештою відрізнятися від цих розра-хунків.
Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
Операції, що не регламентуються МСФЗ Товариством не здійснювались.
Фінансові інструменти
В таблиці нижче балансова вартість фінансових активів та фінансових зобов’язань
аналізується по категоріям у відповідності до МСФЗ 9.
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ТОВ «Фондовий депозитарій»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
		

3

01.01.2020 р.

31.12.2020 р.

Стаття Балансу

Фінансові
активи,
що
обов’язково оцінюються за
справедливою вартістю (призначені для торгівлі)

5 491

1 922

1160 «Поточні
фінансові інвестиції»

Разом (за справедливою вартістю)

5 491

1 922

Гроші та їх еквіваленти

370

4 012

1165 «Гроші та їх
еквіваленти»

Торгова дебіторська заборгованість (в тому числі за посередницькими угодами)

92

84

1125 «Дебіторська заборгованість за товари,
роботи, послуги»

дебіторська заборгованість
за виданими авансами

23

4

1130 «Дебіторська заборгованість за виданими авансами»

Інша поточна дебіторська заборгованість

1800

1 800

1155»Інша поточна дебіторська
заборгованість»

Разом активів (за амортизованою собівартістю)

2285

5 900

Всього фінансові активи

7 776

7 822

Фінансові зобов’язання, які
оцінюються за амортизованою собівартістю
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

119

1615 «Поточна
кредиторська заборгованість за
товари, роботи,
послуги»

Iнші поточні зобов,язання

36

18

1690 «Інші поточні зобов’язання»

Поточні забезпечення

257

5

1660 «Поточні
за-безпечення»

Всього
фінансові
зобов’язання (за амортизованою собівартістю)

293

142

Грошові кошти в банках та кредиторська заборгованість відображені Товариством
за первіс-ною вартістю.
Поточна торгова дебіторська відображена за вирахуванням резерву сумнівних боргів.
Резерв під знецінення (зменшення) корисності фінансових активів, що оцінюються
за амор-тизованою собівартістю, Товариством у звітному періоді не створювався.
Резерв під кредитні збитки не створювався.
Зобов’язань виражених в іноземній валюті Товариство не має.
Всі фінансові зобов’язання Товариства, які оцінюються за амортизованою собівартістю, є ко-роткостроковими (поточними), відображені за первісною вартістю.
Зобов’язань в іноземній валюті Товариство не має.
У статті «інша поточна дебіторська заборгованість» відображається заборгованість
ТОВ «Ді-стрибюторської компанії «ФАРМАТЕК» – 1 800 тис грн , що виникла за договором про пе-реведення боргу від 04 грудня 2020 р.
У статті «інші поточні зобов’язання» відображаються :
1)
грошові кошти у вигляді дивідендів ,перерахованих Національним депозитарієм Ук-раїни на рахунок Товариства для наступної виплати (перерахування)
емітентам- фі-зичним особам власникам цінних паперів ПрАТ КЦБА. Залишок коштів
(зобов’язань до перерахування) на 31.12.2020 року склав 18 тис грн
Фінансові інвестиції
Вартість поточних фінансових інвестицій Товариства, що зазначені у Звіті про фінансовий стан (Балансі) станом на 31.12.2020 року, підтверджена незалежним оцінювачем ТОВ «Юні-версал Бізнес Солюшнс» код ЄДРПОУ № 43616842, що діє на підставі
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні». Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 05.06.2020 р. No 486/20
виданий Фондом державного майна України.
№

1

2

Найменування емітента

ТОВ «КУА
»ІНСТИТУТ
ПОРТФЕЛЬНИХ
ІНВЕСТИЦІЙ»
(ВЗНПІФ
«Дивіденд»

ТОВ «КУА»
ІНСТИТ У Т
ПОРТФЕЛЬНИХ
ІНВЕСТИЦІЙ»
(ВЗНПІФ
«Дивіденд
плюс»

Код за
Є ДРПОУ/
код
за
ЄДРІСІ

36470876

Код цінних паперів

UA4000060008

/
2331348

36470876
/
2331687

www.emitinfo.com

UA4000129530

Вид, тип
ЦП

кількість
ЦП, шт

інвестиційні
сертифікати;
іменні;
бездокументарні

860

інвестиційні
сертифікати;
іменні;
бездокументарні

100365

балансова
вартість
одного ЦП,
грн

Балансова
вартість,
грн

104,73

90067,80

1,46

146532,90

ТОВ «КУА»
ІНСТИТ У Т
ПОРТФЕЛЬНИХ
ІНВЕСТИЦІЙ»
(ВЗНПІФ
«Дивіденд
А»

ЕМІТ ІНФО
36470876

UA4000133136

/
2331705

інвестиційні
сертифікати;
іменні;
бездокументарні

2694

625,78

1685851,32

Всього

1922452,02

Всі інвестиції, які знаходять на балансі Товариства, призначені для торгівлі та визнано пото-чними.
Довгострокових фінансових інвестицій у звітному періоді не визначено.
Будь-яка суттєва ринкова та інша остання інформація, яка б дозволила обґрунтовано визна-чити інший розмір справедливої вартості таких інвестицій, у Товариства
відсутня.
Непоточні активи, утримувані для продажу.
Станом на 31.12.2020 Товариство не має непоточних активів, утримуваних для продажу.
Власний капітал 					 тис. грн.
01.01.2020

31.12.2021 р

Стаття Балансу

Зареєстрований
(пайовий) капітал

7 384

7 384

1400 «
Зареєстрова-ний
(пайовий) капітал

Додатковий
капітал

1800

1800

1410 « Додатковий капітал

Резервний
капітал

15

15

1415 « Резервний
капітал «

Нерозподілений
прибуток (непокритий збиток)

(1 682)

(1 576)

1420 « Непокритий збиток «

Усього за розділом ІІ

7776

7623

Станом на 31.12.2020 року власний капітал включає в себе зареєстрований (статутний) капі-тал, додатковий капітал, резервний капітал та нерозподілений прибуток.
Загальна сума вла-сного капіталу на 31.12.2020 складає 7 623 тис грн.
Статутний капітал
Розмір статутного капіталу, відображений у фінансовій звітності Товариства на
31.12.2020 року, складає 7 384 тис. грн., що відповідає розміру статутного капіталу,
зафіксованого в останній редакції Статуту Товариства.
У звітному періоді та станом на 31.12.2020 року єдиним учасником Товариства є
ЧОРНИЙ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ.
Додатковий капітал
Станом на 31.12.2020 року розмір додаткового капіталу складає 1800 тис. грн.
Змін у складі додаткового капіталу за звітний період не було.
Резервний капітал
За звітний період 2020 року змін у резервному капіталі не відбувалося.
Станом на 31.12.2020 р. розмір резервного капіталу Товариства складає 15 тис. грн.
Нерозподілений прибуток/непокритий збиток
На 01.01.2020 року сума непокритого збитку Товариства складала 1 682 тис. грн
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) формується наростаючим підсумком шляхом збільшення чистого фінансового результату діяльності Товариства за
поточний період до не-розподіленого прибутку минулих років за вирахуванням
розподілу даного прибутку.
За результатами діяльності за рік 2020 Товариство отримало чистий прибуток у сумі
106 тис. грн
Станом на 31.12.2020 р. сума непокритого збитку Товариства складає 1 576 тис. грн
Управління капіталом
Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей: забезпе-чення доходу Товариства, а також належного прибутку учасникам Товариства.
Ключові питання та поточні рішення, що впливають на обсяг і структуру капіталу,
а також джерела його формування, розглядаються управлінським персоналом Товариства.
Управлінський персонал Товариства здійснює регулярний аналіз структури капіталу.
Відповідно до «Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності
на фон-довому ринку та вимог до системи управління ризиками», затвердженого рішенням НК-ЦПФР від 01.10.2015 за № 1597 (зі змінами та доповненнями) Товариство
розраховує такі показники: розмір регулятивного капіталу, норматив адекватності
регулятивного капіталу, норматив адекватності капіталу першого рівня, коєфіціент
фінансового левереджу, коефіці-єнт абсолютної ліквідності, норматив концентрації
кредитного ризику.
Значення пруденційних показників Товариства у звітному періоді відповідали нормативним.
Виплата дивідендів
За звітний період рік 2020 виплата дивідендів Товариством не здійснювалася.
Чисті доходи або витрати (прибутки або збитки)
						тис. грн.
Рік 2020

Рік 2019

Стаття Звіту про фінансові результати

Чистий дохід від реалізації
продукції (товарів, робіт,
послуг)1)

21 043

8 468

2000 «Чистий дохід від
реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)»

Собівартість реалізованої
продукції (товарів, робіт,
послуг)2)

20 375

7 736

2050
«Собівартість
реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)»

Інші операційні доходи3)

1 275

32

2120 «Інші операційні
доходи»

Адміністративні витрати4)

617

350

2130 «Адміністративні
витрати»
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Інші операційні витрати5)

1 197

43

2180 «Інші операційні
витрати»

1)2)Доходи та собівартість від професійних послуг (депозитарних, послуг з торгівлі
цінними паперами), інформаційно-консультаційних та інших послуг.
3)Дохід від операційної курсової різниці (в основному курсові різниці від перерахунку суми в іноземній валюті на поточних рахунках, інших рахунках (депозит) на
дату здійснення опера-ції та на кожну звітну дату), доходи від нарахованих процентів по залишкам на поточних рахунках, прибуток від реалізації іноземної валюти.
4)У складі адміністративних витрат враховуються в основному виплати на оплату
праці та сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, витрати на оренду приміщення, витрати на обслуговування комп’ютерів,
аудиторські послуги.
5) Витрати від зміни балансової вартості фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, та втрати від операційної курсової різниці (в основному курсові
різниці від перерахунку суми в іноземній валюті на поточних рахунках на дату здійснення операції та на кожну звітну дату)
Чистий фінансовий результат
прибуток			
106
31
2350 «прибуток»
збиток			
0
0
2355 «збиток»
Рік 2020 р

Рік 2019 р

516

568

Дохід від реалізації послуг
Дохід від реалізації цінних паперів в т.ч.

20 527

7 900

акції

16 887

7 900

Інвестиційні сертифікати

3 640

0

Всього доходи від реалізації (стаття 2000)

21 043

8 468

						тис.грн
Рік 2020 р

Рік 2019 р

Вартість реалізованих цінних паперів в т.ч.

19 798

7 212

акції

16 174

7 212

Інвестиційні сертифікати

3 624

0

577

524

20 375

7 736

Собівартість (крім вартості ЦП)
Всього витрати (стаття 2050)

До собівартості послуг прямо відносяться наступні види витрат:
- послуги депозитаріїв, інші послуги сторонніх організацій, пов’язані з основною
діяльністю Товариства;
- заробітна плата фахівців, що здійснюють основну діяльність Товариства;
- амортизація об’єктів основних засобів, безпосередньо пов’язаних з основною
діяльністю Товариства;
- інші послуги, прямо пов’язані з основною діяльністю Товариства.
Орендні витрати підлягають розподілу між собівартістю та адміністративними
витратами. В якості бази для розподілу приймається орендна площа у розрахунку
на кількість фахівців, що здійснюють основну діяльність Товариства.
Інші загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням
Товариства (у тому числі юридичні, аудиторські) відносяться до адміністративних.
Особливості складання звіту про рух грошових коштів
Звіт про рух грошових коштів за звітний період складено Товариством за прямим
методом.
Грошові потоки від операційної діяльності визначаються переважно основною
діяльністю Товариства, яка приносить дохід. Отже, грошові потоки, що є результатом
діяльності з торгі-влі цінними паперами, а також винагорода за виконання операцій,
пов’язаних з розміщен-ням, зберіганням, купівлею і продажем цінних паперів
(дилерська, брокерська, депозитарна діяльність, андерайтинг) класифікуються як
операційна діяльність, оскільки вони пов’язані з основною діяльністю Товариства,
яка приносить дохід.
Згідно МСФЗ (IAS) 7 “Звіт про рух грошових коштів”, проценти отримані по
банківських рахунках, що обліковуються як грошові кошти, та проценти отримані по
інших депозитах класифікуються як операційна діяльність.
У таблиці наведено рух коштів у результаті операційної діяльності Товариства.
Рік 2020 р

Рік 2019 р

Стаття Звіту про рух
грошових коштів

Надходження
Надходження
за
операціями, пов’язаними
з основною діяль-ністю

569

8420

Надходження
відсотків
(за де-позитами та за
залишками
грошових
коштів на рахунках)

23

32

Інші надходження

881 *1

18 206 *2

Всього надходження

1473

26658

3000 “Реалізація продукції, товарів, робіт, послуг”
3015”Надходження
авансів від покупців і
за-мовників”
3020 “Надходження від
повернення авансів
3025 “Надходження від
відсотків за залишками
коштів на поточних рахунках

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Витрачання за операціями
ку-півлі-продажу товарів,
прид-бання
робіт
та
послуг у вітчи-зняних
постачальників

(1 121)

(8 476)

3100 “Витрачання на
оплату товарів, робіт,
послуг”
3105”Витрачання на оплату праці”
3110 “Відрахування на
соціальні заходи”
3115 “Зобов’язання з податків і зборів”
3135 “Витрачання на
оплату авансів”

Інші витрачання

(1 063) *1

(18 186) *2

3190 “Інші витрачання”

Всього витрачання

(2 184)

(26 662)

Чистий рух коштів від
операцій-ної діяльності

(711)

(4)

1)2) В основному операції за посередницькими угодами (операції купівлі-продажу
цінних паперів), операцій, пов’язаних з реалізацією іноземної валюти, виконанням
Товариством функцій Податкового агента, згідно ПКУ, помилкові зарахування/
повернення від контрагентів тощо .
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Товариства.
						
(тис. грн.)
Рік 2020
р

Р і к
2019 р

Стаття Звіту про рух
грошових коштів

20 527

0

3200
“Реалізація
фінансових інвестицій”

Витрачання на на придбання
фінансових інвестицій

16 174

0

3255 “Витрачання на
придбання фінансових
інвестицій”

Чистий
рух
коштів
інвестиційної діяльності

від

4 353

0

Чистий рух коштів за звітний
період

3 642

(4)

Надходження
Надходження від реалізації
фінансових інвестицій
Витрачання

Руху коштів у результаті фінансової діяльності Товариства в поточному звітному
періоді, не відбувалося.
Виплати працівникам
Виплати працівникам представлені у вигляді заробітної плати. При визначенні
величини зобов’язань щодо короткострокових винагород працівникам
дисконтування не застосовуєть-ся, і відповідні витрати визнаються по мірі
виконання працівниками своїх професійних обо-в’язків.
Щодо сум накопичуваних компенсацій за відсутність Товариством визнається
зобов’язанням.
За звітний період виплати працівникам склали 498 тис грн (в т.ч. провідному
управлінсько-му персоналу 333 тис грн)
Резерви (забезпечення)
На 01.01.2020 р залишок резерву на оплату відпусток працівникам був відсутній. За
звітний період створено резерву на суму 44 тис грн , використано резерву на суму
39 тис грн. За-лишок резерву станом на 31.12.2020 р. 5 тис грн
Залишок резерву сумнівних боргів для відшкодування майбутніх витрат і платежів
станом на 01.01.2020 р. складав 3 тис грн. За звітний період створено резерв у сумі
18 тис грн., вико-ристано 12 тис грн. Залишок резерву станом на 31.12.2020 р. 9 тис
грн.
Інші резерви (забезпечення) Товариством не створювались.
Умовні активи та умовні зобов’язання
Станом на 01.01.2020 р. та на 31.12.2020 р. умовні активи та умовні зобов’язання у
Товарист-ва відсутні.
Інформація про пов’язані сторони
Інформація про осіб, які прямо володіють істотною участю у Товариства:
Повне
найменування

Місцезнаходження

Ідентифікаційний
код фізичної особи

Відсоток
участі у
статутному
капіталі

ЧОРНИЙ СЕРГІЙ
АНАТОЛІЙОВИЧ.

м. Івано-Франківськ,
вул..Медична, буд.9,
кВ.6. Україна.

2285702851

100 %

Провідний управлінський персонал
Загальна сума винагороди провідного управлінського персоналу складає:
- за рік 2020 року – 333 тис. грн.;
- за рік 2019 року – 318 тис. грн.
Вказана сума винагороди становить заробітну плату (оклади) директора Товариства,
заступ-ника директора та головного бухгалтера.
Перелік операцій з пов’язаними сторонами, які мали місце протягом 2020 року :
За звітний період Товариство надало пов’язаній особі Чорному С.А. депозитарні
пос-луги на загальну суму 0,4 тис. грн. Послуги надані на умовах, еквівалентних
умовам, що до-мінують в операціях між незалежними та обізнаними сторонами.
Заборгованість за надані депозитарні послуги надані Чорному С.А. станом на
31.12.2020 року відсутня.
Крім того, 04 грудня 2020 р. шляхом укладання договору переведення боргу між
пов’язаною особою Чорним С.А. та ТОВ «Дистриб’юторська компанія «ФАРМАТЕК»
забо-ргованість Чорного С.А. в сумі 1 800 тис грн станом на 31.12.2020 р відсутня.
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Подій після звітного періоду, які свідчать про умови, що існують на дату закінчення
звітного періоду та вимагають коригування фінансової звітності, та які б були суттєві
для фінансової звітності, крім тих, що були розкриті у примітках до відповідних
статей фінансової звітності, відсутні.
Керівник
ТОВ “Фондовий депозитарій” ___________________ Потолап Олена Владиславівна
Головний бухгалтер

___________________

Баранівська Ірина Анатоліївна

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Керівництву та Учасникам
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФОНДОВИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ»
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Звіт щодо аудиту фінансової звітності
Думка
Ми провели аудит фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю
«ФОНДОВИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ» (надалі - Товариство), що складається з Балансу (Звіту
про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2020р., Звіту про фінансові результати
(Звіту про сукупний дохід) за 2020 рік, Звіту про рух грошових коштів (за прямим
методом) за 2020 рік, Звіту про власний капітал за 2020 рік і Приміток до фінансової
звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик за 2020 рік, що
закінчився зазначеною датою.
На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх
суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2020р., фінансові
результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно
МСФЗ.
Основа для думки
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу
відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність
аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по
відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради
з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними
вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, 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.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були
найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період.
Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому
та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо
окремої думки щодо цих питань.
Ключове питання аудиту: ризики обходу механізмів внутрішніх контролерів
управлінським персоналом
Міжнародні стандарти аудиту вимагають від нас під час кожного аудиту розглядати
ризик обходу механізмів внутрішніх контролів управлінським персоналом як
значний ризик.
Управлінський персонал є у виключному положенні для можливості здійснення
шахрайства через його здатність маніпулювати бухгалтерськими записами
внаслідок обходу контролів, які за інших умов працюють ефективно.
Ми оцінили порядок затвердження операцій, що здійснює Товариство. Ми також
оцінили дотримання законів і нормативно-правових актів, які є релевантними для
цілей аудиту. Завдяки цій роботі ми розробили відповідні аудиторські процедури
для усунення цього ризику.
Ми оцінили ризик та проаналізували наявність будь-яких доказів необ’єктивності
управлінського персоналу або значну зміну підходу до суттєвих облікових оцінок
та суджень, які стосуються окремої фінансової звітності, порівняно з попереднім
роком.
Ми переглянули протоколи засідань органів корпоративного управління
Товариства.
Ми робили запити працівникам на різних рівнях організаційної структури, щоб
переконатись у послідовності тверджень, які ми отримали від керівництва, як усно
так і у письмовій формі.
Ми протестували акти звірок з третіми сторонами та отримали від них листи
підтвердження (в тому числі від банків, окремих постачальників та клієнтів,
зовнішніх юридичних консультантів), проаналізувавши ціни й інші умови контрактів
та порівняли їх з ринковими. Серед інших процедур, ми провели перевірку
визнання доходів від реалізації та перевірку сутності потенційного нестандартних
і одноразових значних операцій, щоб переконатись у тому, що такі операції були
належним чином затвердженні і правильно відображені в обліку та розкриті в
окремій фінансовій звітності.
Ми включили до плану аудиту процедури, які неможливо було передбачити,
проаналізували бухгалтерські проводки, щоб визначити, що вони відповідають
комерційній сутності та обґрунтованості.
Ми провели наші процедури на вибірковій основі у відповідності до свого
професійного судження та методології аудиту.
Ключове питання аудиту: оцінка вартості фінансових інструментів
Ми визначили це питання як ключове, в зв’язку з значущістю вкладень у фінансові
інструменти, а також у зв’язку зі складністю оцінки деяких фінансових інструментів.
Поточні фінансові ринки схильні до впливу різних зовнішніх і внутрішніх факторів
і є волатильними, тому оцінка фінансових інструментів може значно вплинути на
результати діяльності та фінансовий стан Товариства та розкрито в примітках у
розділі «Облікові політики щодо фінансових інструментів», «Інші розкриття, що
вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості». Фінансові інструменти,
оцінюються за справедливою вартістю, за рівнями ієрархії визначення справедливої
вартості. Рівні відповідають можливості прямого визначення справедливої вартості
на основі ринкових даних.
У 2020 році обсяг інвестицій в портфель фінансових активів Товариства знизився
порівняно з минулим роком. Для визначення справедливої вартості активів на дату
балансу Товариство залучило експерта з оціночної діяльності.
Ми вивчили розроблені фахівцями товариства методики оцінки, а також джерела
істотних припущень, використані при визначенні справедливої вартості.
Справедлива вартість фінансових інструментів ґрунтується на ціні їх котирування
на ринку на дату балансу без будь-яких вирахувань витрат на здійснення операцій.
У разі відсутності ціни котирування справедлива вартість інструмента оцінюється
з використанням моделей ціноутворення або методів дисконтованих грошових
потоків.
Ми виконали детальне тестування (на вибірковій основі) значимих фінансових
інструментів щодо використаних моделей і припущень. Ми також проаналізували
відповідність розкритою товариством інформації про оцінку таких фінансових
інструментів, включаючи інформацію про використання істотних вихідних даних
поставленим вимогам МСФЗ.
Пояснювальний розділ
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Не змінюючи нашу думку, Ми звертаємо увагу, що вплив економічної кризи
та політичної нестабільності, які тривають в Україні, а також їхнє остаточне
врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю, і вони можуть
негативно вплинути на економіку України та операційну діяльність Товариства.
Йдеться про істотну невизначеність, пов’язану з політичною і економічною
нестабільністю в Україні. Наша думка не містить жодних застережень щодо цього
питання.
Не змінюючи нашу думку, Ми звертаємо увагу на наслідки впливу на діяльність
Товариства пандемії Kopoнaвipycнoї хвороби (COVlD-19) та пов’язаних з цим
обмежувальних заходів. У зв’язку з неможливістю спрогнозувати подальший перебіг
подій, визначити заходи, які буде застосовано керівництвом країни, терміни дії
обмежувальних заходів, в також достовірно оцінити ефект впливу поточної ситуації
на діяльність Компанії та її контрагентів, а також на економічне середовище в цілому,
ми не можемо достовірно оцінити ефект впливу цих обставин на окрему фінансову
звітність Товариства за piк, що закінчився 31 грудня 2020 та на спроможність
Товариства продовжувати діяльність в подальшому. У випадку суттєвих змін у
діяльності Товариства, або у випадку введення надзвичайного стану в державі, або
настання інших подій, які суттєво вплинуть на діяльність Товариство, керівництво
Товариства буде оцінювати вплив цих подій на діяльність, а також приймати рішення
про необхідність коригування даних i фінансової звітності та оприлюднення такої
інформації. Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано.
Інша інформація
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію,
підготовлену станом та за рік, що закінчився 31.12.2020 року. Наша думка щодо
фінансової звітності Товариства 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, ідентифікованою вище та при цьому
розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою
звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інформація
має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами
роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї інформації, ми
зобов’язані повідомити про цей факт.
Стосовно наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю та
іншою інформацією (МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації
в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність»): Аудитори
ознайомилися з іншою інформацією, оскільки існує можливий вплив на фінансову
звітність невиявлених викривлень, які є не всеохоплюючими між перевіреною
аудиторами фінансовою звітністю та іншою інформацією, та не ставлять під сумнів
достовірність перевіреної аудиторами фінансової звітності товариства.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими
повноваженнями, за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання
фінансової звітності відповідно до МСФЗ, стандартів фінансової звітності та за таку
систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною
для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих
викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність
за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній
основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності
діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як
основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал
або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших
реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть
відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.
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 не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж
для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову,
підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами
внутрішнього контролю;
• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту,
для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для
висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість
облікових оцінок і відповідного розкриття інформації, зроблених управлінським
персоналом;
• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку
та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва
невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість
Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо
існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті
аудитора до відповідного розкриття інформації у фінансовій звітності або, якщо
таке розкриття інформації є неналежним, модифікувати свою думку. Наші висновки
ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора.
Тим не менше, майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити
свою діяльність на безперервній основі;
• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з
розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події,
що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію
про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати,
включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені
нами під час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження,
що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх
про всі зв’язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що
впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних
застережних заходів.
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено
найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення
під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими
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питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора, крім випадків,
якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого
питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання
не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення
можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.
Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
На виконання Рішення НКЦПФР №160 від 12.02.2013р. повідомляємо наступне
Основні відомості про Товариство
В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань на момент проведення перевірки міститься наступна
інформація про Товариства:
Найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФОНДОВИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ”
(ТОВ “ФОНДОВИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ”). Організаційно-правова форма - ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Назва юридичної особи - “ФОНДОВИЙ
ДЕПОЗИТАРІЙ”. Ідентифікаційний код юридичної особи – 36469572.
Місцезнаходження юридичної особи Україна, 04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ
ІЛЛЄНКА, будинок 81, ЛІТЕРА А. Інформація для здійснення зв’язку: +38 044 207 59 71.
Розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду): 7 383 800,00грн.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного
із засновників (учасників); прізвище, ім’я, по батькові за наявності), країна
громадянства, місце проживання, якщо засновник – фізична особа; найменування,
країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник –
юридична особа - ЧОРНИЙ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, країна громадянства: Україна,
місцезнаходження: Україна, 76011, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ,
ВУЛИЦЯ МЕДИЧНА, будинок 9, квартира 6, розмір внеску до статутного фонду (грн.):
7 383 800,00грн.
Види діяльності:
66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах (основний);
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; 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й
керування;
73.20 Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки
Відомості про керівника юридичної особи, про інших осіб, які можуть вчиняти дії
від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи
для державної реєстрації тощо: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дані про
наявність обмежень щодо представництва юридичної особи - ПОТОЛАП ОЛЕНА
ВЛАДИСЛАВІВНА, 12.06.2014 – керівник.
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної
реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної
особи була проведена після набрання чинності Законом України “Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” - дата запису 07.04.2009,
номер запису – 10741020000033288.
Місцезнаходження реєстраційної справи Шевченківська районна в місті Києві
державна адміністрація
Відповідно до Статуту, предметом діяльності Товариства є виключно професійна
діяльність на фондовому ринку, а саме: діяльність з торгівлі цінними паперами, в
тому числі брокерська, дилерська діяльність, андерайтинг, діяльність з управління
цінними паперами, консультаційні послуги на ринку цінних паперів; депозитарна
діяльність депозитарної установи.
Метою створення Товариства є отримання прибутку шляхом здійснення
підприємницької діяльності. Для досягнення мети своєї діяльності Товариство має
право вчиняти будь-які дії, укладати будь-які договори, контракти, угоди (в тому
числі зовнішньоекономічні) що не заборонені чинним законодавством, вступати
до будь-яких об’єднань, союзів, асоціацій, тощо (в тому числі міжнародних) та
здійснювати всі інші види діяльності для досягнення мети створення Товариства, які
не заборонені чинним законодавством України.
Середня облікова чисельність працюючих складає 6 чоловік. В періоді, що
перевірявся, Товариство діяло на підставі наступних дозволів, свідоцтв та ліцензій:
- Ліцензії АЕ 286870, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку щодо професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність с торгівлі
цінними паперами – дилерська діяльність, номер рішення №488, дата прийняття
рішення про видачу ліцензії –15.04.2014р. Строк дії ліцензії з 26.05.2014р. –
необмежений.
- Ліцензії АЕ 286869, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку щодо професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність с торгівлі
цінними паперами – брокерська діяльність, номер рішення №488, дата прийняття
рішення про видачу ліцензії – 15.04.2014р. Строк дії ліцензії з 26.05.2014р. –
необмежений.
- Ліцензії АЕ 286673, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку щодо професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарна діяльність
депозитарної установи, дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії
10.10.2013р. № 2355. Строк дії ліцензії: з 12.10.2013р. – необмежений.
- Ліцензії АЕ 286871, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку щодо професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність с торгівлі
цінними паперами – андеррайтингова, дата прийняття та номер рішення №488, дата
прийняття рішення про видачу ліцензії – 15.04.2014р. Строк дії ліцензії з 26.05.2014р.
– необмежений.
Товариство включене до державного реєстру фінансових установ, які надають
фінансові послуги на ринку цінних паперів з 06.07.2009р., про що свідчить Свідоцтво,
видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку №1562.
Аудит проведено у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту - МСА 700
«Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705
«Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні
параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 710
«Порівняльна інформація - відповідні показники і порівняльна фінансова звітність»,
МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять
перевірену аудитором фінансову звітність». Щодо окремих компонентів фінансової
звітності повідомляємо наступне:
Товариство організацію і ведення бухгалтерського обліку, процедури складання
фінансової звітності здійснює відповідно до вимог встановлених Міністерством
фінансів України, норм Закону №996-XIV, основних принципів Міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку та звітності, норм чинного законодавства України,
в національній валюті України. В бухгалтерському обліку відображає господарські
операції, оцінку активів, статті власного капіталу та зобов’язання згідно з МСФЗ.
Товариство самостійно здійснювало ведення бухгалтерського статистичного обліку
та формувало звітність відповідно до вимог законодавства України. Фінансовий рік
Товариства збігається з календарним роком.
Бухгалтерський облік ведеться за журнально-ордерною формою. Реєстрація
операцій в регістрах бухгалтерського обліку здійснювалась на підставі первинних
документів.
В періоді, що підлягав аудиту, Товариство відповідно до вимог чинного
законодавства дотримувалось наступних принципів обліку:
 обачність - застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні
запобігати заниженню оцінки зобов’язань та витрат і завищенню оцінки активів і
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доходів Товариства;
 повне висвітлення - фінансова звітність повинна містити всю інформацію про
фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути
на рішення, що приймаються на її основі;
 автономність - Товариство розглядається як юридична особа, відокремлена від
її власників, у зв’язку з чим особисте майно та зобов’язання власників не повинні
відображатися у фінансовій звітності Товариства;
 послідовність - постійне (із року в рік) застосування Товариством обраної облікової
політики. Перегляд облікової політики має бути обґрунтований та розкритий у
фінансовій звітності;
 безперервність - оцінка активів та зобов’язань Товариства здійснюється виходячи
з припущення, що його діяльність буде тривати далі;
 нарахування та відповідність доходів і витрат - для визначення фінансового
результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з
витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і
витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент
їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів;
 превалювання сутності над формою - операції обліковуються відповідно до їх
сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;
 історичною (фактичною) собівартістю - пріоритетною є оцінка активів Товариства,
виходячи з витрат на їх придбання;
 єдиний грошовий вимірник - вимірювання та узагальнення всіх господарських
операцій Товариства у його фінансовій звітності здійснюється в єдиній грошовій
одиниці;
 періодичність - можливість розподілу діяльності Товариства на певні періоди часу
з метою складання фінансової звітності.
Стан корпоративного управління відповідає законодавству України. Формування
складу органів Товариства здійснюється відповідно до статті 9 Статуту. Протягом
звітного року в Товаристві функціонували наступні органи:
- Загальні збори Учасників Товариства - вищий орган Товариства, який складається з
Учасників Товариства або призначених ним представників.
- Директор Товариства - виконавчий орган Товариства, здійснює керівництво
поточною діяльністю Товариства.
У Товариства відсутні прострочені зобов’язання щодо сплати податків (відсутній
податковий борг) та зборів, а також відсутні несплачені штрафні санкції за порушення
законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів.
Аудитором було встановлено пов’язані особи: керівник Потолап Олена
Владиславівна, громадянина України Чорний Сергій Анатолійович, учасник
Товариства, володіє 100% (м.Івано-Франківськ, вул.Медична, буд.9, кв.6, Україна,
2285702851). В 2020 році обсяг здійснюваних операцій - депозитарні послуги (0,4тис.
грн.), платежі за договорами купівлі-продажу цінних паперів (1,8млн.грн.).
Аудитором не виявлено інформації про наявність та обсяг непередбачених активів
та/або зобов’язань Товариства, а також не встановлено ймовірність визнання їх на
балансі.
Подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте
можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан заявника, а також інформація про
наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність
Товариства - не виявлено.
Ми звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ,
який включає Баланс (Звіт про фінансовий результат), Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал,
і відповідні примітки (в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що
вимагає МСФЗ) може забезпечити достовірне відображення фінансового стану
Товариства, результатів його операційної діяльності та руху грошових коштів згідно
з МСФЗ.
Ідентифікації та оцінки, надані аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової
звітності (МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при
аудиті фінансової звітності»): отримані достатні та прийнятні аудиторські докази,
що стосуються оцінених ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства,
через розробку і застосування прийнятих дій у відповідь. Конкретні дії у відповідь
на оцінку аудитором ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є
проведена нами ідентифікація умов, а також оцінки класів операцій, залишків на
рахунках, розкриття інформації та тверджень, на які вони можуть впливати.
За результатом проведеного аналізу, щодо фінансово-господарської діяльності
Товариства протягом 2020 року, результати якої відображені у фінансовій
звітності станом на 31.12.2020 року, Аудитор дійшов висновку, про відповідність
розміру власного капіталу за даними фінансової звітності, вимогам, установленим
нормативно-правовими актами Комісії.
На підставі розрахунків пруденційних нормативів на виконання Положення щодо
пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до
системи управління ризиками, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 01.10.2015 року №1597, зі змінами та доповненнями,
що визначає основні ризики професійної діяльності на фондовому ринку,
встановлює перелік, порядок розрахунку та нормативні значення пруденційних
показників, що застосовуються для їх вимірювання та оцінки, визначає вимоги до
професійних учасників фондового ринку щодо запобігання та мінімізації впливу
ризиків на їх діяльність, а також встановлює періодичність здійснення розрахунків
пруденційних показників та подання результатів таких розрахунків, а також даних,
на основі яких здійснюються розрахунки, до Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку, проведено розрахунок пруденційних нормативів.
В результаті проведеного аналізу розрахунків пруденційних нормативів, керуючись
Положенням щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому
ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженого Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.10.2015 року
№1597 із урахуванням норм Положення про нагляд за дотриманням пруденційних
нормативів професійними учасниками фондового ринку, затвердженого Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.12.2015 року
№2021, зі змінами та доповненнями, можна зробити висновок, що Товариство
дотримувалось нормативів, встановлених зазначеними вище Положеннями.
Власний капітал
Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «ФОНДОВИЙ
ДЕПОЗИТАРІЙ» станом на 01.01.2020р. становив 7 384тис.грн., станом на 31.12.2020р.
– 7 384тис.грн., наповнений повністю, формувався у відповідності із вимогами
чинного законодавства; розмір статутного капіталу зазначений у Статуті відповідає
даним обліку.
Статутний капітал відповідає розміру, визначеному установчими документами.
Щодо порядку, правильності формування та сплати пайового капіталу, що
відбувався в попередніх звітних періодах, було висловлено позитивну думку
незалежним аудитором – ТОВ«ГЛОССА-АУДИТ» та відображено у аудиторському
звіті від 24.06.2011 року (Каплін А.П., свідоцтво АПУ 3727, рішенням АПУ №160/3
від 02.03.2006р.). Згідно із висновком формування та сплата статутного капіталу
відбувалось наступним чином:
відповідно до Статуту, затвердженому рішенням Загальних зборів засновників
Товариства, викладеному в Протоколі №1 від 20.03.2009р., Статутний капітал
становить 1 001 000,00грн. та частка в розмірі 100% належать ВАЛЬДЕРІУМ ЛІМІТЕД
(VALDERIUM LIMITED). Наповнення відбувалось наступним чином:
03.04.2009р. за документом №27594 на рахунок Товариства №26507300059911
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відкритому в АКБ Форум (МФО 322948) надійшло як зарахування коштів до
статутного фонду згідно протоколу №1 від 20.03.2009р. 1 001 000,00грн.
Відповідно до Статуту, затвердженому рішенням Загальних зборів засновників
Товариства, викладеному в Протоколі №3 від 19.05.2011р., Статутний капітал
становить 7 383 800,00грн., частка в розмірі 100% належать ВАЛЬДЕРІУМ ЛІМІТЕД
(VALDERIUM LIMITED). Наповнення відбувалось наступним чином:
21.06.2011р. за документом №36 на рахунок Товариства №26032311076(долар США)
відкритому в АТ Фортуна-Банк (МФО 300904) надійшли грошові кошти в валюті,
як внесок до статутного фонду від учасника, згідно протоколу від 19.05.2011р.,
що 22.06.2011р. за документом №61/1 надійшли на рахунок №26504311076 в АТ
Фортуна-Банк (МФО 300904).
Відповідно до Статуту, зареєстрованому 07.10.2013р., затвердженому рішенням
Загальних зборів засновників Товариства, викладеному в Протоколі №13/09/13-01
від 13.09.2013р., Статутний капітал становить 7 383 800,00грн., частки у Статутному
капіталі Товариства розподілені наступним чином:
- ВАЛЬДЕРІУМ ЛІМІТЕД (VALDERIUM LIMITED) належить частка в розмірі 9%
статутного капіталу, що становить 664 542грн.;
- ТОВ «Фондовий депозитарій» належить частка в розмірі 91% статутного капіталу,
що становить 6 719 258грн.
Відповідно до Статуту, зареєстрованому 25.12.2013р., затвердженому рішенням
Загальних зборів засновників Товариства, викладеному в Протоколі №16/12/13-01
від 16.12.2013р., Статутний капітал становить 7 383 800,00грн. і частка в розмірі 100%
належать ВАЛЬДЕРІУМ ЛІМІТЕД (VALDERIUM LIMITED).
Відповідно до Статуту, затвердженому рішенням Загальних зборів засновників
Товариства, викладеному в Протоколі №15/09/16-01 від 15.09.2016р., Статутний
капітал становить 7 383 800,00грн. і частка в розмірі 100% належать громадянину
України Чорному Сергію Анатолійовичу.
На момент перевірки, єдиним учасником Товариства є громадянин України
Чорний Сергій Анатолійович (код 2285702851, 31.07.1962р.н., паспорт СС 158457
адреса 76011, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Медична, 9,
квартира 6), розмір внеску до статутного фонду 7 383 800.00грн., що складає
100% від загального розміру Статутного капіталу Товариства. Статутний капітал
сформований у відповідності до законодавства України та установчих документів
Товариства. Грошові кошти, отримані як внесок до Статутного капіталу від учасника,
використовувалися для забезпечення поточних фінансових потреб Товариства під
час здійснення статутної діяльності.
Додатковий капітал Товариства станом на 01.01.2020 року становить 1 800тис.грн.,
станом на 31.12.2020р. – 1 800тис.грн. Резервний капітал Товариства станом на
01.01.2020р. становив – 15тис.грн., станом на 31.12.2020р. – 15тис.грн.
Розмір власного капіталу, за даними фінансової звітності товариства з обмеженою
відповідальністю «ФОНДОВИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ», складеної за останній звітний
період відповідає вимогам, установленим нормативно-правовими актами Комісії і
становить на 01.01.2020р. – 7 517тис.грн., станом на 31.12.2020р. – 7 623тис.грн., за
2020р. збільшився на 106тис.грн.
Облік фінансових інвестицій
Вибірковою перевіркою порядку обліку фінансових інвестицій Товариства
порушень не виявлено.
Структура фінансових інвестицій на кінець звітного періоду:
- інвестиційний сертифікат ТОВ «КУА «Інститут портфельних інвестицій» (ВЗНПІФ
«Дивіденд») (UA4000060008) 860шт.;
- інвестиційний сертифікат ТОВ «КУА «Інститут портфельних інвестицій» (ВЗНПІФ
«Дивіденд плюс») (UA4000129530) 100 365шт.;
- інвестиційний сертифікат ТОВ «КУА «Інститут портфельних інвестицій» (ВЗНПІФ
«Дивіденд А») (UA4000133136) 2 694шт.
Товариство залучало незалежного професійного оцінювача ТОВ «Юніверсал Бізнес
Солюшнс» з метою визначення вартості портфелю фінансових інвестицій на дату
балансу про що складено відповідний висновок про вартість майна. Із зовнішніх
джерел вартість зазначених цінних паперів знайшла своє підтвердження на сайті
Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України НКЦПФР СMIDA у
розділі інформація щодо вчинених правочинів (https://smida.gov.ua/db/participant/36470876) на різні дати укладання.
Обсяг поточних фінансових інвестицій Товариства станом на 01.01.2020р. складав 5
491тис.грн., станом на 31.12.2020р. – 1 922тис.грн.
Вартість чистих активів
Аудитором було здійснено розрахунок вартості чистих активів Товариства на
підставі даних Балансу станом на 31.12.2020р. на виконання вимог ч.3 ст.31
Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»
від 06.02.2018р. №2275-VIII відповідно до якого «Якщо вартість чистих активів
товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом
на кінець попереднього року, виконавчий орган товариства скликає загальні збори
учасників, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку
денного таких загальних зборів учасників включаються питання про заходи, які
мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства, про зменшення
статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства»:
Активи:
Розділ 1 Балансу:
29тис.грн.
Розділ 2 Балансу:
7 759тис.грн.
Всього:
7 788тис.грн.
Зобов’язання:
Розділ 3 Балансу:
165тис.грн.
Всього:
165тис.грн.
Розрахунок вартості чистих активів:
Активи - Зобов’язання = (7 788 – 165) = 7 623тис.грн.
Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2020 року складає 7 623тис.грн.,
вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2019 року складає 7 517тис.грн.,
за 2020р. Товариство збільшило показник на 106тис.грн., що в порівнянні 2020р. до
2019р. у відсотках становить +1,4%.
На вимогу статті 14 Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську
діяльність” №2258-VIII від 21 грудня 2017 року
На виконання вимог статті 14 Закону №2258, відповідно до якої в аудиторському
звіті за результатами обов’язкового аудиту, щонайменше, має наводитися наступна
інформація, повідомляємо:
1) повне найменування юридичної особи; склад фінансової звітності або
консолідованої фінансової звітності, звітний період та дата, на яку вона складена;
також зазначається - відповідно до яких стандартів складено фінансову звітність
або консолідовану фінансову звітність (міжнародних стандартів фінансової звітності
або національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших правил) –
розкрито у розділі «Звіт щодо аудиту фінансової звітності»;
2) твердження про застосування міжнародних стандартів аудиту - розкрито у розділі
«Звіт щодо аудиту фінансової звітності»;
3) чітко висловлена думка аудитора немодифікована або модифікована (думка
із застереженням, негативна або відмова від висловлення думки), про те, чи
розкриває фінансова звітність або консолідована фінансова звітність в усіх суттєвих
аспектах достовірно та об’єктивно фінансову інформацію згідно з міжнародними
стандартами фінансової звітності або національними положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку та відповідає вимогам законодавства - розкрито у розділі
«Звіт щодо аудиту фінансової звітності»;
4) окремі питання, на які суб’єкт аудиторської діяльності вважає за доцільне
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звернути увагу, але які не вплинули на висловлену думку аудитора - розкрито у
розділі «Звіт щодо аудиту фінансової звітності»;
5) про узгодженість звіту про управління (консолідованого звіту про управління),
який складається відповідно до законодавства, з фінансовою звітністю
(консолідованою фінансовою звітністю) за звітний період; про наявність суттєвих
викривлень у звіті про управління та їх характер – враховуючи критерії щодо осіб,
які зобов’язані формувати такий звіт, керуючись ч.7 ст.11 Закону №996 від 16.07.99р.,
Товариство не складає зазначений звіт;
6) суттєву невизначеність, яка може ставити під сумнів здатність продовження
діяльності юридичної особи, фінансова звітність якої перевіряється, на безперервній
основі у разі наявності такої невизначеності – не виявлено;
7) основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності, що провів аудит (повне
найменування, місцезнаходження, інформація про включення до Реєстру) –
розкрито в розділі «Основні відомості про аудиторську фірму»;
8) найменування органу, який призначив суб’єкта аудиторської діяльності на
проведення обов’язкового аудиту – Загальні збори учасників;
9) дата призначення суб’єкта аудиторської діяльності та загальна тривалість
виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження
повноважень, які мали місце, та повторних призначень – січень 2020р., Протокол
№20/01/20-01;
10) аудиторські оцінки, що включають, зокрема (а) опис та оцінку ризиків щодо
суттєвого викривлення інформації у фінансовій звітності (консолідованій
фінансовій звітності), що перевіряється, зокрема внаслідок шахрайства та (б)
чітке посилання на відповідну статтю або інше розкриття інформації у фінансовій
звітності (консолідованій фінансовій звітності) для кожного опису та оцінки ризику
суттєвого викривлення інформації у звітності, що перевіряється та (в) стислий
опис заходів, вжитих аудитором для врегулювання таких ризиків та (г) основні
застереження щодо таких ризиків – керуючись Міжнародними стандартами
аудиту, зокрема, але не виключно, 240, 300, 315, 320, 330, 450, 500, 505, 520, що
надають визначення аудиторського ризику та характеризують основні його
складові, визначають правила та процедури, які повинен виконати аудитор щодо
ідентифікації та оцінки ризиків виникнення викривлення та шахрайства відповідно,
одночасно, зберігаючи професійний скептицизм протягом всього процесу аудиту,
ми постійно оцінюємо отриману інформацію щодо суб’єкта господарювання, його
середовища, включаючи його внутрішній контроль, на предмет існування чинників
ризику помилки або шахрайства, в результаті чого ідентифікуємо та оцінюємо
ризик суттєвого викривлення внаслідок помилки або шахрайства. Нашими діями
у відповідь на оцінені ризики є застосовування різних процедур щодо виявлення
помилок (спостереження, запит, перевірка, повторне виконання, повторне
обчислення, аналітичні процедури). Нашими основними діями щодо виявлення
помилок у фінансовій звітності є дії у відповідь на оцінені ризики. Ми розробляємо
відповідні аудиторські процедур і тести для пошуку та ідентифікації помилок
у фінансовій звітності та завдяки використанню комп’ютеризованих методів
аудиту забезпечує високу ефективність, що дає змогу провести більш розширене
тестування електронних операцій та файлів з рахунками, відібрати типові операції,
виконати сортування операцій із конкретними характеристиками, ідентифікувати
незвичайні або неочікувані зв’язки між елементами фінансової звітності,
уможливлює більш докладну перевірку, дозволяє збільшити обсяг вибірки. Ми
розглядаємо суттєвість на рівні фінансових звітів у цілому, а також стосовно сальдо
окремих рахунків, класів операцій та інформації, що розкривається. При виявлені
помилки ми дослідуємо їх причини, суттєвість їх впливу, необхідність застосування
додаткових процедур аудиту, оцінюємо, чи свідчить ідентифіковане викривлення
про шахрайство(додатково в розділі «Звіт щодо вимог інших законодавчих і
нормативних актів»);
11) пояснення щодо результативності аудиту в частині виявлення порушень,
зокрема пов’язаних із шахрайством - розкрито в розділі «Звіт щодо вимог інших
законодавчих і нормативних актів»;
12) підтвердження того, що аудиторський звіт узгоджений з додатковим
звітом для аудиторського комітету та 13) твердження про ненадання послуг,
заборонених законодавством, і про незалежність ключового партнера з аудиту
та суб’єкта аудиторської діяльності від юридичної особи при проведенні аудиту
- Ми стверджуємо, про ненадання послуг, заборонених законодавством, і про
незалежність ключового партнера з аудиту та суб’єкта аудиторської діяльності
від юридичної особи при проведенні аудиту, аудиторський звіт узгоджений з
додатковим звітом для аудиторського комітету;
14) інформація про інші надані аудитором або суб’єктом аудиторської діяльності
юридичній особі або контрольованим нею суб’єктам господарювання послуги,
крім послуг з обов’язкового аудиту, що не розкрита у звіті про управління або у
фінансовій звітності – не надавались;
15) пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень - розкрито в
розділі «Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів».
Основні відомості про аудиторську фірму
Повне найменування: товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародна
група аудиторів»; код ЄДРПОУ 32621402; номер реєстрації у Реєстрі (№2, №3) – 3265;
свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №3265 видане
згідно з рішенням Аудиторської палати України №127 від 25.09.2003р.; Свідоцтво
про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів №167, серія П000167 від
03.09.2013р., Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0786 видане
згідно з Рішенням Аудиторської палати України №360/4 від 31.05.2018р., Свідоцтво
про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів №303, серія П000303 від
12.11.2015р.
Місцезнаходження: 04053, Україна, м.Київ, вул.Артема (Січових Стрільців), 58-2 В,
оф.27, тел./факс: 501 2441. Аудитор, що проводив аудиторську перевірку: Іванченко
Ольга Сергіївна, ключовий партнер з аудиту, сертифікат А №005016 від 26.12.2001
року,
номер реєстрації у Реєстрі №101332.
Перевірка проведена у строк з 18.01.2021р. по 18.02.2021р. за місцезнаходженням
Товариства та Аудитора, згідно з умовами Договору про надання аудиторських
послуг від 20.01.2020р. Масштаб перевірки становить: документальним методом –
50%, розрахунково-аналітичним - 50% від загального обсягу документації.
Цей звіт має юридичну силу тільки в тому випадку, якщо він наданий цілком і
використовується відповідно до мети, передбаченої договором Замовника з
Аудитором. Аудитор обумовлює, що він не зобов’язаний виконувати додаткову
роботу, додатково давати офіційні пояснення і покази, якщо тільки немає
попередньої і не буде наступної письмової згоди аудитора на це. Аудитор не
зобов’язаний поновлювати цей висновок, в тому числі й у випадку будь-яких змін
після дати його надання. Аудитор виконав аудиторську перевірку відповідно до
припущень, що інформація, надана для перевірки, є достовірною та повною.
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора,
є Генеральний директор ТОВ «Міжнародна група аудиторів» (ключовий партнер з
аудиту, сертифікат аудитора А№005016)
Іванченко Ольга Сергіївна
18 лютого 2021 року
офіс №27 в буд.№ 58-2 В по вулиці Артема(Січових Стрільців) в місті Києві
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
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КОДИ

Територія: Львівська
Дата (рік, місяць, число)

Організаційно-правова форма господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю

2020

12

31

Вид економічної діяльності: Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

за ЄДРПОУ

22335534

Середня кількість працівників:

за КОАТУУ

4610136800

1

7

Адреса: вулиця Манастирського, буд. 2а, м. ЛЬВІВ, ЛЬВІВСЬКА обл., 79066
Складено:

за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2020р.

1
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи:
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Накопичена амортизація довгострокових
біологичних активів
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізхованих страхових резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом І
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію,
товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти:
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі : в резервах довгострокових
зобов`язань
резервах збитків або резервах належних
виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом ІІ
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для
продажу, та групи вибуття
Баланс

132
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Код рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

2

3

4

1000
1001
1002
1005

149
330
181

42
330
288

1010

151

90

1011
1012
1015

970
819

970
880

1016
1017
1020
1021
1022
1030
1035

8181

1040

153

8180

1045
1050
1060
1065
1090
1095

14288
22922

14287
22599

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

5

14

1125

148

1130

224
20

1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170

132

242

491

1095

491

1095

1180
1181
1182
1183
1184
1190
1195

776

1595

1200
1300

23698

66.12

за КВЕД

0677009290

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

АКТИВ

240

за КОПФГ

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (Форма №2),
грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

24194

• Форма №1

•

V
1801001

Код за ДКУД
Пасив

1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал)
Внескі до незареєстрованого статутного
капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісіний доход
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)
Неоплачений капітал

Код рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

2

3

4

1400

7000

7000

14704

14704

1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425

127

127

1327

1332

(

) (

)

(

) (

)

Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом І
ІІ. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання

1430
1435
1495

Пенсійні зобов`язання

1505

Довгострокові кредити банків

1510

Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування

1515
1520

Благодійна допомога

1526

Страхові резерви
у тому числі: резерв довгострокових
зобов`язань
резерв збитків або резерв належних виплат

1530

резерв незароблених премій

1533

інші страхові резерви

1534

Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

1535
1540
1545
1595

Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за
одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість за
розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість із
внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання

1600
1605

1670
1690

497

983

Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами

1695

540

1031

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

Баланс

1900

23698

24194
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23158

23163

42
1
1

47
1
1

1500

1521
1525

1531
1532

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

1700
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ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Звіт про сукупний дохід) • Форма №2
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
За аналогічний
період попереднього року

Стаття

Код рядка

За звітний
період

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

848

1094

Чисті зароблені страхові премії

2010

Премії підписані, валова сума

2011

Премії, передані у перестрахування

2012

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

Зміна частки перестраховиків у
резерві незароблених премій

2014

Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)

2050

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

Валовий
прибуток

2090

збиток

2095

2
(

Інші операційні витрати

2180

(

2181

(

) (

)

2182

(

) (

)

Витрати від зміни вартості активів,
які оцінюються за справедливою
вартістю
Витрати від первісного визнання
біологічних активів і сільськогосподарської продукції

) (
221

) (

)
304

)

Фінансовий результат від операційної діяльності:

(

) (

1094

848
(

)

) (

)

прибуток

2190

збиток

2195

Дохід від участі в капіталі

2200

Інші фінансові доходи

2220

Інші доходи

2240

Дохід від благодійної допомоги

2241

Фінансові витрати

2250

(

) (

Втрати від участі в капіталі

2255

(

) (

Інші витрати

2270

(

) (

2275

Дохід (витрати) від зміни інших
страхових резервів

2110

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

Зміна інших страхових резервів,
валова сума

2111

Фінансовий результат до оподаткування:

Зміна частки перестраховиків в
інших страхових резервах

2112

Інші операційні доходи

2120

102

34

2121

(

194

) (

200

208

)

167
1107

прибуток

2290

збиток

2295

(

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

(

Прибуток (збиток) від припиненої
діяльності після оподаткування

2305

6

43

)
1020

)

3
) (

1

)

) (

)
1

)

Чистий фінансовий результат:
2122
2130

(

923

) (

1032

)

прибуток

2350

збиток

2355

Стаття

Код рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротніх
активів

2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

Накопичені курсові різниці

2410

Частка іншого сукупного доходу
асоційованих та спільних підприємств

2415

Інший сукупний дохід

2445

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

Податок на прибуток, пов`язаний з
іншим сукупним доходом

2455

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

Сукупний дохід (сума рядків
2350,2355 та 2460)

2465

5
(

2
) (

)

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

www.emitinfo.com

4

2150

2105

Адміністативні витрати

3

Витрати на збут

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов`язань

Дохід від зміни вартості активів,
які оцінюються за справедливою
вартістю
Дохід від первісного визнання
біологічних активів і сільськогосподарської продукції

1801003

Код за ДКУД
1

Стаття

1

Код рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

38

109

Витрати на оплату праці

2505

291

439

Відрахування на соціальні заходи

2510

74

97

Амортизація

2515

168

193

Інші операційні витрати

2520

571

488

Разом

2550

1142

1326

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Стаття

Код рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих
акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію
Скоригований чистий прибуток
(збиток) на одну просту акцію
5

2

Дивіденди на одну просту акцію
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ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ) Форма N3

3011
3015

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

Код рядка

За звітний
період

1
І. Рух коштів у результаті операційної
діяльності
Надходження від
Реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій,
дотацій
Надходження авансів від покупців і
замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки
(штрафів, пені)
Надходження від рпераційної оренди
Надходження від отримання роялті,
авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від
повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:

2

3

3000
3005
3006
3010

За аналогічний
період попереднього року
4

766

1024

3

3020

3

25

3025

177

146

3040
3045
3050
3055
215750

177300

Товарів (робіт, послуг)

3100

(

414

) (

493

)

Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов`язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов`язань з
податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов`язань з
податку на додану вартість
Витрачання на оплату зобов`язань з
інших податків і зборів

3105
3110
3115

(
(
(

239
74
317

) (
) (
) (

357
97
357

)
)
)

3116

(

1

) (

197

)

3117

(

3118

(

316

) (

Витрачання на оплату авансів

3135

(

100

) (

Витрачання на оплату повернення
авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов`язань за
страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на
надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної
діяльності
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної
діяльності

3140

(

) (

3145

(

) (

)

3150

(

) (

)

3155

(

) (
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІДПРИЄМСТВО» РОСАН-ЦІННІ ПАПЕРИ»

ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ЗА ПІДГОТОВКУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Нижченаведена заява, яка повинна розглядатися спільно з описом обов’язків незалежних аудиторів, що міститься в представленому на сторінках 4 – 13 Звіту незалежних аудиторів, зроблена з метою розмежування відповідальності керівництва
і зазначених незалежних аудиторів, відносно фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Росан -цінні папери» (далі - Товариство).
Керівництво Товариства відповідає за підготовку фінансової звітності, яка достовірно відображає, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31
грудня 2020 року, результати його діяльності, а також рух грошових коштів і зміни
в капіталі за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі за текстом - МСФЗ).
Під час підготовки фінансової звітності керівництво Товариства несе відповідальність за:
Вибір належних принципів бухгалтерського обліку та їхнє послідовне застосування;
Застосування обґрунтованих оцінок і допущень;
Дотримання відповідних МСФЗ і розкриття всіх суттєвих відхилень в примітках до
фінансової звітності;
Підготовку фінансової звітності, виходячи з допущення, що Товариство продовжуватиме свою діяльність в найближчому майбутньому, за винятком випадків, коли таке
допущення неправомірне.
Керівництво Товариства також несе відповідальність за:
Розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної і надійної системи внутрішнього контролю в Товаристві;
Підтримку системи бухгалтерського обліку, що дозволяє у будь-який момент підготувати з достатнім ступенем точності інформацію про фінансовий стан Товариства
та забезпечити відповідність фінансової звітності вимогам МСФЗ;
Вживання заходів у межах своєї компетенції для забезпечення збереження активів
Товариства;
Запобігання і виявлення фактів шахрайства та інших зловживань.
Фінансова звітність Товариства за фінансовий рік, який закінчився 31 грудня 2020
року, яка наведена на сторінках з 14 по 50, була затверджена та підписана 16 січня
2021 року від імені Керівництва Товариства:

Генеральний директор 		
Таранський І.П		
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Головний бухгалтер
Галінська О.М.
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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Примітка 1. Загальна інформація
Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Росан-Цінні папери»
Код ЄДРПОУ: 22335534
Місцезнаходження: 79066, Львівська обл. м. Львів вул. Манастирського буд. 2А.
Державну реєстрацію Товариства проведено 01.10.1994 року за № 1 415 120 0000
002414.
Основні види економічної діяльності Товариства за звітний період:
Основними видами діяльності Товариства є:
- брокерська діяльність;
- дилерська діяльність;
- андеррайтинг;
- діяльність з управління цінними паперами;
- депозитарна діяльність з цінними паперами;
- депозитарна діяльність депозитарної установи;
- інформаційна, зовнішньоекономічна, науково-дослідна, рекламо-видавнича,
консалтингова та інша діяльність, пов’язана з розміщенням та обігом цінних паперів
та інших фондових цінностей (в тому числі операції, пов’язані з управлінням (розпорядженням) цінними паперами клієнтів на договірних умовах між клієнтами та
Товариством).
Товариство є професійним учасником фондового ринку і провадить господарську
діяльність на підставі ліцензій Національної комісії з цінних паперів і фондового
ринку:
- діяльність з торгівлі цінними паперами – брокерська діяльність серія АЕ №
185146, дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії 25.09.2012 р. № 810;
дата видачі 17.10.2012 р.; строк дії ліцензії необмежений;
- діяльність з торгівлі цінними паперами – дилерська діяльність серія АЕ № 185147;
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії 25.09.2012 р. № 810; дата видачі 17.10.2012 р.; строк дії ліцензії необмежений;
- діяльність з торгівлі цінними паперами – андеррайтинг серія АЕ № 185148; дата
прийняття та номер рішення про видачу ліцензії 25.09.2012 р. № 810; дата видачі
17.10.2012 р.; строк дії ліцензії необмежений;
- депозитарна діяльність депозитарної установи серія АЕ № 263310; дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії 10.09.2013 р. № 1777; дата видачі 12.10.2013
р.; строк дії ліцензії необмежений;
- операції з купівлі-продажу цінних паперів і деривативів, андерайтингу, якщо вони
є валютними; генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій від 31.03.2015 р.
№ 151.
Товариство є небанківською фінансовою установою (Свідоцтво Державної комісії з
цінних паперів і фондового ринку про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають послуги на ринку цінних паперів № 56; дата включення в
реєстр 29.09.2004 р.).
Середньоспискова чисельність працівників – 8 чол.
Органами управління Товариства у вiдповiдностi з чинним законодавством України та Статутом є:
- Збори учасників – вищий орган;
- Генеральний директор – виконавчий орган;
- Служба внутрішнього аудиту – орган контролю.
Середня кількість працівників за 2020 рік – 7 осіб
Інформація про структуру володіння станом на 31.12.2020 р. наведена у примітці 13.
Примітка 2. Операційне середовище
Товариство здійснює свою діяльність на території України.
Нестабільність політичної та економічної ситуації, що спостерігалася в Україні в попередні роки, продовжилась і у 2020 році.
На ринок України впливають економічні, політичні, соціальні, правові та законодавчі ризики, які відрізняються від ризиків країн із більш розвинутими ринками.
Основними зовнішніми чинниками негативного впливу є ведення воєнних дій на
території держави, серед внутрішніх можна виділити: відсутність комплексного підходу уряду до покращення макроекономічних показників, поєднання і взаємне підсилення яких призводить до негативних ефектів розвитку економіки. В результаті
відбувається падіння ВВП і прискорення темпів інфляції. Внутрішні політичні проблеми та посилення напруги в регіонах погіршують також інвестиційний клімат. Законодавство і нормативно-правові акти, які впливають на господарські організації
в Україні, продовжують зазнавати стрімких змін, а для податкового і регуляторного
середовища характерне використання різноманітних тлумачень.
Враховуючи те, якою широкою є програма необхідних реформ, ключовим питанням залишається здатність уряду впровадити всі необхідні реформи ефективно та
правильно. Майбутній напрям економічного розвитку України великою мірою залежить від податкової та монетарної політики Уряду, разом зі змінами у правовому,
регуляторному та політичному середовищі.
У зв’язку з неможливістю передбачити почерговість реформ, всі антикризові заходи
уряду і заходи з економічного відновлення, неможливо достовірно оцінити ефект
впливу поточної економічної ситуації на фінансовий стан Товариства.
Управлінський персонал не може передбачити всі тенденції, які могли б вплинути на
розвиток економічного середовища, а також те, який вплив вони можуть мати на фінансовий стан Товариства. Проте управлінський персонал впевнений, що в ситуації,
що склалася, воно вживає всіх необхідних заходів для забезпечення стабільності та
подальшого розвитку Товариства.
Примітка 3. Основи підготовки фінансової звітності
Ця фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, складена відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), випущених Радою
з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, як цього вимагає Закон України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року N
996-XIV зі змінами та доповненнями.
Фінансова звітність Товариства підготовлена на основі облікових політик та облікових оцінок відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в діючій редакції затвердженій Радою з Міжнародних стандартами фінансової звітності
(Рада з МСФЗ) станом на 31.12.2020 року.
Функціональною валютою та валютою подання фінансової звітності Товариства є
українська гривня. Операції у валютах, які відрізняються від функціональної валюти
Товариства, вважаються операціями в іноземних валютах.
Фінансова звітність представлена в тисячах гривень, а всі суми округлені до цілих
тисяч, крім випадків де вказано інше.
Історична вартість зазвичай визначається на основі справедливої вартості компенсації, сплаченої в обмін на товари та послуги. Справедлива вартість визначається як
ціна, яка була б отримана за продаж активу або сплачена за передачу зобов’язання у
звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки, незалежно від того, чи підлягає ця ціна безпосередньому спостереженню або оцінці із використанням іншої
методики оцінки.
Примітка 4. Використання суджень та припущень для оцінки
Відповідно до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» Товариство обліковує і презентує операції та інші події у відповідності до їх сутності і економічних обставин,
а не тільки у відповідності з юридичною формою. Тому підготовка фінансової звітності у відповідності до МСФЗ потребує від управлінського персоналу Товариства
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застосування оціночних суджень та припущень, які впливають на величину активів,
зобов’язань та потенційних зобов’язань, які відображені у звітності на дату фінансової звітності, та представлених сум доходів від реалізації товарів, робіт та послуг за
звітний період. Ці оцінки та припущення базуються на попередньому досвіді управлінського персоналу та інших факторах, у тому числі на очікуваннях щодо майбутніх
подій, які вважаються обґрунтованими за існуючих обставин. Оцінки і припущення
постійно переглядаються на дату складання фінансової звітності в зв’язку з ринковими змінами чи зміни обставин, непідконтрольних Товариству. Таким чином, фактичні результати можуть відрізнятися від оціночних.
Судження
У процесі застосування облікової політики управлінським персоналом Товариства
застосовуються певні професійні судження, крім облікових оцінок, які мають суттєвий вплив на суми, відображені у фінансовій звітності. Такі судження, зокрема,
включають правомірність припущення щодо безперервності діяльності Товариства,
зменшення корисності активів тощо.
Характеристика здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі
Дана фінансова звітність була підготовлена з дотриманням принципу безперервності діяльності. За судженням керівництва Товариства не існує суттєвої невизначеності що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність Товариства безперервно продовжувати діяльність,
можливість відшкодування вартості активів Товариства та здатність Товариства
обслуговувати і сплачувати свої борги в міру настання термінів їхнього погашення.
Тому ця фінансова звітність не містить будь-яких коригувань, які стосуються можливості відшкодування та класифікації відображених сум активів або сум та класифікації зобов’язань, які могли б знадобитися, якби Товариство було б не здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі.
Зменшення корисності активів
На кожну звітну дату Товариство оцінює наявність ознак можливого зменшення
корисності активів. Активи перевіряються на предмет зменшення корисності у тих
випадках, коли обставини дають підстави припустити потенційне зменшення корисності. Така оцінка передбачає застосування значних суджень.
Оцінки та припущення
Нижче представлені основні припущення та оцінки стосовно майбутнього та інші
основні джерела невизначеності на дату складання фінансової звітності, що можуть
призвести до необхідності суттєвого коригування балансової вартості відповідних
активів та зобов’язань в майбутньому:
• терміни експлуатації необоротних активів;
• погашення дебіторської заборгованості;
• судові справи.
Оцінки щодо термінів корисного використання активів, які підлягають амортизації
Суттєві оцінки управлінського персоналу Товариства, які базуються на бізнес-планах та операційних оцінках, необхідні для визначення майбутніх термінів корисного
використання необоротних активів, які підлягають амортизації. Фактичні терміни
корисного використання можуть відрізнятись від оцінок управлінського персоналу.
Фактори, які можуть вплинути на оцінку термінів корисного використання активів
включають наступні:
• зміни регуляторних актів та законодавства;
• непередбачені проблеми з експлуатацією і використанням тощо.
Будь-який із вищезазначених факторів може вплинути на суми накопиченої амортизації активів у майбутньому та їхню балансову вартість. Товариство переглядає
очікувані терміни корисного використання активів на кінець кожного річного звітного періоду. Перегляд базується на поточному стані активів та очікуваному періоді,
впродовж якого вони продовжуватимуть приносити економічні вигоди для Товариства. Будь-які зміни очікуваних термінів корисного використання або залишкової
вартості відображаються на перспективній основі від дати зміни.
Оцінка очікуваних кредитних збитків (Резерв сумнівних боргів)
Оцінка очікуваних кредитних збитків – значне оціночне значення, для отримання
якого використовується методологія оцінки, моделі і вхідні дані. Товариство регулярно перевіряє і підтверджує моделі і вхідні дані для моделей з метою зниження
розбіжностей між розрахунковими очікуваними кредитним збитками і фактичними
збитками.
Товариство застосовує спрощений підхід до визнання очікуваних кредитних збитків
на увесь строк дії торгової та іншої дебіторської заборгованості, як дозволено згідно з МСФЗ 9. Товариство відображає очікувані кредитні збитки та зміни очікуваних
кредитних втрат на кожну звітну дату, щоб відобразити зміни в кредитному ризику
після первісного визнання.
Управлінський персонал регулярно перевіряє стан своєї дебіторської заборгованості, передплат, здійснених постачальникам, та інших сум до отримання на предмет зменшення корисності заборгованості. Управлінський персонал використовує
своє компетентне судження для оцінки суми будь-яких збитків від зменшення корисності у випадках, коли контрагент зазнає фінансових труднощів. Резерв знецінення дебіторської заборгованості створюється, якщо існують істотні обґрунтовані
сумніви в її погашенні, використовуючи найкращу доступну інформацію щодо кредитоспроможності її дебіторів на дату складання фінансової звітності. Проте фактична можливість повернення дебіторської заборгованості може відрізнятись від
оцінок, зроблених управлінським персоналом.
Ризики, пов’язані з недотриманням вимог податкового законодавства та інших нормативних актів
Українське законодавство і нормативні акти, що регулюють сферу оподаткування
та інші аспекти діяльності, продовжують змінюватись. Положення законів і нормативних актів часто є нечітко сформульованими, а їх тлумачення залежить від позиції
місцевих, регіональних чи центральних органів влади й інших державних органів.
Випадки суперечливих тлумачень непоодинокі. Управлінський персонал вважає,
що його розуміння положень законодавства, яке регулює діяльність Товариства, є
правильним і діяльність Товариства здійснюється у повній відповідності до законодавства, що регулює його діяльність. Управлінський персонал вважає, що Товариство нарахувало і сплатило всі належні податки, обов’язкові платежі і збори.
Водночас, існує ризик того, що операції й інтерпретації, що не були поставлені під
сумнів у минулому, можуть бути поставлені під сумнів державними органами в майбутньому, хоча цей ризик значно зменшується з плином часу. Неможливо визначити
суму непред’явлених позовів, що можуть бути пред’явлені, якщо такі взагалі існують, або ймовірність будь-якого несприятливого результату.
Примітка 5. Основи облікової політики та складання звітності
Методи оцінки активів та зобов’язань, окремих статей звітності здійснюються у відповідності до вимог МСФЗ.
В основу облікової політики Товариства, на підставі якої складалась фінансова звітність, покладено наступні оцінки окремих статей активів та зобов’язань:
• активи і зобов’язання обліковуються за вартістю їх придбання чи виникнення (за
первісною собівартістю або справедливою вартістю).
• при обліку за первісною (історичною) вартістю активи визнаються за сумою фактично сплачених за них коштів, а зобов’язання – за сумою мобілізованих коштів в
обмін на зобов’язання.
• при обліку за справедливою (ринковою) вартістю активи визнаються за тією
сумою коштів, яку необхідно було б сплатити для придбання таких активів на час
складання звітності, а зобов’язання – за тією сумою коштів, яка б вимагалася для
проведення розрахунку у поточний час;
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• приведення вартості активів у відповідність із ринковою здійснюється шляхом їх
переоцінки.
Основні засоби
Основні засоби визнаються в фінансовій звітності за вартістю придбання або створення, включаючи невідшкодовані податки, а також будь-які додаткові витрати, які
пов’язані з приведенням основного засобу в робочий стан та його доставкою.
Для оцінки основних засобів після первісного визнання Товариство використовує
модель собівартості. Після первісного визнання основні засоби обліковуються за
історичною собівартістю за вирахуванням зносу та накопичених збитків від знецінення.
Амортизація об’єктів основних засобів нараховується прямолінійним методом, поступово зменшуючи їхню залишкову вартість до ліквідаційної вартості впродовж
терміну їх корисного використання. Амортизація активу починається з місяця, наступного за місяцем, коли актив готовий до використання, та припиняється з наступного місяця, після того, коли актив класифікований як актив, утримуваний для
продажу, або припинено визнання об’єкту активом та списано його з балансу.
Амортизація не припиняється, якщо актив не використовується або він не знаходиться в активному використанні, доки актив не буде проамортизований повністю.
Звичайні терміни корисного використання основних засобів Товариства представлені таким чином:
Групи основних засобів

Діапазон термінів корисного
використання у роках

Будівлі і споруди

15-20

Машини та обладнання

5

Комп’ютерна техніка

2-4

Інструменти, прилади, інвентар

4

Транспортні засоби

5

Інші основні засоби

12

Для визначення терміну корисного використання основних засобів створена спеціальна експертна комісія, яка визначає цей термін для нових об’єктів, а також займається переглядом терміну корисного використання по тих об’єктах, які вже знаходяться в експлуатації/ Ліквідаційна вартість усіх об’єктів основних засобів для цілей
розрахунку амортизації дорівнює нулю.
Списання з балансу об’єктів основних засобів відбувається після вибуття об’єкту
або коли Товариство більше не очікує одержати додаткові економічні вигоди від
використання або вибуття такого об’єкту. Прибуток або збиток від припинення визнання об’єкта основних засобів визначається як різниця між чистим надходженням
від вибуття та балансовою вартістю об’єкта та відображається у Звіті про фінансові
результати (Звіті про сукупний дохід).
Нематеріальні активи
Нематеріальні активи (надалі – НА) зараховуються на баланс за собівартістю.
Товариство до нематеріальних активів відносить:
- програмне забезпечення;
- інші нематеріальні активи.
Формування собівартості НА залежить від способу надходження та здійснюється
згідно пп. 18-24 МСБО 38. Строк корисної експлуатації нематеріальних активів визначався Товариством самостійно при визнанні НА активом, але не більше 120 місяців.
Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх
корисного використання. Основними показниками, які враховуються при нарахуванні амортизації НА є:
- термін корисної експлуатації об’єкта НА
- ліквідаційна вартість об’єкта НА
- метод амортизації.
При розрахунку амортизованої вартості ліквідаційна вартість НА прирівнюється до
нуля. Нарахування амортизації здійснюється прямолінійним методом. НА з нульовою залишковою вартістю обліковуються доти, доки існує можливість отримувати
економічні вигоди від їх використання. Витрати на амортизацію нематеріальних активів з обмеженим строком корисного використання визначаються у звіті про прибутки і збитки в тій категорії витрат, яка відповідає функції нематеріальних активів, і
відносяться до адміністративних витрат.
Зменшення корисності нефінансових активів
На кожну звітну дату Товариство проводить оцінку наявності ознак можливого
зменшення корисності активів. За наявності таких ознак або при необхідності проведення щорічного тестування Товариство визначає суму відшкодування активу.
Сума відшкодування активу є більшою з двох величин: справедливої вартості активу
або одиниці, що генерує грошові кошти, за мінусом витрат на продаж i вартості його
використання. Сума відшкодування активу визначається для кожного окремого
активу, якщо цей актив генерує надходження коштів i таке надходження коштів, в
основному, не залежить від інших активів або груп активів.
Коли балансова вартість активу чи одиниці, що генерує грошові кошти, перевищує
суму його відшкодування, вважається, що корисність активу зменшилася i його
вартість списується до суми відшкодування. При оцінці справедливої вартості за
вирахуванням витрат на вибуття очікувані грошові потоки дисконтуються до їхньої
теперішньої вартості з використанням ставки дисконту до оподатковування, що відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі й ризики, властиві цьому
активу. При визначені справедливої вартості за мінусом витрат на реалізацію використовується відповідна модель оцінки.
Товариство здійснює свої розрахунки зменшення корисності виходячи з детальних
бюджетів та прогнозних розрахунків, які готуються окремо для кожної одиниці, що
генерує грошові кошти в межах Товариства, на яку припадають індивідуальні активи. Бюджети та прогнозні розрахунки зазвичай здійснюються на період 5 років. На
період більшої тривалості розраховуються ставки довгострокового зростання, що
застосовуються до прогнозованих грошових потоків після п’ятого року.
Збитки від зменшення корисності визнаються у прибутках чи збитках того звітного
періоду, в якому було виявлене таке зменшення корисності.
На кожну наступну звітну дату здійснюється оцінка наявності ознак того, що збиток
від зменшення корисності, визнаний щодо активу раніше, вже не існує або зменшився. При наявності таких ознак Товариство оцінює суму відшкодування активу. Збиток
від зменшення корисності, визнаний для активу в попередніх періодах, сторнується в тому випадку, якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення
суми відшкодування активу з моменту визнання останнього збитку від зменшення
корисності. У такому випадку балансова вартість активу збільшується до суми його
відшкодування. Зменшення балансової вартості активу, яке компенсує попереднє
збільшення балансової вартості того самого активу, відноситься на фінансовий результат.
Фінансові інструменти
Визнання фінансових інструментів
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІДПРИЄМСТВО» РОСАН-ЦІННІ ПАПЕРИ»

Товариство визнає фінансові активи та фінансові зобов’язання у своєму звіті про фінансовий стан, коли воно стає стороною договору щодо відповідного фінансового
інструменту. Фінансові активи й фінансові зобов’язання, які враховуються у звіті про
фінансовий стан Товариства, представлені грошовими коштами і їх еквівалентами,
дебіторською й кредиторською заборгованістю, іншими зобов’язаннями відповідно
до чинного законодавства та МСФЗ.
Фінансові інструменти визнаються та обліковуються відповідно до вимог МСФЗ 9
«Фінансові інструменти».
Фінансові активи Товариство класифікує на такі групи:
• фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю;
• фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;
• фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток.
Фінансові активи і фінансові зобов’язання спочатку визнаються за справедливою
вартістю. Витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням або випуском фінансових активів і фінансових зобов’язань (окрім фінансових активів і фінансових
зобов’язань, оцінених за справедливою вартістю через прибутки або збитки), відповідно збільшують або зменшують справедливу вартість фінансових активів або
фінансових зобов’язань при первинному визнанні. Витрати, що відносяться до придбання фінансових активів або фінансових зобов’язань, які відображено за справедливою вартістю через прибутки або збитки, відносяться безпосередньо на прибутки
і збитки.
Фінансові активи, економічні вигоди від використання яких очікуються впродовж
12 місяців з дати придбання або з дати балансу, визнаються короткостроковими та
відображаються у складі оборотних активів. Фінансові активи, економічні вигоди
від використання яких очікуються впродовж більш ніж 12 місяців з дати придбання
або з дати балансу, визнаються довгостроковими та відображаються у складі необоротних активів.
Для визначення справедливої вартості фінансового інструменту використовується
така інформація:
1. біржовий курс фінансового інструменту;
2. якщо на дату придбання фінансового інструменту відсутній біржовий курс, то до
уваги береться ціна фінансового інструменту згідно з останніми укладеними біржовими контрактами;
3. якщо з дати укладання останнього біржового контракту пройшло більше, ніж 30
календарних днів, проводиться аналіз правочинів, вчинених з таким фінансовим
інструментом поза фондовою біржею. Глибина аналізу визначається залежно від обсягів та частоти вчинення таких правочинів, але в будь-якому разі має становити не
менше 30 правочинів та/або не менше 30 календарних днів з дати придбання.
4. у разі відсутності активного біржового та позабіржового ринку щодо даного фінансового інструменту, справедлива вартість фінансового інструменту визначається на підставі будь-якої іншої інформації, яка знаходиться у вільному доступі і може
містити дані, корисні для проведення оцінки такого активу.
Довгострокові фінансові інвестиції, які утримуються в балансі більше 1 року, обліковуються за собівартістю (вартістю придбання) з таких причин:
1) такі цінні папери не є в біржових реєстрах українських бірж,
2) угоди по таких цінних паперах укладаються на позабіржовому ринку, відсутні
відомості про угоди з аналогічними інструментами і складно визначити їх ринкову
вартість,
3) цінні папери, що є на обліку Товариства, емітовані українськими підприємствами
в період приватизації в 90-х роках минулого століття і не входять до асоціацій чи
інших об’єднань підприємств.
Собівартість може бути прийнятною оцінкою справедливої вартості в разі недостатності наявної більш актуальної інформації для оцінки справедливої вартості
або за наявності широкого діапазону можливих оцінок справедливої вартості, коли
собівартість відображає найкращу оцінку справедливої вартості у межах цього діапазону.
Фінансові зобов’язання
Фінансові зобов’язання Товариство класифікує як такі, що в подальшому оцінюються за амортизованою собівартістю, за винятком:
• фінансових зобов’язань, що оцінюються за справедливою вартістю через
прибуток або збиток. Такі зобов’язання, включаючи похідні інструменти, що є
зобов’язаннями, надалі оцінюються за справедливою вартістю.
• фінансових зобов’язань, що виникають у разі невідповідності передавання фінансового активу критеріям для припинення визнання або в разі застосування підходу подальшої участі.
• договорів фінансової гарантії.
• зобов’язань із надання позики за ставкою відсотка, нижчою від ринкової.
• умовної компенсації, визнаної набувачем при об’єднанні бізнесу, до якого застосовується МСФЗ 3. Така умовна компенсація надалі оцінюється за справедливою
вартістю з визнанням змін у прибутку або збитку.
Первісно довгострокові фінансові зобов’язання визнаються за справедливою вартістю, яка дорівнює амортизованій вартості суми платежів. У подальшому суми фінансових зобов’язань відображаються за амортизованою вартістю та будь-яка різниця між чистими надходженнями та вартістю погашення визнається у прибутках чи
збитках протягом періоду дії запозичень
Припинення визнання фінансових активів та зобов’язань
Товариство припиняє визнання фінансового активу або частини фінансового активу
тільки в тому випадку, коли відбувається передача фінансового активу, і така передача відповідає критеріям припинення його визнання.
Товариство припиняє визнання фінансового активу тоді й лише тоді, коли:
• спливає термін дії договірних прав на грошові потоки від такого фінансового активу; або
• воно передає фінансовий актив і таке передавання відповідає критеріям для припинення визнання.
Товариство виключає фінансове зобов’язання (або частину фінансового
зобов’язання) зі свого звіту про фінансовий стан тоді й лише тоді, коли воно погашається: тобто тоді, коли зобов’язання, передбачене договором, виконано або анульовано, або коли сплив термін його виконання.
Знецінення фінансових активів
МСФЗ 9 вимагає, щоб Товариство створювало резерв під очікувані кредитні збитки
щодо всіх фінансових активів, які не оцінюються за справедливою вартістю через
прибутки/збитки, а також зобов’язань по наданню позик і договорів фінансової гарантії. Такий резерв під знецінення заснований на величині очікуваних кредитних
збитків, пов’язаних з ймовірністю дефолту протягом наступних 12 місяців, якщо не
відбулося значного збільшення кредитного ризику з моменту первісного визнання.
ECL (Очікувані кредитні збитки) – це зважена за ймовірністю оцінка кредитних збитків. Кредитні збитки оцінюються як поточна вартість усіх недоотриманих сум грошових коштів (тобто різниця між потоками грошових коштів, що надходять до суб’єкта
господарювання відповідно до контракту та грошовими потоками, які Товариство
очікує отримати). ECL дисконтуються за ефективною процентною ставкою фінансового активу.
Товариство застосовує спрощений підхід МСФЗ 9 для оцінки очікуваних кредитних
збитків (далі – «ECL»), який використовує очікуваний збиток за весь період очікуваного збитку для торгової та іншої дебіторської заборгованості. Товариство відображає очікувані кредитні збитки та зміни очікуваних кредитних втрат на кожну звітну
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дату, щоб відобразити зміни в кредитному ризику після первісного визнання.
Для оцінки очікуваних кредитних збитків торгова та інша дебіторська заборгованість групувалася на базі загальних характеристик кредитного ризику та строку існування заборгованості.
Відповідно до МСФЗ 9 допустимі збитки оцінюються за будь-якою з наступних основ:
• 12-місячні ECL: це ECL, які є наслідком можливих подій протягом 12 місяців після
звітної дати;
• діючі ECL: це ECL, що є результатом усіх можливих подій протягом очікуваного
терміну дії фінансового інструменту.
При визначенні того, чи збільшився кредитний ризик фінансового активу з моменту
первісного визнання та при оцінці ECL, Товариство вважає, що обґрунтована та підтримувана інформація є актуальною та доступною без надмірних витрат або зусиль.
Це включає в себе як кількісну, так і якісну інформацію та аналіз, засновані на історичному досвіді Товариства та обґрунтованій кредитній оцінці.
Товариство вважає фінансовий актив неплатоспроможним, коли малоймовірно, що
позичальник сплатить свої кредитні зобов’язання перед Товариством в повному обсязі.
На кожну звітну дату Товариство визначає чи можуть бути фінансові активи віднесені до кредитно-знецінених. Фінансовий актив є «кредитно-знеціненим», коли
відбулося одне або кілька подій, які мають негативний вплив на очікувані майбутні
грошові потоки від фінансового активу.
Збитки від знецінення, пов’язані з торговою та іншою дебіторською заборгованістю,
включаючи договірні активи, відображаються як частина інших операційних витрат
у звіті про прибутки та збитки.
Справедлива вартість фінансових інструментів
Фінансові активи і фінансові зобов’язання Товариства містять грошові кошти та дебіторську і кредиторську заборгованості. Облікова політика щодо їхнього визнання
та оцінки розкривається у відповідних розділах цих приміток.
Протягом звітного періоду Товариство не використовувало жодних фінансових деривативів, процентних свопів і форвардних контрактів для зменшення валютних
або відсоткових ризиків.
Використовувались припущення, що справедлива вартість грошових коштів, торговельної та іншої дебіторської і кредиторської заборгованості приблизно дорівнює
їхній балансовій вартості, в основному, через те, що ці інструменти будуть погашені
у найближчому майбутньому.
Товариство оцінює фінансові інструменти за справедливою вартістю на кожну дату
складання балансу (звіту про фінансовий стан). Всі активи і зобов’язання, які оцінюються за справедливою вартістю, класифікуються в рамках описаної нижче ієрархії
справедливої вартості:
• інструменти, справедлива вартість яких була визначена на підставі котирувань
цін на активних ринках для ідентичних активів або зобов’язань - рівень 1;
• інструменти, справедлива вартість яких була визначена на підставі відмінних від
котирувань цін, включених до рівню 1, вихідних даних, які спостерігаються для активу або зобов’язання безпосередньо (ціни) або побічно (похідні від цін) - рівень 2;
• інструменти, справедлива вартість яких була визначена на підставі вихідних даних для активу або зобов’язання, які не ґрунтуються на спостережуваних ринкових
даних (вихідні дані, які не спостерігаються на ринку) - рівень 3.
Розкриття інформації щодо фінансових активів та зобов’язань Товариства були визначені згідно з результатами оцінки, яка відповідає Рівню 2 ієрархії джерел визначення справедливої вартості.
Дебіторська заборгованість з основної діяльності
Дебіторська заборгованість з основної діяльності та інша дебіторська заборгованість спочатку враховується за справедливою вартістю, а надалі оцінюється за
амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки
мінус оціночний резерв під очікувані кредитні збитки.
Товариство застосовує спрощений підхід до оцінки резерву під очікувані кредитні
збитки для торгової дебіторської заборгованості і активів за договором, які виникають внаслідок операцій, що належать до сфери застосування МСФЗ 15, за виключенням торгової дебіторської заборгованості і активів за договором за операціями
з пов’язаними сторонами та державними компаніями.
Відповідно до спрощеного підходу для оцінки очікуваних кредитних збитків Товариство використовує коефіцієнт погашення заборгованості. Коефіцієнт погашення
заборгованості встановлюється в залежності від:
• кількості днів прострочення торгової дебіторської заборгованості (тобто скільки
днів з моменту виникнення заборгованості вона не оплачена); і
• фінансового стану дебітора (тобто чи є дебітор банкрутом, і чи відома керівництву підприємства додаткова інформація про те, що дебіторська заборгованість не
буде погашена в майбутньому).
Для дебіторської заборгованості за операціями з пов’язаними сторонами та державними компаніями використовується коефіцієнт кредитного ризику.
Всі фінансові активи Товариства з метою нарахування оціночного резерву (резерву
сумнівних боргів) розділені на групи. На звітну дату в залежності від змін в платіжній
дисципліні покупця оновлюються історичні ймовірності дефолтів за минулі періоди,
що спостерігаються, аналізуються зміни в прогнозних оцінках і на цій основі переглядаються коефіцієнти кредитного ризику.
При нарахуванні оціночного резерву керівництвом використовується також додаткова інформація, яка піддається аналізу.
Товариство проводить нарахування оціночного резерву під збитки на кожну звітну
дату. Нараховані суми оціночного резерву відображаються в Звіті про фінансовий
стан в складі активів, а витрати по нарахуванню - в Звіті про прибутки та збитки - в
складі інших операційних витрат.
Коли дебіторська заборгованість з основної діяльності стає безнадійною, вона списується за рахунок оціночного резерву під очікувані кредитні збитки. Повернення
раніше списаних сум кредитується у складі прибутку або збитку.
Грошові кошти та їх еквіваленти
До грошових коштів Товариство відносить залишки грошових коштів на рахунках в
банках, готівки в касі і депозити до запитання.
Депозити, терміном погашення до трьох місяців, розцінюються Товариством як еквіваленти грошових коштів.
Власний капітал
Статутний капітал є інструментом власного капіталу та являє собою договір, що надає право на залишкову частку в активах Товариства після вирахування всіх його
зобов’язань. Інструменти власного капіталу, випущені Товариства, відображаються
в сумі одержаних надходжень від учасників, за винятком прямих витрат на їхній випуск.
Резервний капітал Товариства формується відповідно до Статуту Товариства в розмірі не менше 5 % статутного капіталу.
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) являє собою прибуток (збиток),
отриманий Товариством з початку ведення комерційної діяльності за вирахуванням
дивідендів або переведень до статутного капіталу. Нерозподілений прибуток не є
коштами, що підлягають у повному обсязі розподілу серед засновників.
Порядок розподілу накопиченого нерозподіленого прибутку визначається Загальними зборами учасників. Дивіденди, оголошені впродовж звітного періоду,
визнаються як розподілена частина чистого прибутку між учасниками відповідно
до їх часток володіння в статутному капіталі. Сума оголошених, але не виплачених
дивідендів включається до поточних зобов’язань. Дивіденди за звітний період, оголошені після звітної дати, але до затвердження керівництвом фінансової звітності
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до випуску, не визнаються зобов’язаннями на звітну дату, але розкриваються у примітках до фінансової звітності.
Зобов’язання та забезпечення
Товариство розділяє короткострокові (поточні) (до 12 місяців) і довгострокові (довше 12 місяців) зобов’язання та забезпечення.
Товариство здійснює переведення частини довгострокових зобов’язань до складу
короткострокових, коли за умовами договору до повернення цієї частини суми боргу залишається менше 365 днів від звітної дати.
Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із
нижченаведених ознак:
Товариство сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню впродовж дванадцяти місяців після звітної дати;
Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання впродовж щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.
Забезпечення визнаються, якщо Товариство в результаті певної події в минулому
має юридичні або фактичні зобов’язання, для врегулювання яких з більшим ступенем ймовірності буде потрібний відтік ресурсів, і які можна оцінити з достатньою
надійністю.
Суми створених забезпечень визнаються витратами періоду.
Кредиторська заборгованість за основною діяльністю
Кредиторська заборгованість з основної діяльності нараховується, коли контрагент
виконав свої зобов’язання за договором, і спочатку враховується за справедливою
вартістю, а надалі за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної
процентної ставки.
Інші поточні зобов’язання
До інших поточних зобов’язань відносяться зобов’язання за договорами купівлі цінних паперів.
Оренда
Визначення оренди
При укладанні договору, Товариство визначає чи договір або окрема його частина
є договорами оренди. Договір або окрема його частина є договором оренди, якщо
він передає право контролювати використання визначеного активу протягом певного періоду часу в обмін на компенсацію.
Товариство повторно оцінює чи є договір або окрема його частина договорами
оренди лише у разі перегляду умов договору.
Якщо договір або окрема його частина є договорами оренди, Товариство обліковує
кожну орендну складову як договір оренди, окремо від неорендних складових договору.
Товариство як орендар
Первісна оцінка
На дату початку оренди, Товариство визнає актив з права користування та
зобов’язання за договором оренди. Актив з права користування оцінюється за собівартістю.
До складу орендних платежів, що враховуються при оцінці орендних зобов’язань за
право користування базовим активом протягом строку оренди включаються:
• фіксовані платежі (включаючи по суті фіксовані платежі) за вирахуванням будьяких стимулів до заключення договору оренди, що підлягають отриманню;
• змінні орендні платежі, що залежать від індексу або ставки, які первісно оцінені з
використанням такого індексу чи ставки на дату початку оренди;
• суми, які будуть сплачені Товариством за гарантіями ліквідаційної вартості;
• ціна реалізації опціону на придбання активу, якщо Товариство обґрунтовано
впевнене у тому, що воно скористається такою можливістю;
• штрафи за припинення договору оренди, якщо умови оренди відображають реалізацію Товариством опціону на дострокове припинення договору оренди.
Виключення для невизнання на балансі активу з права користування
Товариство використовує виключення та не визнає на балансі активи з права користування щодо:
• короткострокових договорів оренди;
• договорів оренди, за якими базовий актив має низьку вартість.
Товариство застосовує виключення до договорів оренди всіх груп активів.
При застосуванні даного виключення короткостроковими вважаються договори
оренди зі строком оренди до 365 днів включно. Договори оренди, що передбачають опціон на придбання базового активу не розглядаються як короткотермінові.
Товариство застосовує поріг 5 000 євро (гривневий еквівалент на дату застосування
виключення), при визначенні базового активу з низькою вартістю.
За договорами оренди, до яких Товариство застосовує виключення, витрати визнаються в періоді, до якого вони належать.
Подальша оцінка
Після дати початку оренди Товариство оцінює всі актив з права користування за
собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації, накопиченого зменшення
корисності з коригуванням на суму переоцінки орендних зобов’язань відображеної
проти собівартості активу з права користування.
Амортизація активу з права користування здійснюється від дати початку оренди до
кінця строку корисного використання базового активу, якщо оренда передає Товариству право власності на базовий (орендований) актив наприкінці строку оренди
або якщо собівартість активу з права користування відображає факт, що Товариство
скористається можливістю його придбати. В інших випадках Товариство амортизує
актив з права користування з дати початку оренди до більш ранньої з двох таких
дат: кінець строку корисного використання активу з права користування та кінець
строку оренди.
Інші вимоги до нарахування амортизації, визнання зменшення корисності за активом з права користування аналогічні вимогам, що застосовуються до власних основних засобів, інвестиційної нерухомості.
Переоцінка зобов’язань за договором оренди
Товариство переоцінює орендне зобов’язання у випадку суттєвого відхилення його
балансової вартості від оціненої – більше, ніж на 10%.
Товариство як орендодавець
Товариство як орендодавець кожен з договорів оренди класифікує як фінансову або
операційну оренду.
Дана класифікація здійснюється за станом на більш ранню з дат, - дату заключення
договору оренди або дату прийняття сторонами на себе зобов’язань щодо погоджених основних умов договору оренди, та переглядається лише у разі модифікації
договору оренди.
Оренда класифікується як фінансова, якщо вона передає в основному всі ризики
та вигоди, пов’язані з правом власності на базовий актив. В іншому випадку оренда
класифікується як операційна.
Класифікація оренди як фінансової або операційної залежить від суті операції, а не
від форми договору.
Фінансова оренда
Орендодавець визнає активи, утримувані за угодами про фінансову оренду, у своєму Балансі (Звіті про фінансовий стан) і подає їх як дебіторську заборгованість за
сумою, що дорівнює чистим інвестиціям в оренду.
Визнання фінансового доходу базується на моделі, що відображає сталу періодичну
норму прибутковості на чисті інвестиції орендодавця в фінансову оренду.
Операційна оренда
Орендодавець подає у своєму Балансі (Звіті про фінансовий стан) активи, які є
об’єктом угоди про операційну оренду, згідно з характером активу. Дохід від орен-
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ди за угодами про операційну оренду визнається в складі доходу на прямолінійній
основі впродовж терміну оренди, якщо тільки інша систематична основа не дозволяє відображати в часі вигоди користувача, при застосуванні якої вигода, отримана
від зданого в оренду активу, зменшується.
Умовні зобов’язання та активи
Умовні зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності. Вони розкриваються у
примітках до фінансової звітності, крім випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів,
що містять економічні вигоди, не є значною. Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, але розкриваються в Примітках, якщо існує значна ймовірність отримання економічних вигід.
Визнання доходів
Виручка від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг (дохід за договорами з покупцями) визнається тоді, коли (або в міру того, як) Товариство виконує
свої обов’язки до виконання за договором шляхом передачі товарів або послуг
(тобто, активів), які підлягають поставці покупцеві. В момент укладення договору
Товариство визначає, чи виконує воно обов’язок до виконання протягом періоду
або в певний момент часу. Якщо обов’язок до виконання не виконується протягом
періоду, Товариство виконує обов’язок до виконання в певний момент часу. Товари
або послуги вважаються переданими, коли (або в міру того, як) покупець отримує
контроль над ними.
Для кожного обов’язку до виконання, виконуваного протягом періоду, Товариство
визнає виручку протягом періоду, оцінюючи ступінь повноти виконання обов’язків
до виконання. Для оцінки ступеня виконання обов’язків до виконання Товариство
застосовує методи результатів і методи ресурсів в залежності від технологічних особливостей виробничого процесу і / або технологічних характеристик товарів або
послуг, а також економічної доцільності.
Виручка оцінюється як частина ціни угоди (яка виключає оцінки змінного відшкодування, які є обмеженими), що розподіляється на обов’язок до виконання, коли
(або в міру того, як) цей обов’язок до виконання виконується, без податку на додану
вартість (ПДВ).
Контрактний актив являє собою право на винагороду в обмін на товари чи послуги,
які Товариство передає клієнту, коли це право обумовлено чимось іншим, ніж час.
Станом на 31 грудня 2020 сума таких активів є несуттєвою та представлена в сумі
торгової та іншої дебіторської заборгованості балансу (звіту про фінансовий стан).
Контрактне зобов’язання являє собою зобов’язання передати товари або послуги
клієнтові, за які Товариство отримало від клієнта компенсацію (або настав строк
сплати такої суми). Станом на 31 грудня 2020 року такі зобов’язання відображаються
у складі статті Поточна кредиторська заборгованість та аванси отримані в балансі
(звіті про фінансовий стан).
Договори Товариства з покупцями є договорами з фіксованою винагородою та зазвичай включають авансові і відкладені платежі для одного договору. Як правило,
продажі здійснюються з кредитним терміном до 365 днів і як наслідок торгова дебіторська заборгованість класифікується як оборотні активи.
Визнання витрат
Витрати враховуються згідно методу нарахування. Витрати визнаються в разі
зменшення майбутніх економічних вигод, пов’язаних зі зменшенням активів або
збільшенням зобов’язань, які можуть бути надійно оцінені. Витрати, які неможливо
прямо пов’язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того
звітного періоду, в якому вони були здійснені.
Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних
періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу їх вартості між
відповідними звітними періодами
Податок на прибуток
У цій фінансовій звітності податки на прибуток були нараховані відповідно до вимог
податкового законодавства України, яке було чинним або фактично набуло чинності
станом на звітні дати. Витрати з податку на прибуток в звіті про фінансові результати
(Звіті про сукупний дохід) складаються з поточного податку та змін у сумі відстрочених податків.
Поточний податок на прибуток
Нарахування поточного податку на прибуток здійснюється на основі податкових
ставок (і податкового законодавства), які набули чинності або фактично діяли на
звітну дату. Поточний податок на прибуток розраховується відповідно до українського податкового законодавства. Згідно з Податковим кодексом на 2020 рік була
встановлена ставка податку на прибуток 18%
Відстрочений податок на прибуток
Відстрочений податок нараховується за методом балансових зобов’язань і визнається відносно податкових тимчасових різниць між балансовою вартістю активів та
зобов’язань в фінансовій звітності і відповідних податкових баз, які використовуються для розрахунку оподатковуваного прибутку.
Відстрочене податкове зобов’язання визнається по всім оподатковуваним тимчасовим податковими різницям, крім випадків, коли:
• відстрочене податкове зобов’язання виникає в результаті первісного визнання
гудвілу, або активу чи зобов’язання в господарської операції, що не є об’єднанням
бізнесу і яке на момент здійснення операції не впливає ні на бухгалтерський прибуток, ні на оподатковуваний прибуток або збиток;
• відносно оподатковуваних тимчасових різниць, пов’язаних з інвестиціями в дочірні та асоційовані підприємства, а також із часткою участі у спільній діяльності,
якщо можна контролювати розподіл у часі зменшення тимчасової різниці, і існує
значна ймовірність того, що тимчасова різниця не буде зменшена в осяжному майбутньому.
Відстрочені податкові активи визнаються по всім тимчасовим різницям, які підлягають вирахуванню, невикористаними податковими пільгами та невикористаним податковим збитками, в тій мірі, в якій існує значна ймовірність того, що буде існувати
оподатковуваний прибуток, відносно якого можна бути застосувати тимчасову різницю, яка підлягає вирахуванню, невикористані податкові пільги та невикористані
податкові збитки, крім випадків, коли:
• відстрочений податковий актив, що стосується тимчасових різниць, які підлягають вирахуванню, виникає в результаті первісного визнання активу або
зобов’язання, що виникло не внаслідок об’єднання бізнесу, і яке на момент здійснення операції не впливає ні на бухгалтерський прибуток, ні на оподатковуваний
прибуток або збиток;
• відносно тимчасових різниць, пов’язаних з інвестиціями в дочірні та асоційовані
підприємства, а також із часткою участі в спільній діяльності, відстрочені податкові
активи визнаються, тільки якщо існує значна ймовірність того, що тимчасові різниці
будуть відшкодовані в осяжному майбутньому та буде мати місце оподатковуваний
прибуток, відносно якого можна застосувати тимчасові різниці.
Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну звітну дату і зменшується у тій мірі, в якій відсутня ймовірність одержання достатнього
оподатковуваного прибутку, який дозволить використати всі або частину цих активів. Невизнані раніше відстрочені податкові активи переглядаються на кожну звітну
дату й визнаються тоді, коли виникає значна ймовірність отримання в майбутньому
оподатковуваного прибутку, що дозволить використати відстрочені податкові активи.
Відстрочені податкові активи і зобов’язання оцінюються за податковими ставками,
які, як передбачається, будуть застосовуватися в тому звітному році, у якому актив
буде реалізований, а зобов’язання погашене, на основі податкових ставок (і податкового законодавства), які за станом на звітну дату були прийняті або фактично при-
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йняті.
Відстрочений податок на прибуток, що стосується статей, визнаних не в складі прибутків або збитків, також не визнається в складі прибутків або збитків. Статті відстрочених податків визнаються у відповідності до операцій за якими вони виникають
або в складі іншого сукупного доходу, або безпосередньо в капіталі.
Відстрочені податкові активи і зобов’язання підлягають взаємозаліку за наявності
повного юридичного права зараховувати поточні податкові активи в рахунок поточних податкових зобов’язань, якщо вони відносяться до податків на прибуток, нарахованих тим самим податковим органом тому самому суб’єкту господарювання.
Виплати працівникам
Відповідно до МСБО 19 «Виплати працівникам» виплати працівникам – це всі форми
компенсації, що їх надає Товариство в обмін на послуги, надані працівниками, або
при звільненні.
Короткострокові виплати працівникам – це виплати працівникам (окрім виплат при
звільненні працівників), що, як очікується, будуть сплачені у повному обсязі впродовж дванадцяти місяців після закінчення річного звітного періоду, у якому працівники надають відповідні послуги.
Короткострокові виплати працівникам включають:
• заробітну плату, внески на соціальне забезпечення;
• оплачені щорічні відпуски та тимчасова непрацездатність;
• преміювання.
Примітка 6. Нові та переглянуті стандарти, що не набрали чинності
Нижче наводяться нові стандарти, поправки і роз’яснення, які були випущені, але
ще не вступили в силу на дату випуску фінансової звітності Товариства. Товариство
має намір застосувати ці стандарти, поправки і роз’яснення, у разі необхідності, з
дати їх вступу в силу.
МСФЗ (IFRS) 17 «Страхові контракти»
МСФЗ 17 замінює МСФЗ 4 «Страхові контракти» та пов’язані з ним інтерпретації, і
набуває чинності для періодів, які починаються з 1 січня 2021 року, при цьому його
дострокове прийняття дозволено у разі застосування також МСФЗ 15 «Доходи від
реалізації за договорами з клієнтами» та МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». Даний
стандарт не застосовний до діяльності Товариства.
МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти»
Документом «Щорічні удосконалення МСФЗ, цикл 2018 - 2020 років», оприлюдненим у травні 2020 року, було додано параграфи 7.2.35 і Б3.3.6А та внесено зміни до
параграфа Б3.3.6. МСФЗ 9 визначає основу для визначення суми очікуваних кредитних збитків (ОКЗ), що повинні бути визнаними. Він встановлює вимоги, що ОКЗ за
весь строк дії фінансового інструменту визнаються у випадку значного зростання
кредитного ризику (ЗЗКР) за фінансовим інструментом. Однак він не встановлює
чітких меж або механічного підходу до визначення, коли збитки за весь строк дії
потрібно визнати. Він також не встановлює точних підстав, за якими суб’єкти господарювання повинні визначити прогнозні сценарії, які слід враховувати при оцінці
ОКЗ. Дані зміни застосовуються для річних періодів, що починаються 1 січня 2022
року або пізніше.
МСФЗ (IAS) 16 «Оренда» та covid-19
Стандарт передбачає можливість виникнення змін орендних платежів протягом
строку оренди. Зміни можуть виникати безпосередньо внаслідок внесення змін у
сам договір про оренду або опосередковано,наприклад, унаслідок дій уряду у відповідь на пандемію «covid-19».
Порядок обліку, встановлений МСФЗ 16 на випадок зміни орендних платежів, залежить від того, чи відповідає така зміна визначенню модифікації оренди. Стандарт
визначає модифікацію оренди як зміну обсягу оренди або компенсації за оренду,
яка не була частиною початкових умов оренди.
Товариство оцінює вплив цих змін на його фінансову звітність.
Примітка 7. Основні засоби
Будинки і
споруди

Транспортні
засоби

Балансова
вартість на
31.12.2019 р.

Машини
та обладнання

-

Інструменти,
прилади,
інвентар

-

Інші ОЗ

-

Всього

-

Первісна
вартість

103

203

334

277

52

970

Знос

(103)

(182)

(276)

(205)

(52)

(819)

-

-

-

-

Балансова
вартість
на 31.12.2020
р.
Первісна
вартість

103

203

334

277

52

970

Знос

(103)

(203)

(295)

(227)

(52)

(880)

Примітка 8. Нематеріальні активи
Програмне забезпечення

Веб-сайт

Всього

Балансова вартість на 31.12.2019 р.

145

4

149

Первісна вартість

321

9

330

Знос

(176)

5

(181)

Балансова вартість на 31.12.2020 р.

39

3

42

Первісна вартість

321

9

330

Знос

(282)

6

(288)

Примітка 9. Довгострокові фінансові інвестиції
Довгострокові фінансові інвестиції включали:
31.12.2019

31.12.2020

Фінансові інвестиції, які оцінюються за справедливою вартістю через прибутки або збитки:
Довгострокові фінансові інвестиції (акції)

іншого товариства з обмеженою відповідальністю ТзОВ «Галичанка», не фінансової
установи, вартістю 203 тис. гривень
Утримувані в інвестиційному портфелі акції в 2020 р. обліковувались у складі довгострокових інвестицій за собівартістю та на звітну дату не переоцінювались.
Портфель складають акції емітентів, які не торгуються на біржах, інформація про
транзакції таких емітентів відсутня, відомостей про зміни в справедливій вартості
немає. Тому на нашу думку переоцінювати такі акції недоцільно.
Довгострокові фінансові інвестиції підлягають переоцінці у випадку їх подальшому
обліку у складі поточних фінансових інвестицій утримуваних для подальшого продажу.
Поточні фінансові інвестиції оцінюють за справедливою вартістю, яка підтверджується ціною котирування (біржовим курсом) на активному ринку для ідентичного
активу або зобов’язання (тобто вхідними даними 1 рівня), або побудована за методикою оцінювання, яка використовує тільки дані відкритих ринків. Якщо відповідних відкритих даних немає, що передбачається в ситуаціях коли діяльність ринку
для активу або зобов’язання на дату оцінки незначна, або її взагалі немає, слід використовувати закриті вхідні дані для оцінки справедливої вартості. Товариство визнає різницю між справедливою вартістю та ціною операції як прибуток або збиток.
Справедлива вартість фінансових інвестицій, які внесені до біржового списку, оцінюється за офіційним біржовим курсом організатора торгівлі на дату розрахунку
вартості чистих активів.
Якщо для активу є основний ринок, то оцінка справедливої вартості представляє
ціну на такому ринку, навіть якщо ціна на іншому ринку є потенційно більш сприятливою на дату оцінки.
У разі скасування реєстрації випуску цінних паперів емітентів Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку або за рішенням суду, визнання їх як активу
припиняється і відображається у складі збитків звітного періоду.
Цінні папери, обіг яких на дату оцінки не зупинено та реєстрація випуску яких не
скасована, але емітент таких цінних паперів ліквідований або був визнаний банкрутом та щодо нього відкрито ліквідаційну процедуру за рішенням суду, оцінюються
за нульовою вартістю.
У разі оприлюднення інформації про порушення справи про банкрутство емітента
цінних паперів, господарського товариства цінні папери, такого господарського
товариства, а також дебіторська заборгованість боржника оцінюються враховуючи
очікування надходження майбутніх економічних вигід.
Акції українських емітентів, що не мають обігу на організованому ринку та річну
фінансову звітність яких отримати неможливо, а також паї/частки господарських
товариств, річну фінансову звітність яких отримати неможливо, рекомендовано оцінювати за нульовою вартістю.
Справедлива вартість цінних паперів емітентів, обіг яких зупинено, у тому числі цінних паперів емітентів, які включені до Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, визначається із урахуванням наявності строків відновлення обігу таких цінних
паперів, наявності фінансової звітності таких емітентів, результатів їх діяльності, очікування надходження майбутніх економічних вигід.
Інші необоротні активи.
Відокремлений облік застосовано для однієї окремо взятої фінансової інвестиції в
ПрАТ «Прикарпатське експлуатаційне підприємство». Інвестиція утримується для
отримання значних вигід в майбутньому. Інвестиція обліковується так:
1) облік первісної вартості – у складі інших довгострокових інвестицій,
2) накопичена дооцінка – у складі інших необоротних активів.
Вартість дооцінки цієї окремо взятої інвестиції 14 288 тис. грн. обліковується у складі
інших необоротних активів.
Примітка 10. Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги включала:
31.12.2019

31.12.2020

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

166

257

-депозитарна діяльність

165

256

-брокерська діяльність

1

1

Мінус: резерв під очікувані кредитні збитки

18

33

Всього

148

224

31.12.2019

31.12.2020

Дебіторська заборгованість за виданими авансами 0
-оплата за оренду офісного приміщення

20

Всього

20

0

Товариство на постійній основі оцінює резерв під очікувані кредитні збитки за дебіторською заборгованістю за продукцію, товари, роботи, послуги в сумі, що дорівнює
очікуваним кредитним збиткам за весь термін.
Очікувані кредитні збитки за дебіторською заборгованістю за продукцію, товари,
роботи, послуги оцінюються з використанням матриці оціночних резервів, посилаючись на минулий досвід виникнення дефолту і аналіз поточного фінансового становища дебітора, скоригованої на фактори, специфічні для дебітора, загальні економічні умови галузі, в якій дебітори здійснюють свою діяльність, оцінку поточного, так
і прогнозованого розвитку умов станом на звітну дату.
Товариство списує дебіторську заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги при наявності інформації, яка вказує, що боржник має серйозні фінансові
труднощі, і ймовірність відшкодування відсутня, наприклад, в разі, коли боржник
перебуває в стадії ліквідації або банкрутства.
Примітка 11. Інша поточна дебіторська заборгованість
Інша поточна дебіторська заборгованість включала:
31.12.2019

31.12.2020

Видані позики

97

232

Розрахунки з постачальниками і підрядниками

25

-

Інша дебіторська заборгованість

10

10

Мінус: резерв під очікувані кредитні збитки

-

-

Всього

132

242

31.12.2019

31.12.2020

-Пальне

3

3

-Канцтовари

2

10

Запаси
8181

8180

Всього
8181
8180
		
Товариство продовжувало обліковувати фінансові інвестиції в акції різних українських емітентів, максимальний рівень лістингу цінних паперів – другий.
Окрім акцій українських підприємств обліковувалась частка в статутному капіталі
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-Запасні частини

-

1

Інші витрати

(303)

(533)

Всього

5

14

Всього

(1032)

(923)

31.12.2019

31.12.2020

304

673

2019

2020

Втрати від операційної курсової різниці

(54)

(22)

-ЄВРО

109

280

Інші витрати

(202)

(100)

-ДОЛАР

87

142

Втрати за оренду приміщення

(35)

(82)

Всього

491

1095

Втрати на створення резерву сумнівних боргів

(0)

(14)

Втрати від списання безнадійної дебіторської заборгованості

(0)

(3)

Штрафні санкції нараховані при камеральній перевірці

(13)

(0)

Всього

(304)

(221)

Примітка 12. Грошові кошти та їх еквіваленти
Поточні рахунки в національній валюті
Поточні рахунки в іноземній валюті:

Усі грошові кошти та їх еквіваленти деноміновані в гривнях. Усі залишки на банківських рахунках не прострочені і не знецінені.
Далі наведений аналіз коштів на банківських рахунках за кредитною якістю згідно з
кредитними рейтингами рейтингових агентств:
31.12.2019

31.12.2020

- Рейтинг uaAAA

491

1095

Всього

491

1095

Дані рейтингового агентства РА «Стандарт-Рейтинг»

Примітка 13. Зареєстрований капітал
Статутний капітал Товариства складає 7 000 000 (сім мільйонів гривень)
Дані про склад учасників їх частки представлені наступним чином:

Примітка 20. Інші операційні витрати

Елементи операційних витрат:
2019

2020

Матеріальні витрати

109

38

Витрати на оплату праці

439

291

31.12.2019

31.12.2020

Відрахування на соціальні заходи

97

74

Rosan corporation

2500

0

Амортизація

193

168

Гурський Анатолій Миколайович

701,7

0

Гурська Людмила Анатоліївна

0

701,7

Інші операційні витрати

488

571

Кісіль Ростислав Федорович

1693

0

Всього

1326

1142

Коцьо Іван Степанович

701,7

1515,3

Таранський Ігор Петрович

701,7

1515,3

Куспісь Богдан Михайлович

701.7

1515,3

Галінська Ольга Миколаївна

0

Сухецька Катерина Богданівна
Дільний Андрій Михайлович
Всього

2019

2020

353,6

Дохід у вигляді процентів, нарахованих на банківський
депозит

146

177

0

699,3

Інші доходи

21

23

0

699,3

100

100

Дохід від продажу фінансових інвестицій

0

1107

167

200

Кінцевим бенефіціаром Товариства є фізична особа – Таранський Ігор Петрович.
Примітка 14. Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
31.12.2019

31.12.2020

За роботи, послуги

42

47

Всього

42

47

Примітка 15. Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
31.12.2019

31.12.2020

Податок на прибуток

1

1

Податок з доходів фізичних осіб

0

0

Податок на нерухоме майно

0

0

Всього

1

1

31.12.2019

31.12.2020

Заборгованість за дивідендами, які надійшли Товариству як зберігачу від Національного депозитарію України і не були затребувані фізичними особам

497

976

Заборгованість з покупцями та замовниками

-

7

Всього

497

983

Примітка 17. Чистий дохід від реалізації послуг
2019

2020

Дохід від надання депозитарних послуг

1094

848

Всього

1094

848

Примітка 18. Інші операційні доходи
2019

2020

Дохід від операційної курсової різниці

23

94

Дохід від списання кредиторської заборгованості

11

8

Всього

34

102

Примітка 19. Адміністративні витрати
2019

2020

Витрати на оплату праці

(439)

(291)

Відрахування на соціальні заходи

(97)

(74)

Амортизація

(193)

(168)
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Всього
Примітка 22. Інші витрати

2019

2020

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій

(1020)

(0)

Інші витрати

(43)

(0)

Всього

(1063)

(0)

Примітка 23. Податок на прибуток
Нижче представлені основні компоненти податкових доходів (витрат) з податку на
прибуток за роки, що закінчилися 31 грудня 2020 року:

Примітка 16. Інші поточні зобов’язання

140

Примітка 21. Інші доходи

2019

2020

Поточний податок на прибуток

(1)

(1)

Відстрочений податок на прибуток

-

-

Всього

(1)

(1)

Нижче наведено узгодження між фактичними доходами (витратами) з податку на
прибуток та добутком бухгалтерського прибутку (збитку) до оподаткування і нормативної ставки податку на прибуток за роки що закінчилися 31 грудня 2020 рік:
2019

2020

Прибуток (збиток) до оподаткування (рядки 2290(2295))

3

6

Податок на прибуток, розрахований за ставкою 18%.)

(1)

(1)

Чистий вплив неоподатковуваних доходів та витрат що
не включаються до складу доходів (витрат) при визначенні оподаткованого прибутку

-

-

Дохід /(витрати) з податку на прибуток (рядок 2300)

(1)

(1)

Примітка 24. Умовні та контрактні зобов’язання
Податкові ризики
Товариство проводить свою операційну діяльність в Україні. Українське законодавство та нормативні акти, що регулюють сферу оподатковування та інші аспекти
діяльності. Положення законів і нормативних документів за звичай є не чіткими, і
трактуються по-різному місцевими, регіональними та державними органами, а
також іншими урядовими установами. Випадки розбіжностей у трактуванні українського податкового законодавства є непоодинокими. Можливе непослідовне застосування та трактування українського податкового законодавства створює ризик
суттєвих претензій та пред’явлення додаткових податкових зобов’язань та штрафів
з боку податкових органів. Такі претензії, у випадку їхнього задоволення, можуть
мати значний вплив.
Керівництво Товариства має достатні підстави відстояти власні позиції по дотриманню всіх норм, і малоймовірно, що будь-які суттєві виплати виникнуть через інтерпретацію та застосування податкового законодавства. Разом з тим, не виключено,
що деякі з податкових трактувань, які застосовуються керівництвом при підготовці
податкових декларацій, можуть бути оскаржені податковими органами в ході податкових перевірок.
У даній фінансовій звітності не були створені забезпечення за потенційними штрафами, пов’язаними з оподаткуванням.
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Примітка 25. Операції з пов’язаними сторонами
Пов’язаними сторонами Товариства вважаються сторони, якщо одна сторона має
можливість контролювати іншу сторону або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень іншою стороною, як це визначено в МСБО
24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони». Зазвичай неможливо об’єктивно
оцінити чи була б проведена операція із пов’язаною стороною якби дана сторона не
була пов’язаною і чи була б операція проведена в тих же термінах на тих же умовах
і в тих же сумах якби сторони не були пов’язаними.
Рішення про те, які сторони являються зв’язаними приймають не тільки на основі
їх юридичної форми, але і виходячи з характеру стосунків із зв’язаними сторонами. Пов’язаними сторонами Товариства є основний управлінський персонал та інші
пов’язані особи, які знаходяться під спільним контролем з Товариством.
Основний управлінський персонал представлений в особі директора, який має
повноваження та є відповідальним за планування, керівництво і контроль за діяльністю Товариства. Винагорода основному управлінському персоналу представлена
короткостроковими виплатами заробітної плати у грошовій формі і включена в адміністративні витрати.
Залишки за операціями з пов’язаними сторонами станом на 31 грудня 2020 року
Основний
управлінський
персонал
Інша поточна дебіторська заборгованість

-

Інші пов’язані
сторони
88

Поточна дебіторська заборгованість за
товари, роботи, послуги

0

Всього активів

-

88

Поточна кредиторська заборгованість за
розрахунками з оплати праці

-

0

Поточна кредиторська заборгованість за
товари, роботи, послуги

0

Інші поточні зобов’язання

-

-

Всього зобов’язань

-

0

Доходи та витрати за операціями з пов’язаними сторонами за 2020 рік
Основний
управлінський
персонал

Інші пов’язані
сторони

Виручка
Собівартість реалізованої продукції
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати

214

0

Витрати на збут
Інші операційні витрати

20

Інші доходи

62

0

Фінансові витрати
Інші витрати
Інші витрати
		
Примітка 26. Управління ризиками
Основні цілі управління ризиками та їх напрямки діяльності у сфері управління ризиками викладені в:
1. Положенні про систему управління ризиками діяльності з торгівлі цінними паперами/депозитарної діяльності депозитарної установи ТОВ «РЦП» затвердженому:
- Наказ Генерального директора ТОВ «РЦП» №190123-01 від 23.01.2019 року (остання редакція)
2. Положенні про провадження діяльності з торгівлі цінними паперами та іншими
фінансовими інструментами ТОВ «РЦП», затвердженому:
- Наказ Генерального директора ТОВ «РЦП» № 200110-01 від 10.01.2020 року
(остання редакція).
3. Положенні про провадження депозитарної діяльності депозитарної установи ТОВ
«РЦП» затвердженому:
- Наказ Генерального директора ТОВ «РЦП» № 200327-01 від 27.03.2020 року
(остання редакція).
У Товариства можуть виникати ризики окрім притаманних провадженню професійної діяльності на фондовому ринку як такій (загальний фінансовий ризик, операційний ризик, репутаційний ризик та стратегічний ризик), так і ризики від окремих
видів професійної діяльності.
Основні ризики, притаманні фінансовим інструментам Товариства: ризик ліквідності та кредитний ризик. Підходи до управління кожним із цих ризиків представлені
нижче.
Кредитний ризик
Фінансові інструменти, які потенційно створюють значний кредитний ризик, у більшості включають дебіторську заборгованість, гроші та їх еквіваленти.
Кредитний ризик Товариства відслідковується й аналізується в кожному конкретному випадку, і керівництво Товариства вважає, що кредитний ризик адекватно відображений у резервах під очікувані кредитні збитки.
Товариство створює резерв під очікувані кредитні збитки в сумі, що представляє
собою оцінку керівництвом понесених збитків від дебіторської заборгованості по
основній діяльності і іншій дебіторській заборгованості та інвестицій.
Перед прийняттям нового клієнта Товариство використовує внутрішню кредитну
систему для оцінки якості потенційного клієнта.
Кредитний ризик Товариства притаманний також таким фінансовим інструментам,
як поточні рахунки в банках і може виникати у випадку не спроможності банківської
установи розраховуватися за своїми зобов’язаннями перед Товариством. Сума максимального розміру ризику в таких випадках дорівнює балансової вартості відповідних фінансових інструментів.
Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка
кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги
та будь-яка інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові
зобов’язання. Товариство використовує наступні методи управління кредитними
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ризиками:
• ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів;
• ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційованою
групою);
• ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за
Національною рейтинговою шкалою.
Ризик ліквідності
Задачею Товариства є підтримка безперервності та гнучкості фінансування шляхом
використання умов кредитування, які надаються постачальниками, а також залучення позик.
Товариство аналізує свої активи та зобов’язання за їх строками погашення та планує
свою ліквідність залежно від очікуваних строків виконання зобов’язань за відповідними фінансовими інструментами.
Обачність при управлінні ризиком ліквідності передбачає наявність достатньої
суми грошових коштів, наявність достатніх фінансових ресурсів для виконання
зобов’язань при настанні строку їх погашення. Керівництво постійно відстежує рівень ліквідності.
Товариство використовує процес детального бюджетування та прогнозу грошових
коштів для того, щоб гарантувати наявність адекватних ресурсів для виконання своїх платіжних зобов’язань.
Більшість витрат Товариства носять змінний характер і залежать від залежать від
обсягу реалізації. В результаті цього і виникає більшість витрат, які безпосередньо
генерують доходи для погашення зобов’язань під час звичайної господарської діяльності.
Ринковий ризик
Ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового
інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює
три типи ризику: валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик.
Валютний ризик
Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.
Валютний ризик для Товариства відсутній, оскільки воно не має операцій, які залежать від змін курсів іноземних валют. Товариство не має вкладень в іноземні компанії.
Відсотковий ризик
Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові
потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть
змінюватись і це може впливати як на доходи Товариства, так і на справедливу вартість чистих активів.
Відсотковий ризик для Товариства відсутній, оскільки воно не має суттєвих фінансових інструментів для яких притаманні відсоткові ставки.
Інший ціновий ризик
Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових
цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику),
незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого
фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.
Станом на 31.12.2020 р. у Товариства обліковуються фінансові інструменти, які містять ціновий ризик інструментів капіталу в іншому суб’єкті господарювання. Максимальна величина такого ризику дорівнює балансовій вартості таких фінансових
інструментів.
Політика управління капіталом
Товариство розглядає зареєстрований капітал як основне джерело фінансування.
Для цілей управління ризиком недостатності капіталу, Товариство визначає капітал
як такий, що дорівнює визнаному в балансі (звіті про фінансовий стан).
Основним завданням Товариства при управлінні капіталом є забезпечення здатності Товариства продовжувати функціонувати на безперервній основі з метою
одержання прибутку для засновників і вигід для інших зацікавлених осіб, а також
забезпечувати фінансування поточних операційних потреб, капітальних вкладень
та стратегії розвитку Товариства.
Керівництво постійно контролює структуру капіталу Товариства й може корегувати свою політику й цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному
середовищі, тенденціях ринку або стратегії розвитку, тобто з урахуванням змін економічних умов. Протягом років, що закінчилися 31 грудня 2020 р., цілі, політика та
процедури Товариства не зазнали змін.
Рішенням Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку, яка здійснює
регулювання ринку цінних паперів в Україні, Товариство як ліцензований торгівець
цінними паперами зобов`язане дотримуватись пруденційних нормативів, встановлених рішенням Комісії «Про затвердження Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління
ризиками» № 1597 від 01.10.2015 року.
Завдяки управлінським рішенням в 2020 р. пруденційні показники знаходились в
межах норми.
Розрахунок пруденційних нормативів станом на 31.12.2020 року:
мінімальний розмір регулятивного капіталу (грн)
7 000 000,00
розмір регулятивного капіталу (грн)
15 548 246,78
норматив адекватності регулятивного капіталу, %
74,0101
Норматив адекватності капіталу першого рівня, %
74,0101
Коефіцієнт фінансового левериджу,%
0,0445
Коефіцієнт абсолютної ліквідності, %
20,3423
Примітка 27. Затвердження фінансової звітності і події після звітної дати
Ця фінансова звітність за 2020 рік, була затверджена до випуску Директором Товариства 16 січня 2021 року.
Не існує подій, що відбулися після закінчення періоду, які вимагають коригування
сум у окремій фінансовій звітності або у примітках до неї. Ми не маємо жодних планів чи намірів, які могли б суттєво вплинути на балансову вартість або класифікацію
активів та зобов’язань.
У зв’язку зі світовою пандемією коронавірусної хвороби (СО\/ID-19) та запровадженням Кабінетом Міністрів України карантинних та обмежувальних заходів, спрямованих на протидію її подальшого поширення в Україні, повідомляємо наступне:
• управлінський персонал Товариства наразі оцінює додаткові ризики діяльності
суб’єктів господарювання та їх можливий вплив на безперервність діяльності Товариства;
• очікується, що повний вплив може бути вагомим, але його неможливо виміряти
чи оцінити на даний час з певним ступенем достовірності.
Генеральний директор		
Таранський І.П		

№1(30) • 29 квітня 2021 р.

Головний бухгалтер
Галінська О.М.
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІДПРИЄМСТВО» РОСАН-ЦІННІ ПАПЕРИ»

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Росан-Цінні папери»
		
Адресат аудиторського висновку:
		
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
		
Управлінський персонал, учасники Товариства з обмеженою
відповідальністю «Підприємство «Росан-Цінні папери».
І. Звіт з аудиту фінансової звітності
Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
«Підприємство «Росан-Цінні папери» (надалі – ТОВАРИСТВО), що складається зі Звіту
про фінансовий стан ТОВАРИСТВА станом на 31 грудня 2020 р., Звіту про сукупний
дохід за 2020 рік, Звіту про зміни у власному капіталі за 2020 рік, Звіту про рух грошових коштів за 2020 рік та Приміток до фінансової звітності ТОВАРИСТВА, включаючи
стислий виклад значущих облікових політик ТОВАРИСТВА.
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного у розділі “Основа для думки
із застереженням” нашого звіту, фінансова звітність, що додається відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ТОВАРИСТВА станом на 31 грудня
2020 р. та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та
відповідає вимогам законодавства України, що регулює питання бухгалтерського
обліку та фінансової звітності.
Основа для думки із застереженням
1.У ТОВАРИСТВІ обліковуються фінансові інвестиції – акції та частки у статутному капіталі інших підприємств, які згідно з МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та облікової
політики визнаються як інструменти капіталу не для торгівлі, які обліковуються за
ціною придбання. Загальна вартість фінансових інвестицій складає 8180 тис. грн. та
відображена у балансі (звіті про фінансовий стан) у статті «Довгострокові фінансові
інвестиції (інші фінансові інвестиції)». Ми не мали змоги отримати достатні і належні
аудиторські докази щодо справедливої вартості фінансових інвестицій станом на
31.12.2020 р., оскільки нам не був наданий доступ до фінансової інформації цих підприємств. Переоцінка довгострокових фінансових інвестицій за справедливою вартістю може призвести до зміни вартості активів. На думку аудитора, це припущення
може мати суттєвий, але не всеохоплюючий вплив на фінансовий стан ТОВАРИСТВА.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту,
огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, що прийняті в якості національних згідно з рішенням Аудиторської палати України від 08.06.2018 р. № 361,
зокрема Міжнародних стандартів аудиту (МСА) 700 (переглянутий) «Формування
думки та складання звіту щодо фінансової звітності», 705 (переглянутий) «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», 706 (переглянутий) «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», а також Рішення
ДКЦПФР «Про схвалення Методичних рекомендацій ДКЦПФР з обліку основних видів операцій торговців цінними паперами» від 02.06.2002 р. № 125, Рішення НКЦПФР
«Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення
професійної діяльності на ринку цінних паперів» від 12.02.2013 р. № 160, Рішення
НКЦПФР «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності
на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами» від 14.05.2013 р. № 819 та Рішення НКЦПФР «Про затвердження Ліцензійних
умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової діяльності» від 21.05.2013 р. № 862.
Ми є незалежними по відношенню до ТОВАРИСТВА згідно з Міжнародного кодексу етики професійних бухгалтерів, включаючи міжнародні стандарти незалежності,
Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (“Кодекс РМСЕБ”) та етичними
вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, 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 із застереженням.
Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності
Звертаємо увагу на ситуацію щодо майбутньої невизначеності, пов’язаної і з запровадженням урядом Україні обмежень, встановлених під час карантину у зв’язку зі
спалахом коронавірусу у світі. В результаті чого виникає суттєва невизначеність, що
може поставити під значний сумнів здатність ТОВАРИСТВА продовжувати свою діяльність на безперервній основі та яка може вплинути на майбутні операції та можливість збереження вартості його активів.
Вплив такої майбутньої невизначеності наразі не можливо оцінити. Ця фінансова
звітність не включає жодних коригувань, які можуть виникнути в результаті такої
невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі
та зможуть бути оцінені. Нашу думку щодо цього питання не було змінено.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності ТОВАРИСТВА за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому
та при формуванні думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо окремої думки
щодо цих питань. Крім питань, викладених у розділі «Основа для думки із застереженням», ми визначили, що немає інших ключових питань аудиту, інформацію щодо
яких слід надати в нашому звіті.
Інша інформація
Наша думка щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА не поширюється на іншу інформацію і ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої
інформації. Система бухгалтерського обліку ТОВАРИСТВА є адекватною. У ТОВАРИСТВІ застосовуються процедури внутрішнього контролю (аудиту). Система управління ризиками ТОВАРИСТВА є прийнятною.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженням, за фінансову звітність
Управлінський персонал ТОВАРИСТВА несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності 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 ТОВАРИСТВА несе
відповідальність за оцінку здатності ТОВАРИСТВА продовжувати свою діяльність
на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються
безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський
персонал або планує ліквідувати ТОВАРИСТВО чи припинити діяльність, або не має
інших реальних альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями у ТОВАРИСТВІ, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування ТОВАРИСТВА.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність ТОВАРИСТВА 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
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до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли 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
ТОВАРИСТВА.
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
ТОВАРИСТВА 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 внаслідок шахрайства є вищим, ніж для
викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю ТОВАРИСТВА, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не
для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик ТОВАРИСТВА та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом
ТОВАРИСТВА 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, що може поставити під значний
сумнів здатність ТОВАРИСТВА продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми
повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними,
модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах,
отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть
примусити ТОВАРИСТВО припинити свою діяльність на безперервній основі;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності ТОВАРИСТВА
включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями у ТОВАРИСТВІ,
разом з іншими питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення
аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями у ТОВАРИСТВІ,
твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись
такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями у ТОВАРИСТВІ, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими
питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора крім випадків,
якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого
питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання
не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення
можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.
ІІ. Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
Основні відомості про ТОВАРИСТВО
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Підприємство
«Росан-Цінні папери».
Ідентифікаційний код, зазначений в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб
та фізичних осіб – підприємців: 22335534.
Місцезнаходження: 79066, Львівська обл., м. Львів, вул. Манастирського, буд. 2а.
Товариство зареєстроване Виконавчим Комітетом Львівської міської ради 04.10.1994
р., номер запису про включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру 1 415 120 0000 002414.
Нова редакція Статуту затверджена Зборами Учасників – протокол №77 від
27.10.2020 р. та зареєстрована в реєстрі 27.10.2020 р. за номером 1478-1483.
Основні види діяльності: посередництво за договорами по цінних паперах або товарах (КВЕД – 66.12), надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у (КВЕД – 64.19), інша допоміжна діяльність у сфері фінансових
послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення (КВЕД – 66.19).
ТОВАРИСТВО є небанківською фінансовою установою (Свідоцтво Державної комісії
з цінних паперів і фондового ринку про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають послуги на ринку цінних паперів № 56; дата включення
в реєстр 29.09.2004 р.).
Перелік ліцензій, виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку на здійснення певних видів діяльності, що діяли протягом 2020 року:
№
з/п

Вид ліцензії

1.

Ліцензія серії АЕ № 263310;
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: від 10.09.2013 р. №
1777; строк дії ліцензії: з 12.10.2013 р. – необмежений;
вид господарської діяльності, на право провадження якого видана ліцензія: професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність
– депозитарна діяльність депозитарної установи.

2.

Ліцензія серії АЕ № 185147;
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: від 25.09.2012 р. №
810; строк дії ліцензії: з 17.10.2012 р. – необмежений;
вид господарської діяльності, на право провадження якого видана ліцензія: професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами – дилерська діяльність.

3.

Ліцензія серії АЕ № 185146;
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: від 25.09.2012 р. №
810; строк дії ліцензії: з 17.10.2012 р. – необмежений;
вид господарської діяльності, на право провадження якого видана ліцензія: професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами – брокерська діяльність.
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
4.

5.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІДПРИЄМСТВО» РОСАН-ЦІННІ ПАПЕРИ»

Ліцензія серії АЕ № 185148;
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: від 25.09.2012 р. №
810; строк дії ліцензії: з 17.10.2012 р. – необмежений;
вид господарської діяльності, на право провадження якого видана ліцензія: професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами – андеррайтинг.
генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій від 31.03.2015 р. №
151
операції з купівлі-продажу цінних паперів і деривативів, андерайтингу,
якщо вони є валютними

1.
Висловлення думки щодо розкриття інформації за видами активів
1.1. ТОВАРИСТВО на дату Балансу має нематеріальні активи, залишкова вартість
яких становить 42 тис. грн. Оцінка та критерії визнання нематеріальних активів в
загальному відповідають вимогам МСБО 38 «Нематеріальні активи».
1.2. ТОВАРИСТВО на дату Балансу має власні основні засоби, залишкова вартість
яких становить 90 тис. грн. Оцінка та критерії визнання основних засобів в загальному відповідають вимогам МСБО 16 «Основні засоби».
Аналітичний та синтетичний облік основних засобів ТОВАРИСТВА, а також їх класифікація по групах, відповідає вимогам МСБО 16 «Основні засоби».
Інвентаризація основних засобі, нематеріальних активів, товарно-матеріальних
цінностей проведена в ТОВАРИСТВІ згідно наказу № 6 від 23.11.2020 р. на виконання Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від
16.07.1999 р. № 996-ХІV та Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань,
затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879.
1.3. Оцінка та визнання фінансових інвестицій на дату Балансу здійснені ТОВАРИСТВОМ у відповідності з вимогами МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».
На дату Балансу у складі довгострокових фінансових інвестицій обліковуються інші
фінансові інвестиції на загальну суму 8 180 тис. грн.
1.4. На дату балансу у складі інших необоротних активів ТОВАРИСТВО обліковує
проведену в минулих роках дооцінку фінансових інвестицій на загальну суму 14 287
тис. грн.
1.5. Оцінка та визнання дебіторської заборгованості у ТОВАРИСТВІ здійснюється
відповідно до вимог МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», з урахуванням особливостей
оцінки та розкриття інформації щодо дебіторської заборгованості встановлених іншими МСБО (МСФЗ).
На дату балансу у складі поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи,
послуги обліковується заборгованість у сумі 224 тис. грн. з врахуванням створеного
резерву під очікувані кредитні збитки від знецінення в сумі 33 тис. грн.
На дату балансу у складі іншої поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги обліковується заборгованість за позиками у сумі 242 тис. грн.
1.6. Оцінка та визнання запасів на дату Балансу здійснені ТОВАРИСТВОМ відповідно
до вимог МСБО 2 «Запаси». На дату Балансу у складі запасів обліковуються запаси
(паливо і канцтовари) на загальну суму 14 тис. грн.
1.7. Гроші та їх еквіваленти, відображені у складі оборотних активів ТОВАРИСТВА, на звітну дату склали 1095 тис. грн., що підтверджено даними банківських виписок з рахунків ТОВАРИСТВА у банківських установах на звітну дату.
2. Висловлення думки щодо розкриття інформації про зобов’язання
2.1. Відображення поточних зобов’язань у фінансовій звітності ТОВАРИСТВО здійснює відповідно до норм МСБО 1 «Подання фінансової звітності» з урахуванням особливостей оцінки та розкриття інформації щодо зобов’язань, встановлених іншими
МСБО (МСФЗ).
2.2. Поточні зобов’язання і забезпечення ТОВАРИСТВА складають 1031 тис. грн., що
становить 4,26 % від загальної суми пасивів. До складу поточних зобов’язань ТОВАРИСТВА віднесено:
поточну кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги у сумі 47 тис.
грн.;
поточну кредиторську заборгованість за розрахунками з бюджетом (у тому
числі з податку на прибуток) у сумі 1 тис. грн.;
інші поточні зобов’язання у сумі 983 тис. грн.
На дату Балансу ТОВАРИСТВО немає прострочених позик банків та нарахованих і
несплачених відсотків за користування позиками банківських установ.
3.Висловлення думки щодо розкриття інформації про власний капітал
3.1. Заявлений та сплачений статутний капітал ТОВАРИСТВА на звітну дату складає 7
000 000,00 грн. Розмір статутного капіталу, що відображений у фінансовій звітності
ТОВАРИСТВА на дату Балансу, відповідає розміру, що визначений новою редакцією статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємства «Росан-Цінні
Папери», яка затверджена загальними зборами учасників Товариства з обмеженою
відповідальністю “Підприємство “Росан-Цінні папери” (протокол № 77 від 27 жовтня
2020 року) та зареєстрована в реєстрі 27 жовтня 2020 року за номером 1478-1483.
ТОВАРИСТВО створене згідно з установчим договором №1 від 01.06.1994р. та установчим договором в новій редакції від 30.11.1998р.
Учасниками ТОВАРИСТВА були:
1.
Громадянин України – Гурський Анатолій Миколайович, проживає за адресою:
м. Львів, пр. Червоної Калини, 39/181, ідентифікаційний код: 2189113557.
2.
Громадянин України – Таранський Ігор Петрович, проживає за адресою: м.
Львів, вул. Дорошенка, 73/14, ідентифікаційний код: 2380508138.
3.
Громадянин України – Коцьо Іван Степанович, проживає за адресою: м. Львів,
вул. Драгана, 19/37, ідентифікаційний код 2450512297.
4.
Для забезпечення діяльності ТОВАРИСТВА за рахунок вкладів учасників сформовано статутний капітал в сумі 360,00 грн. (Триста шістдесят грн. 00 коп.), що відображено у табл. 1.
Таблиця 1
№
з/п

Учасники ТОВАРИСТВА

Загальна сума
внеску (грн.)

Частка в статутному капіталі (%)

1

Гурський Анатолій Миколайович

135,00

37,5

2

Таранський Ігор Петрович

135,00

37,5

3

Коцьо Іван Степанович

90,00

25,0

360,00

100,00

ВСЬОГО
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Таблиця 2
№
з/п

Учасники ТОВАРИСТВА

Загальна сума
внеску (грн.)

Частка в статутному капіталі (%)

147 000,00 USD /
501 000,00

50,1

Юридичні особи
1.

Канадська фірма “Росан Корпорейшн”

Фізичні особи (громадяни України)
1

Гурський Анатолій Миколайович

124 750,00

12,475

2

Таранський Ігор Петрович

124 750,00

12,475

3

Коцьо Іван Степанович

124 750,00

12,475

4

Куспісь Богдан Михайлович

124 750,00

12,475

1 000 000,00

100

ВСЬОГО

Станом на 16.05.2005 р. статутний капітал ТОВАРИСТВА складав
1 000 000,00
грн. (Один мільйон грн. 00 коп.) і був повністю сплачений грошовими коштами.
Зміни до статуту, які стосуються мети та предмету, видів діяльності ТОВАРИСТВА
та ін. затверджено протоколом Зборів учасників від 07.09.2007 р. № 31 та зареєстровано Виконавчим комітетом Львівської міської ради 10.09.2007р. за №
14151050004002414.
Друге збільшення статутного капіталу ТОВАРИСТВА за рахунок додаткових грошових внесків учасників на суму 4 000 000,00 грн. (чотири мільйони грн. 00 коп.) до
5 000 000,00 грн. (п’яти мільйонів грн. 00 коп.), затверджено загальними зборами
учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Росан-Цінні
папери» (протокол № 37 від 15 грудня 2009 року) та зареєстрована Виконавчим комітетом Львівської міської ради 22 грудня 2009 р. за № 14151050008002414. Розподіл
часток в статутному капіталі ТОВАРИСТВА додаткових внесків грошовими коштами
у зв’язку із збільшенням статутного капіталу на суму 4 000 000,00 грн. відображено
у табл. 3:
Таблиця 3
№
з/п

Учасники ТОВАРИСТВА

Загальна сума
внеску (грн.)

Частка в статутному капіталі (%)

Юридичні особи
1.

Канадська фірма “Росан Корпорейшн”

1

Гурський Анатолій Миколайович

2 505 000,00

50,1

623 750,00

12,475

2

Таранський Ігор Петрович

623 750,00

12,475

3

Коцьо Іван Степанович

623 750,00

12,475

4

Куспісь Богдан Михайлович

623 750,00

12,475

5 000 000,00

100,00

Фізичні особи (громадяни України)

ВСЬОГО

Третє збільшення статутного капіталу ТОВАРИСТВА та зміна складу учасників ТОВАРИСТВА за рахунок додаткових грошових внесків учасників на суму 2 000 000,00 грн.
(два мільйони грн. 00 коп.) до 7 000 000,00 грн. (семи мільйонів грн. 00 коп.), затверджено загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю
«Підприємство «Росан-Цінні папери» (протокол № 01/11 від 08 червня 2011 року)
та зареєстрована Виконавчим комітетом Львівської міської ради 10 червня 2011 р.
за № 14151050010002414. Розподіл часток в статутному капіталі учасників ТОВАРИСТВА наведено у таблиці 4:
Таблиця 4
№
з/п

Учасники ТОВАРИСТВА

Загальна сума
внеску (грн.)

1.

Канадська фірма “Росан Корпорейшн”

Частка в статутному капіталі (%)

Юридичні особи
2 500 000,00

35,714

Фізичні особи (громадяни Канади)
1.

Кісіль Ростислав

1 693 000,00

24,186

Фізичні особи (громадяни України)
1

Гурський Анатолій Миколайович

701 750,00

10,025

2

Таранський Ігор Петрович

701 750,00

10,025

3

Коцьо Іван Степанович

701 750,00

10,025

4

Куспісь Богдан Михайлович

701 750,00

10,025

7 000 000,00

100,00

ВСЬОГО

Перше збільшення статутного капіталу ТОВАРИСТВА та зміна складу учасників ТОВАРИСТВА за рахунок додаткових грошових внесків учасників на суму 999 640,00
грн. (дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч шістсот сорок грн. 00 коп.) до 1 000 000,00
грн. (одного мільйона грн. 00 коп.), затверджено загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Росан-Цінні папери» (протокол № 21 від 30 листопада 1998 року) та зареєстрована Галицькою адміністрацією
міста Львова 05 березня 1999 р. за № 948-Г. Внески засновників в статутний капітал
ТОВАРИСТВА і розподіл часток в статутному капіталі ТОВАРИСТВА відображено у
таблиці 2:

ЕМІТ ІНФО

Зміни до статуту, які стосуються зміни місцезнаходження ТОВАРИСТВА та ін. затверджено протоколом Зборів учасників № 1 від 10.07.2018 р. та зареєстровано Виконавчим комітетом Львівської міської ради 13.07.2018 р. за № 14151050004002414.
Зміни до статуту, які стосуються зміни учасників ТОВАРИСТВА затверджено Протоколом Зборів учасників № 77 від 27.10.2020р. та зареєстровано в реєстрі 27 жовтня
2020 року за номером 1478-1483. Зміну складу учасників ТОВАРИСТВА затверджено
Протоколом загальних зборів учасників від 22 жовтня 2020р.
Розподіл часток в статутному капіталі учасників ТОВАРИСТВА наведено у таблиці 5:
Таблиця 5
№
з/п

Учасники ТОВАРИСТВА

Загальна сума
внеску (грн.)

Частка в статутному капіталі (%)

1

Таранський Ігор Петрович

1 515 299,00

21,647

2

Коцьо Іван Степанович

1 515 375,00

21,648
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3

Куспісь Богдан Михайлович

1 515 375,00

21,648

4

Дільний Андрій Михайлович

699 300,00

9,990

5

Сухецька Катерина Богданівна

699 300,00

9,990

6

Галінська Ольга Миколаївна

353 601,00

5,051

7

Гурська Людмила Миколайович

701 750,00

10,025

7 000 000,00

100,00

ВСЬОГО

Станом на дату балансу статутний капітал ТОВАРИСТВА складає 7 000 000,00 грн., не
містить часток торговців цінними паперами, оплачений виключно грошовими коштами та відповідає за розміром вимогам п. 4, п. 5, п. 6 глави 1 “Умови видачі ліцензії
на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі
цінними паперами” розділу ІІІ “Умови видачі ліцензії на провадження окремих видів
професійної діяльності на фондовому ринку” Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних
паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затвердженому
рішенням НКЦПФР від 14.05.2013 року № 817 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 р. за № 854/23386 зі змінами та доповненнями.
Аналітичний та синтетичний облік статутного капіталу на рахунку 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал» в ТОВАРИСТВІ відповідає вимогам МСФЗ, Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкції по його застосуванню, що затверджені наказом
Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291, а також інших нормативних
документів.
3.2. Резервний капітал в ТОВАРИСТВІ на дату Балансу становить 127 тис. грн. Порядок формування резервного капіталу відповідає вимогам статуту ТОВАРИСТВА. У
звітному періоді відрахувань до резервного капіталу не було.
3.3. Додатковий капітал В ТОВАРИСТВІ на дату Балансу становить 14 704,0 тис. грн.
3.4. Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2020 р. у ТОВАРИСТВА становить
1332 тис. грн., узгоджується із залишками нерозподіленого прибутку на початок
звітного року (1327 тис. грн.), сумою прибутку відображеного у звіті про фінансові
результати за 2020 р. (5 тис. грн.), який визначений згідно з вимогами МСБО 1 “Подання фінансової звітності”.

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Повне найменування: Господарське товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма “УкрЗахідАудит”.
Код зa ЄДРПОУ: 20833340.
Відомості про Господарське товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська
фірма “УкрЗахідАудит” внесені до наступних розділі Реєстру аудиторів та суб’єктів
аудиторської діяльності: “Суб’єкти аудиторської діяльності”; “Суб’єкти аудиторської
діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності”.
Номері дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого АПУ: Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №0541 від 26.01.2001р.
Номер та дата видачі Свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого АПУ: Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0600, відповідно до
рішення АПУ від 26.05.2016 р. № 325/5.
Прізвище, ім’я, по батькові аудиторів, які проводили аудиторську перевірку, та серія,
номер, дата видачі Сертифіката аудитора, виданого АПУ:
Озеран Алла Володимирівеа, сертифікат серії А № 004118, виданий 28.01.2000р., у
Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності: розділ «Аудитори» № 100963.
Корягін Максим Вікторович, сертифікат серії А № 0035405, виданий 25.06.1998 р., у
Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності: розділ «Аудитори» № 100969.
Місцезнаходження: 79011, м. Львів, вул. Рутковича, 7,офіс 11а.
7.
Основні відомості про умови договору на проведення аудиту
Аудиторська перевірка проводилась згідно договору № 31 від 30 жовтня 2020 р.
Роботи були розпочаті 04 січня 2021 р. та закінчені 17 січня 2021 р., про що складений акт приймання-здачі виконаних робіт.
Фінансові звіти наведені у додатках.
Аудиторський висновок віддруковано у трьох примірниках, з яких два передано ЗАМОВНИКУ, один – ВИКОНАВЦЮ.
Аудитор (сертифікат серії А № 004118)				
А.В.Озеран
Виконавчий директор,
аудитор (сертифікат серії А № 003405)				
М.В.Корягін
м.п.
Аудиторський висновок наданий 17 січня 2021 р.

4. Висловлення думки щодо формування доходів, витрат та фінансового результату
4.1. Доходи ТОВАРИСТВА, відображені у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) за 2020 рік – достовірні та визначені у відповідності з вимогами МСФЗ
(МСБО).
За звітний період чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) склав
848 тис. грн., інші операційні доходи склали 102 тис. грн., інші доходи склали 200
тис. грн.
4.2. Оцінка та критерії визнання витрат ТОВАРИСТВА протягом 2020 р. відповідають
вимогам МСФЗ (МСБО).
За звітний період адміністративні витрати склали 923 тис. грн., інші операційні витрати склали 221 тис. грн.
З урахуванням доходів отриманих та витрат, понесених ТОВАРИСТВОМ за 2020 рік,
фінансовим результатом діяльності ТОВАРИСТВА став прибуток у розмірі 5 тис. грн.
4.3. Відображені у Звіті про фінансові результати доходи, витрати та балансовий прибуток ТОВАРИСТВА відповідають даним аналітичного та синтетичного обліку.
5. Думка аудитора щодо іншої допоміжної інформації
5.1. Відповідно до МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації» під
час здійснення аудиту суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається ТОВАРИСТВОМ та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю, не виявлено.
5.2. Управління ТОВАРИСТВОМ здійснюють збори учасників, або призначені ними
представники, та генеральний директор. Система управління ТОВАРИСТВОМ відповідає вимогам ст. 89 Господарського Кодексу України від 16 січня 2003 р. № 436ІV. У ТОВАРИСТВІ здійснюється внутрішній аудит. Цілі, основні завдання та функції,
права та обов’язки, принципи діяльності, статус і роль, обсяги та напрями роботи,
обов’язки внутрішнього аудитора із звітування, проведення внутрішнього аудиту
(контролю) та оформлення результатів перевірки, координація діяльності з іншими
службами, підзвітність служби внутрішнього аудиту (контролю), регулюється Положенням про службу внутрішнього аудиту (контролю) Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Росан-Цінні папери» протокол 53 від 17.10.2014 року
5.3. Відповідно до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженого рішенням НКЦПФР від 01.10.2015 р. № 1597, здійснено аналіз результатів пруденційних показників діяльності ТОВАРИСТВА станом на 31.12.2020 р. Встановлено:
- розмір регулятивного капіталу ТОВАРИСТВА складає 15 548 246,78грн. (розмір
статутного капіталу 7 000 000,00 грн), що відповідає нормативному значенню (мінімальний розмір регулятивного капіталу повинен становити не менше мінімального
розміру статутного капіталу);
- норматив адекватності регулятивного капіталу ТОВАРИСТВА складає 74,0101%, що
відповідає нормативному значенню, яке має бути не менше 8,0 %;
- норматив адекватності капіталу першого рівня ТОВАРИСТВА складає 74,0101%, що
відповідає нормативному значенню, яке має бути не менше 4,5 %;
- коефіцієнт фінансового левериджу ТОВАРИСТВА складає 0,0445, що відповідає
нормативному значенню, яке має бути від 0 до 3;
- коефіцієнт абсолютної ліквідності ТОВАРИСТВА складає 20,3423, що відповідає
нормативному значенню, яке має бути не менше 0,2;
- норматив концентрації кредитного ризику за контрагентами, що не є банками або
торговцями цінними паперами ТОВАРИСТВА складає 0,9004%, що відповідає нормативному значенню, яке має бути не більше 25%;
- норматив концентрації кредитного ризику за контрагентами, що є банками або
торговцями цінними паперами ТОВАРИСТВА складає 7,0397%, що відповідає нормативному значенню, яке має бути не більше 100%;
5.4. Відповідно до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства,
при аудиті фінансової звітності» аудиторський ризик суттєвого викривлення фінансової звітності, розрахований у робочих документах аудитора, ідентифікований та
оцінений як низький та складається з: властивого ризику (середній рівень), ризик
контролю (середній рівень) та ризик невиявлення (середній рівень).
5.5. Відповідно до МСА 550 «Пов’язані сторони» в процесі виконання процедур
аудиту фінансової звітності, аудиторами не виявлено господарських операцій з
пов’язаними сторонами, що виходять за межі нормальної діяльності.
5.6. Відповідно до вимог МСА 560 «Подальші події» за результатами аудиту фінансової звітності ТОВАРИСТВА нами не виявлено подій після дати балансу, які не були
відображені у фінансовій звітності та можуть мати суттєвий вплив на фінансовий
стан ТОВАРИСТВА.
5.7. Відповідно до МСА 570 «Безперервність діяльності» суттєвої невизначеності
щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість ТОВАРИСТВА
продовжити безперервну діяльність за результатами аудиту не виявлено.
6.
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ТОВ «ФК «ФАВОРИТ»
КОДИ

Територія: Солом’янський р-н, м. Києва
Дата (рік, місяць, число)

Організаційно-правова форма господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю

2021

01

01

Вид економічної діяльності: : Операції з фондовими цінностями

за ЄДРПОУ

23730178

Середня кількість працівників: 8

за КОАТУУ

8038900000

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (Форма №2),
грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

за КОПФГ

240
66.12

за КВЕД

Адреса: : 03680, м. Київ, вул.. Гарматна, буд. 6. тел. 458-05-45
Складено:

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2020р.
АКТИВ

1
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи:
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Накопичена амортизація довгострокових
біологичних активів
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізхованих страхових резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом І
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію,
товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти:
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі : в резервах довгострокових
зобов`язань
резервах збитків або резервах належних
виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом ІІ
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для
продажу, та групи вибуття
Баланс

www.emitinfo.com

Код рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

2

3

4

1000
1001
1002
1005

21
21

21
21

1010

1284

2238

1011
1012
1015

1555
(271)

2515
(277)

1016
1017
1020

• Форма №1

•

V

Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал)
Внескі до незареєстрованого статутного
капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісіний доход
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)
Неоплачений капітал

Код рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

2

3

4

1400

7700

7700

568

1528

370

370

(186)

27

1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425

Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом І
ІІ. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання

1430
1435
1495

Пенсійні зобов`язання

1505

Довгострокові кредити банків

1510

Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування

1515
1520
1521
1525

1065

Благодійна допомога

1526

1090
1095

Страхові резерви
у тому числі: резерв довгострокових
зобов`язань
резерв збитків або резерв належних виплат

1530
1531

резерв незароблених премій

1533

інші страхові резерви

1534

Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

1535
1540
1545
1595

Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за
одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість за
розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість із
внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання

1600
1605

1021
1022
1030
1035

300

1040
1045
1050
1060

1584

2241

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

1

1125

290

669

2

2

7
5026
1892

14
5032
5782

1892
2

5782
2

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180
1181
1182
1183
1184
1190
1195

7220

11501

1200
1300

8804

13742

1801001

Код за ДКУД

(

) (

)

(

) (

)

8452

9625

7
21
21

17
27
27

279

459

1670
1690

45

3614

Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами

1695

352

4117

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

Баланс

1900

8804

13742
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1500

1532

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

1700
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Звіт про сукупний дохід) • Форма №2
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
За аналогічний
період попереднього року

Стаття

Код рядка

За звітний
період

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

4251

1286

Чисті зароблені страхові премії

2010

Премії підписані, валова сума

2011

Премії, передані у перестрахування

2012

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

Зміна частки перестраховиків у
резерві незароблених премій

2014

Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)

2050

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

Валовий
прибуток

2090

збиток

2095

2
2150

(

Інші операційні витрати

2180

(

2181
2182

Витрати від зміни вартості активів,
які оцінюються за справедливою
вартістю
Витрати від первісного визнання
біологічних активів і сільськогосподарської продукції

) (

3077

)

(

) (

2844

)

(

) (

)

(

463

)

939

2225

3788
(

) (

)

2190

збиток

2195

Дохід від участі в капіталі

2200

Інші фінансові доходи

2220

Інші доходи

2240

Дохід від благодійної допомоги

2241

Фінансові витрати

2250

(

) (

)

Втрати від участі в капіталі

2255

(

) (

)

Інші витрати

2270

(

) (

)

2275

2110

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

Зміна інших страхових резервів,
валова сума

2111

Фінансовий результат до оподаткування:

Зміна частки перестраховиків в
інших страхових резервах

2112

Інші операційні доходи

2120

243

2121

прибуток

2290

44
(

332

) (

571

збиток

2295

(

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

(

2897

Прибуток (збиток) від припиненої
діяльності після оподаткування

2305

)

30

239

2941

74
) (

27

) (

)
21

)

Чистий фінансовий результат:
2122
2130

(

4136

) (

2045

)

прибуток

2350

збиток

2355

212
(

53
) (

)

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

Код рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротніх
активів

2400

960

568

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

Накопичені курсові різниці

2410

Частка іншого сукупного доходу
асоційованих та спільних підприємств

2415

Інший сукупний дохід

2445

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

Податок на прибуток, пов`язаний з
іншим сукупним доходом

2455

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

960

568

Сукупний дохід (сума рядків
2350,2355 та 2460)

2465

1172

621

ЕМІТ ІНФО

227

)

прибуток

Дохід (витрати) від зміни інших
страхових резервів

146

4
) (

Фінансовий результат від операційної діяльності:

2105

Адміністативні витрати

3

Витрати на збут

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов`язань

Дохід від зміни вартості активів,
які оцінюються за справедливою
вартістю
Дохід від первісного визнання
біологічних активів і сільськогосподарської продукції

1801003

Код за ДКУД
1

Стаття

1

Код рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

99

95

Витрати на оплату праці

2505

2791

1004

Відрахування на соціальні заходи

2510

317

229

Амортизація

2515

6

15

Інші операційні витрати

2520

1150

3779

Разом

2550

4363

5122

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

960

568

Стаття

Код рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих
акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію
Скоригований чистий прибуток
(збиток) на одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

№1(30) • 29 квітня 2021 р.

2600
2605
2610
2615
2650
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ЕМІТ ІНФО

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ) Форма N3

3011
3015

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

Код рядка

За звітний
період

1
І. Рух коштів у результаті операційної
діяльності
Надходження від
Реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій,
дотацій
Надходження авансів від покупців і
замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки
(штрафів, пені)
Надходження від рпераційної оренди
Надходження від отримання роялті,
авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від
повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:

2

3

3000
3005
3006
3010

За аналогічний
період попереднього року
4

3627

3020

2038

17

3025
3035
3040
3045
3050

2

4

5

3200

304

665

3215

36

29

3220
3225
3230

535

1

3205

3235
3250

необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього
підприємства та іншої господарської
одинці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності

14

1801004

Код за ДКУД

1
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської
одиниці
Інші надходження

Стаття

3255

(

3260
3270
3275

(
(
(

) (
) (
) (

)
)
)

3280

(

) (

)

3290

(

) (

3295

199

) (

955

)

)

676

(260)

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової
діяльності

3055
3095

3821

424

Товарів (робіт, послуг)

3100

(

1038

) (

782

)

Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов`язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов`язань з
податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов`язань з
податку на додану вартість
Витрачання на оплату зобов`язань з
інших податків і зборів

3105
3110
3115

(
(
(

2098
324
611

) (
) (
) (

829
225
464

)
)
)

3116

(

) (

)

3117

(

) (

)

3118

(

) (

)

Витрачання на оплату авансів

3135

(

) (

)

Витрачання на оплату повернення
авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов`язань за
страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на
надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної
діяльності
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної
діяльності

3140

(

) (

3145

(

) (

)

3150

(

) (

)

3155

(

3190

(

3195

17

) (
324

) (

3070

)

)
132

)

27

Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з
фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3300
3305
3310
3340
3345

(

) (

)

3350
3355
3360

(
(
(

) (
) (
) (

)
)
)

3365

(

) (

)

3370

(

) (

)

3375

(

) (

)

3390

(

) (

)

3395
3400
3405

3746
1892

(233)
2234

3410

144

(109)

3415

5782

1892

Код за ДКУД

1801005

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ Форма №4
Стаття

Код Зареєстроварядка ний капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал
5

Резервний
капітал

Нерозподілений прибуток Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

9

Всього

1

2

3

4

6

7

Залишок на початок року
Коригування: Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок року
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
Інший сукупний дохід за звітний період
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних
підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Сума чистого прибутку, належна до бюджету
Сума чистого прибутку на створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне заоохочення
Внески учасників: Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Анулювання викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної ватості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж) неконтр. частки в дочірньому
підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

4000
4005
4010
4090
4095
4100
4110
4111
4112
4113

7700

568

370

(186)

8452

7700

568

370

1
(185)
212

1
8453
212
960

212
27

1172
9625

www.emitinfo.com

8

Вилучений
капітал

960

10

4114
4116
4200
4205
4210
4215
4220
4225
4240
4245
4260
4265
4270
4275
4280
4290
4291
4295
4300

7700

960
1528
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ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ Форма №4 за 2019
Стаття

Код Зареєстроварядка ний капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

4

5

Резервний
капітал

Нерозподілений прибуток Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

1

2

3

6

7

4000
4005
4010
4090
4095
4100
4110
4111
4112
4113

7700

370

(136)

7934

7700

370

(103)
(293)
53

(103)
7831
53
568

53
(186)

621
8452

4116
4200
4205
4210
4215
4220
4225
4240
4245
4260
4265
4270
4275
4280
4290
4291
4295
4300

7700

568
568

Примітки до фінансової звітності
1.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ.
1.1 Загальна інформація про Товариство
ТОВ «Фондова Компанія «Фаворит» (надалі – Компанія або Товариство) розташоване за
адресою: Україна, 03680, м. Київ, вул. Гарматна, буд. 6.
ТОВ «Фондова Компанія «Фаворит» засноване 15.07.1996 року та зареєстроване
Солом’янською районною у м. Києві Державною Адміністрацією за №1 073 120 0000
000126.
Статут ТОВ «Фондова Компанія «Фаворит» зареєстрований 15.07.1996 року за №5460.
Зміни до статуту зареєстровані 03.10.2004 року, 03.10.2007року, 16.02.2009 року,
07.04.2010 року, 30.06.11 року, 14.08.2013 року, 30.04.2014 року, 22.12.2016 року,
17.12.2020 року
Нова редакція ТОВ «Фондова Компанія «Фаворит» затверджена рішенням загальних зборів Учасників від 22.12.2016 року (протокол №22/12/16-01) і зареєстрована
22.12.2016 року за №10731050017000126.
Кількість працівників Товариства станом на 31.12.2020 року – 10 осіб.
Основні види діяльності за КВЕД-2010:
 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;
 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення).
 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг.
Ліцензії:
 Ліцензія (серія АE, № 185096) – видана Національною комісією з цінних паперів та
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4114

ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ЩОДО ПІДГОТОВКИ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ станом на 31 грудня 2020 року та за рік, що закінчився зазначеною датою
Керівництво відповідає за підготовку фінансової звітності, яка достовірно відображає
фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «ФАВОРИТ» (надалі – ТОВ «ФК «ФАВОРИТ» або Товариство / Компанія), станом на 31 грудня
2020 року, а також результати його діяльності, рух грошових коштів та зміни у власному капіталі за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до МСФЗ.
Під час підготовки фінансової звітності керівництво Товариства відповідає за:
• належний вибір та застосування облікової політики;
• подання інформації, включно з обліковою політикою, у спосіб, який забезпечує її доцільність, достовірність, порівнянність та зрозумілість;
• додаткове розкриття інформації у випадках, коли дотримання спеціальних вимог
МСФЗ є недостатнім для розуміння користувачами впливу конкретних операцій, інших
подій та умов на фінансовий стан та фінансові показники діяльності Компанії;
• здійснення оцінки щодо здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі.
Керівництво також відповідає за:
• створення, впровадження та підтримання ефективної та надійної системи внутрішнього контролю;
• ведення належної облікової документації, яка дозволяє в будь-який час продемонструвати та пояснити операції Компанії та розкрити інформацію з достатньою точністю
щодо фінансового стану i яка надає керівництву можливість забезпечити відповідність
фінансової звітності Компанії вимогам МСФЗ;
• ведення облікової документації у відповідності до українського законодавства та
МСФЗ;
• застосування обґрунтовано доступних заходів щодо збереження активів Компанії; та
• виявлення і запобігання випадкам шахрайства та інших порушень.
Фінансова звітність Компанії станом на 31 грудня 2020 року та за рік, що закінчився
зазначеною датою, була затверджена керівництвом 28 квітня 2021 року.
Від імені керівництва:
Директор ТОВ «ФК «ФАВОРИТ»		
Резніченко С.В.		
Головний бухгалтер ТОВ «ФК «ФАВОРИТ»
Салівон К.І.
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Всього

Залишок на початок року
Коригування: Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок року
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
Інший сукупний дохід за звітний період
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних
підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Сума чистого прибутку, належна до бюджету
Сума чистого прибутку на створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне заоохочення
Внески учасників: Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Анулювання викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної ватості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж) неконтр. частки в дочірньому
підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

568

8

Вилучений
капітал

370

фондового ринку. Вид діяльності: Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами. Брокерська діяльність. Рішення про видачу ліцензії
від 02.10.2012 року №857. Строк дії ліцензії: з 13.10.2012 року необмежений. Дата видачі ліцензії: 12.10.2012 року.
 Ліцензія (серія АE, № 185097) – видана Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку. Вид діяльності: Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами. Дилерська діяльність. Рішення про видачу ліцензії
від 02.10.2012 року №857. Строк дії ліцензії: з 13.10.2012 року необмежений. Дата видачі ліцензії: 12.10.2012 року.
 Ліцензія (серія АE, № 263378) – видана Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку. Вид діяльності: Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарної установи. Рішення про видачу ліцензії від 24.09.2013 року №1945. Строк дії ліцензії: з 12.10.2013 року необмежений. Дата видачі ліцензії: 24.09.2013 року.
 Ліцензія (Рішення №467 від 27.08.2020року) - видана Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку. Вид діяльності: Професійна діяльність з торгівлі цінними
паперами. Дата видачі ліцензії: 27.08.2020 року.
2.
ОПЕРАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
Компанія здійснює свою діяльність в Україні. Попри те, що економіка України вважається ринковою, вона продовжує демонструвати певні особливості, властиві економіці, що розвивається. Такі особливості характеризуються, але не обмежуються, низьким
рівнем ліквідності на ринках капіталу, високою інфляцією та значним дефіцитом балансу державних фінансів та зовнішньої торгівлі.
Після значного погіршення в 2014 і 2015 роках, нинішня політична та економічна ситуація в Україні залишається нестабільною. У 2020 році уряд України продовжує здійснювати всеосяжну програму структурної реформи, спрямованої на усунення існуючих
диспропорцій в економіці, державних фінансах та управлінні, боротьбі з корупцією,
реформування судової системи з метою забезпечити умови для відновлення економіки в країні.
Стабілізація економіки України у найближчому майбутньому залежить від успішності
дій, яких вживає уряд, та забезпечення безперервної фінансової підтримки України з
боку міжнародних донорів та міжнародних фінансових установ. 9 червня 2020 року
Рада МВФ ухвалила 18-місячну програму кредитування для України Stand-by (надалі –
SBA) загальною сумою близько 5 мільярдів доларів США. 11 червня 2020 року Україна
отримала від МВФ перший транш програми кредитування в сумі 2,1 мільярда доларів
США, які були спрямовано до Державного бюджету України. Затвердження програми
МВФ істотно підвищує здатність України виконати її валютні зобов’язання у 2020 році,
що зрештою сприяло фінансовій та макроекономічній стабільності в країні. Проте прийняття рішення МВФ про надання наступних траншів цієї кредитної програми залежитиме від успіху України у виконанні умов Меморандуму про економічну і фінансову
політику, якого Україна планує дотримуватись у ході реалізації програми SBA. На дату
випуску цієї фінансової звітності Україна не отримувала наступні транші програми кредитування, схваленої Радою МВФ 9 червня 2020 року, що створює ризики сприянню
фінансової та макроеконочної стабільності в 2021 році.
Національний банк України продовжує дотримуватись політики плаваючого валютного курсу гривні. Протягом 2020 року офіційний обмінний курс гривні до долару США
Національного банку України (надалі – НБУ) зменшився на 19,4% з 23,6862 гривень за
долар США на 31 грудня 2019 року до 28,2746 гривень за долар США на 31 грудня 2020
року. Протягом 2020 року НБУ знизив облікову ставку з 13,5% до 6,0%.
У 2020 році споживча інфляція несуттєво збільшилася на 0,9% і становила 5,0% в порівнянні з 2019 роком (4,1%), а падіння реального ВВП в 2020 році становило -7,5%
до 2019 року, що є результатом карантинних обмежень внаслідок протидії COVID-19,
запроваджених Кабінетом міністрів України в березні 2020 року.
Так, з початку 2020 року розпочалося поширення нового коронавірусу, який отримав
назву COVID-19, здатного викликати важкі наслідки, що призводять до загибелі людини. Всесвітня організація охорони здоров’я 31 січня 2020 року оголосила надзвичайну
ситуацію в області охорони здоров’я, а в березні 2020 року - про початок пандемії в
зв’язку зі стрімким поширенням COVID-19 в Європі та інших країнах світу. Заходи, що
вживаються по всьому світу з метою боротьби з поширенням COVID-19, призводять до
необхідності обмеження ділової активності, що впливає на попит, а також до необхід-
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ності профілактичних заходів, спрямованих на запобігання поширенню інфекції. На тлі
цих подій підвищилася волативність цін на нафту та інші сировинні товари, відбулося
ослаблення української гривні до долара США і Євро, та й підвищилися ставки кредитування для багатьох компаній, що розвиваються. Незважаючи на те, що, на момент
випуску даної фінансової звітності ситуація все ще знаходиться в процесі розвитку,
представляється, що негативний вплив на світову економіку і невизначеність щодо
подальшого економічного зростання можуть в майбутньому негативно позначитися
на фінансовому становищі і фінансових результатах Компанії. Керівництво Товариства
уважно стежить за ситуацією і реалізує заходи щодо зниження негативного впливу зазначених подій на Компанію.
З початку 2020 року сполох коронавірусу COVID-19 розповсюдився по всьому світу,
вплинувши на світову економіку та фінансові ринки. Протягом 2021 року очікується
вплив на оцінку фінансових інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю,
на оцінку очікуваних кредитних збитків щодо відповідних фінансових активів відповідно до МСФЗ 9 “Фінансові інструменти”, а також на оцінку знецінення окремих нефінансових активів відповідно до МСБО 36 “Знецінення активів”. Внаслідок невизначеності
і тривалості подій, пов’язаних зі сполохом коронавірусу COVID-19, Компанія немає
практичної можливості точно та надійно оцінити кількісний вплив зазначених подій
на фінансовий стан і фінансові результати діяльності в 2021 році. В теперішній час Компанія уважно слідкує за фінансовими наслідками, викликаними зазначеними подіями.
3.
ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
3.1 Достовірне подання та відповідність МСФЗ
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка
сформована з метою достовірно 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 за рік, що закінчився 31
грудня 2020 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ),
видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції
чинній на 1 січня 2018 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України.
Підготовлена Компаніям 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 Компанія 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.
3.2. МСФЗ, які набули чинності з 01 січня 2020 року.
Компанія застосувало такі нові стандарти, тлумачення, зміни до стандартів, включаючи
спричинені ними зміни до інших стандартів, з датою початкового застосування 1 січня
2020 року при складанні цієї фінансової звітності:
• Концептуальна основа фінансової звітності - у новій редакції оновлено структуру документа, визначення активів і зобов’язань, а також додано нові положення з оцінки та
припинення визнання активів і зобов’язань, подання і розкриття даних у фінансовій
звітності за МСФЗ;
• МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» - зміни запроваджують переглянуте визначення бізнесу.
• МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» - зміни уточнюють визначення суттєвості, пояснення до цього
визначення та застосування цього поняття завдяки включенню рекомендацій щодо
визначення, які раніше були наведені в інших стандартах МСФЗ;
• МСБО 10 «Події після звітного періоду»; МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність»;
МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи»; МСФЗ 2 «Платіж на
основі акцій»; Посібник з застосування МСФЗ 4 «Договори страхування»; Основи для
висновків до МСФЗ 17 «Страхові контракти» - у всіх випадках словосполучення «економічні рішення» замінено словом «рішення», а поняття «користувачі» звужено до «основних користувачів»;
• МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»; МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»; МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» - зміни стосуються процентних ставок (такі як LIBOR, EURIBOR і TIBOR), що використовуються в різних фінансових
інструментах: від іпотечних кредитів до похідних інструментів.
Поправки:
 змінили вимоги до обліку хеджування: при обліку хеджування передбачається, що
контрольний показник процентної ставки, на якому засновані грошові потоки, що
хеджуються і грошові потоки від інструменту хеджування, не зміниться в результаті
реформи;
 обов’язкові для всіх відносин хеджування, на які безпосередньо впливає реформа
внутрішньобанківської ставки рефінансування;
 не можна використовувати для усунення будь-яких інших наслідків реформи;
 вимагають розкриття інформації про ступінь впливу поправок на відносини хеджування.
3.3. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності
Зміни до стандартів, ефективна дата застосування яких наступає з 01 січня 2021 року:
• МСФЗ 9 Фінансові інструменти, МСБО 39 Фінансові інструменти: Визнання та оцінка,
МСФЗ 7 Фінансові інструменти: Розкриття інформації, МСФЗ 4 Страхові контракти та
МСФЗ 16 Оренда – зміни стосуються обліку хеджування, розкриття інформації та зміни
договірних грошових потоків.
Зміни до стандартів, ефективна дата застосування яких наступає з 01 січня 2022 року:
• МСБО 16 «Основні засоби» - зміни стосуються заборони вираховувати з вартості основних засобів суми, отримані від реалізації вироблених предметів, коли компанія готує
актив до його цільового використання;
• МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи» уточнення, щодо «витрат на виконання договору»;
• МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» - додано виняток щодо зобов’язань і умовних
зобов’язань, а також актуалізація посилань в МСФЗ (IFRS) 3 на Концептуальні основи
підготовки фінансової звітності, не змінюючи вимог до обліку для об’єднання бізнесів;
• Щорічні поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 1 - Поправка дозволяє дочірньому
підприємству, що застосовує IFRS 1: D16 (a) (яке переходить на МСФЗ пізніше своєї материнської компанії), виконати оцінку накопиченого ефекту курсових різниць у складі
іншого сукупного доходу - на підставі такої оцінки, виконаної материнською компанією на дату її переходу на МСФЗ;
• Щорічні поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 9 - Поправка уточнює характер
комісійної винагороди, що включається в «10-відсотковий» тест при припиненні визнання фінансових зобов’язань;
• Щорічні поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 16 - Поправка уточнює ілюстративний приклад № 13 до МСФЗ (IFRS) 16 шляхом виключення прикладу урахування відшкодування, отриманого орендарем від орендодавця в якості компенсації за понесені
витрати на поліпшення об’єкта оренди;
• Щорічні поправки в МСФЗ (2018-2020): МСБО (IAS) 41 - Поправка виключає вимогу IAS
41:22, яка вказує, що потоки грошових коштів, пов’язані з оподаткуванням, не включаються до розрахунків справедливої вартості біологічних активів. Поправка призводить до відповідності IAS 41 і IFRS 13;
• МСБО 1 «Подання фінансової звітності» - Поправки роз’яснюють критерій у МСБО 1
для класифікації зобов’язання як довгострокового: вимога до суб’єкта господарювання мати право відкласти погашення зобов’язання принаймні на 12 місяців після звітного періоду;
• МСФЗ 17 «Страхові контракти» - основні вимоги: виключення деяких видів договорів
зі сфери застосування МСФЗ 17; спрощене подання активів і зобов’язань, пов’язаних
з договорами страхування в звіті про фінансовий стан; вплив облікових оцінок, зро-
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блених в попередніх проміжних фінансових звітностях; спрощений облік зобов’язань
по врегулюванню збитків за договорами, які виникли до дати переходу на МСФЗ 17.
3.4. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня. Фінансова звітність складена у тисячах гривень, округлених до
цілих тисяч.
3.5. Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність є календарний рік, тобто
період з 01 січня по 31 грудня 2020 року.
3.6. 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 Компанія 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.
3.7. Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником Товариства 28 квітня 2021 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.
4.
СУТТЄВІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
4.1. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітності
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком
оцінки за справедливою вартістю окремих фінансових інструментів відповідно до
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», з використанням методів оцінки фінансових інструментів, дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою вартістю». Такі методи оцінки
включають використання біржових котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових
потоків або інші моделі визначення справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з використанням наявної
інформації про ринок і відповідних методів оцінки.
4.2. Основа формування облікових політик
Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика,
застосовані суб’єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності.
МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку
фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції,
інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати,
якщо вплив їх застосування є несуттєвим.
Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства
відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»
та інших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами».
4.3. Інформація про зміни в облікових політиках
Компанія обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операції, інших події або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними.
З 1 січня 2020 року Компанія застосовує МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами».
Застосування МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» на відображення результатів
діяльності не мало суттєвого впливу.
Також, з 1 січня 2020 року Компанія застосовує для оцінки такого класу основних засобів, як Земельні ділянки, модель переоцінки за вирахуванням будь-якої накопиченої
амортизації та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу
та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до
складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу.
4.4. Форма та назви фінансових звітів
Фінансова звітність Товариства представлена в формах встановлених НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
4.5. Методи подання інформації у фінансових звітах
Баланс (Звіт про фінансовий стан) подано із розподілом активів та зобов’язань на поточні та непоточні.
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) подано із застосуванням методу функції витрат, але додатково розкрито інформацію і за характером витрат.
Подання інформації у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із застосуванням
прямого методу.
У звіті про зміни у власному капіталі відображено прибуток Компанії за звітний період,
статті доходів та витрат, визнаних в іншому сукупному доході за період, вплив змін облікової політики та виправлень помилок, визнаних у періоді, а також суми інвестицій,
вкладених власниками, які діють відповідно до своїх повноважень, як власників, і дивідендів та інших розподілень таким власникам протягом періоду.
4.6. Оцінка за справедливою вартістю
Справедлива вартість є ціною, яка була б отримана за продаж активу або виплачена
за передачу зобов’язання в рамках звичайної операції між учасниками ринку на дату
оцінки. Оцінка за справедливою вартістю передбачає, що операція з продажу активу
або передачі зобов’язання відбувається або на основному ринку для даного активу
або зобов’язання; або в умовах відсутності основного ринку, на найбільш вигідному
ринку для даного активу або зобов’язання. У Товариства повинен бути доступ до основного або найбільш вигідному ринку.
Справедлива вартість активу або зобов’язання оцінюється з використанням припущень, які використовувалися б учасниками ринку при визначенні ціни активу або
зобов’язання, при цьому передбачається, що учасники ринку діють в своїх кращих
інтересах.
Оцінка за справедливою вартістю нефінансового активу враховує можливість учасника ринку генерувати економічні вигоди або за допомогою використання активу найкращим і найбільш ефективним чином, або в результаті його продажу іншому учаснику ринку, який буде використовувати даний актив найкращим і найбільш ефективним
чином.
Компанія використовує такі моделі оцінки, які є прийнятними в обставинах, що склалися і для яких доступні дані, достатні для оцінки за справедливою вартістю, при цьому
максимально використовуючи доречні вихідні дані, які спостерігаються з мінімальним
використанням вихідних даних які не спостерігаються.
Всі активи і зобов’язання, які оцінюються у фінансовій звітності за справедливою вартістю або справедлива вартість яких розкривається у фінансовій звітності, класифікуються в рамках описаної нижче ієрархії джерел справедливої вартості на основі вихідних даних найнижчого рівня, які є значними для оцінки за справедливою вартістю
в цілому:
 рівень 1 - Ринкові котирування цін на активному ринку по ідентичним активам або
зобов’язанням (без будь-яких коригувань);
 рівень 2 - Моделі оцінки, в яких істотні для оцінки за справедливою вартістю вихідні
дані, що відносяться до найбільш низького рівня ієрархії, є прямо або побічно спостерігаються на ринку;
 рівень 3 - Моделі оцінки, в яких істотні для оцінки за справедливою вартістю вихідні
дані, що відносяться до найбільш низького рівня ієрархії, не є спостережуваними на
ринку.
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У разі активів і зобов’язань, які переоцінюються у фінансовій звітності на періодичній
основі, Компанія визначає необхідність їх перекладу між рівнями джерел ієрархії, повторно аналізуючи класифікацію (на підставі вихідних даних найнижчого рівня, які є
значними для оцінки за справедливою вартістю в цілому) на кінець кожного звітного
періоду.
4.7. Визнання та оцінка фінансових інструментів
Первісне визнання фінансових інструментів
Фінансові активи та фінансові зобов’язання первісно оцінюються за справедливою
вартістю.
Основні фінансові інструменти Компаніям включають позики, грошові кошти, залишки
на банківських рахунках, дебіторську та кредиторську заборгованість.
Уci операції придбання i продажу фінансових інструментів, які вимагають постачання протягом часового проміжку, визначеного нормативними актами або практикою
відповідного ринку («звичайні» операції придбання або продажу), відображаються
на дату здійснення операції - на дату, на яку Компанія приймає зобов’язання надати
фінансовий інструмент. Уci інші операції придбання i продажу визнаються на дату розрахунків.
Класифікація i подальша оцінка фінансових активів
Після первісного визнання фінансових активів Компанія відносить їх до відповідної
категорії:
і) фінансові активи, які обліковуються за амортизованою вартістю – депозити на строк
більше 3 місяців, позики видані та торгова дебіторська заборгованість;
іі) фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід – фінансові інвестиції у власний капітал інших підприємств;
ііі) фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток та
збиток – фінансові інвестиції, по яким прийнято рішення обліковувати за справедливою вартістю через прибутки та збитки.
Якщо це можливо і доцільно, наприкінці кожного фінансового року Компанія проводить аналіз таких активів на предмет перегляду відповідності категорії, до якої вони
були віднесені.
Амортизована вартість розраховується з використанням методу ефективної відсоткової ставки та визначається за вирахуванням будь-яких збитків від зменшення корисності. Премії i дисконти, включно з первісними витратами на проведення операцій,
включаються до балансової вартості відповідного інструменту та амортизуються на
основі ефективної відсоткової ставки для відповідного інструменту.
Компанія використовує практичний прийом згідно якого амортизована вартість фінансових активів із термінами погашення до одного року, за вирахуванням очікуваних
кредитних збитків, дорівнює їхній номінальній вартості.
Зменшення корисності фінансових активів
Компанія визнає резерв під очікувані кредитні збитки для всіх боргових інструментів,
які не обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток.
Для торгівельної дебіторської заборгованості за продукцію товари, роботи, послуги
Компанія застосовує спрощений підхід до розрахунку резерву очікуваних кредитних
збитків. Таким чином, Компанія не відстежує зміни кредитного ризику, а замість цього
визнає резерв під очікувані збитки за весь термін.
Класифікація i подальша оцінка фінансових зобов’язань
Фінансові зобов’язання у подальшому оцінюються за амортизованою вартістю або за
справедливою вартістю через доходи та збитки.
Фінансові зобов’язання, які не є
(i) умовною виплатою покупця при об’єднанні бізнесів,
(ii) утримуваних для торгівлі, або
(iii) визначених по справедливій вартості через прибутки або збитки, в подальшому
оцінюються за амортизованою вартістю використовуючи метод ефективної ставки
відсотка. Ефективна відсоткова ставка – це ставка яка приводить майбутні грошові
виплати (включаючи всі гонорари та додаткові збори сплачені або отримані, витрати
на транзакції та інші премії або знижки) протягом очікуваного строку дiї фінансового
зобов’язання або (де доречно) більш коротшого періоду, до амортизованої вартості
фінансового зобов’язання.
Припинення визнання фінансових інструментів
Компанія припиняє визнавати фінансові активи, коли
(i) активи погашені або права на потоки грошових коштів від активів втратили свою
силу, або
(ii) Компанія передала вci суттєві ризики та винагороди від володіння активами, або
(iii) Компанія не передала i не зберегла вci істотні права та винагороди від володіння,
але втратила контроль. Контроль зберігається, якщо контрагент не має практичної
здатності продати актив повністю непов’язаній третій стороні без потреби накладання додаткових обмежень на операцію продажу. Фінансові зобов’язання припиняють визнаватись Компаніям тоді, i тільки тоді, коли зобов’язання Товариства виконані, скасовані чи строк виконання яких закінчився. Різниця між балансовою вартістю
фінансового зобов’язання, яке припинило визнаватись, та виплаченою компенсацією
визнаються у складі звіту про сукупний дохід.
4.8. Грошові кошти та їхні еквіваленти
Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.
Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів
тільки в разі короткого строку погашення, не більше ніж три місяці, з дати придбання.
Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена в п.2.3
цих Приміток.
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами.
Подальша оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.
Подальша оцінка еквівалентів грошових коштів, представлених депозитами, здійснюється за амортизованою собівартістю.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті
здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку
України (НБУ).
У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в у банках (наприклад, у випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці
активи можуть бути класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття
НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх вартість відображається у
складі збитків звітного періоду.
4.9. Зобов’язання.
Кредиторська заборгованість визнається як зобов’язання тоді, коли Компанія стає
стороною договору та, внаслідок цього, набуває юридичне зобов’язання сплатити
грошові кошти.
Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із нижченаведених ознак:
 Керівництво Товариства сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
 Керівництво Товариства не має безумовного права відстрочити погашення
зобов’язання протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.
Поточні зобов’язання первісно оцінюються за справедливою вартістю якою є ціна операції.
Поточні зобов’язання оцінюються у подальшому за амортизованою вартістю.
4.10. Забезпечення.
Забезпечення визнаються, коли Компанія має теперішню заборгованість (юридичну
або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо,
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ніж неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов’язання.
4.11. Виплати працівникам.
Компанія визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов’язання
після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Компанія визнає очікувану вартість
короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під
час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних.
Компанія також створює зобов’язання на оплату щорічних (основних та додаткових)
відпусток. Розрахунок таких зобов’язань здійснюється на підставі правил Облікової
політики Товариства. Розмір створеного зобов’язання з оплати відпусток підлягає інвентаризації на кінець року. Розмір відрахувань до резерву відпусток, включаючи відрахування на соціальне страхування з цих сум, розраховуються виходячи з кількості
днів фактично невикористаної працівниками відпустки та їхнього середньоденного
заробітку на момент проведення такого розрахунку. Також можуть враховуватися інші
об’єктивні фактори, що впливають на розрахунок цього показника. У разі необхідності
робиться коригуюча проводка в бухгалтерському обліку згідно даних інвентаризації
резерву відпусток.
4.12. Згортання фінансових активів та зобов’язань
Фінансові активи та зобов’язання згортаються, якщо Компанія має юридичне право
здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов’язання одночасно.
4.13. Основні засоби
4.13.1. Визнання та оцінка основних засобів
Компанія визнає матеріальний об’єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6 000 грн Внесені
зміни в пп. 14.1.138 та 138.3.3 ПКУ. Зміна норми з 23.05.2020 року 20 000 грн
З 01.01.2020 року Компанія застосовує для оцінки такого класу основних засобів, як
Земельні ділянки модель переоцінки за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої
амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу
та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до
складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу.
4.13.2. Подальші витрати.
Компанія не визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об’єкта. Ці витрати визнаються
в прибутку чи збитку, коли вони понесені.
4.13.3. Амортизація основних засобів.
Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом з
використанням таких строків корисного використання:
1. Земельні ділянки – не амортизуються.
2. Машини та обладнання (комп’ютерна техніка, оргтехніка, телекомунікаційне обладнання, побутова техніка) – 3 роки.
3. Інструменти, прилади, інвентар (меблі) – 4 роки.
4. Інші основні засоби – 4 роки.
Амортизацію активу починають, з наступного місяця, коли він стає придатним для
використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається
раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з
якої припиняють визнання активу.
4.13.4. Зменшення корисності основних засобів.
На кожну звітну дату Компанія оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу
може зменшитися. Компанія зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості.
Протягом 2020 року Компанія не мала підстав для зменшення корисності основних
засобів.
4.14. Оренда
Компанія, як орендар або як орендодавець перед визнанням на балансі відповідних
активів і зобов’язань оцінює чи є договір в цілому або його окремі компоненти договором оренди в значенні, викладеному в МСФЗ 16 Оренда. Договір в цілому або його
окремі компоненти є договором оренди, якщо за цим договором передається право
контролювати використання ідентифікованого активу протягом певного періоду в обмін на відшкодування.
Компанія як Орендар
Компаніям передбачається два звільнення від визнання - відносно оренди активів з
низькою вартістю і короткострокової оренди. Компанія розглядає можливість визнавати малоцінними об’єкти оренди, справедливою вартістю менше 120 000 грн
По договорам з такими активами, в момент укладання договору орендні активи та
зобов’язання не визнаються. Витрати відносяться на виробничі, адміністративні або
збутові відповідно до цільового використання базових активів Товариства по мірі нарахування чергових платежів до сплати.
На дату початку оренди Компанія оцінює зобов’язання з оренди з поступовим зниженням вартості орендних платежів, які ще не здійснені на цю дату. Орендні платежі
дисконтуються з використанням процентної ставки, закладеної в договорі оренди,
якщо така ставка може бути легко визначена. Якщо таку ставку визначити неможливо,
Компанія використовує середню відсоткову ставку за кредитами банків на початок
дії договору оренди. За відсутності кредитів береться ставка, за якою Компанія могло
отримати кредит у звітному чи попередньому календарному році за результатами переговорів. Якщо кредити не отримувались і не планувались до отримання, то береться
середня за попередній місяць процентна ставка за довгостроковими кредитами банку
в національній валюті для суб’єктів господарювання, опублікована на офіційному сайті
НБУ https://bank.gov.ua/.
Якщо договір оренди передбачає індексацію на індекс інфляції або зміну інших істотних умов, передбачених договором, що впливає на розмір орендних платежів на 10% і
більше, то така зміна розглядається як модифікація договору.
Компанія на дату початку оренди оцінює і визнає на балансі актив у формі права користування за первісною вартістю.
Для застосування моделі обліку за первісною вартістю Компанія оцінює актив у формі
права користування за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації
та накопичених збитків від знецінення з коригуванням на переоцінку зобов’язання по
оренді в результаті перегляду (індексації) орендної плати.
При амортизації активу в формі права користування, Компанія керується МСБО 16
Основні засоби.
Компанія як орендодавець
Оренда, за якою Компанія не передає всі ризики та вигоди, пов’язані з правом власності на орендований актив, класифікується як операційна оренда. Початкові прямі
витрати, понесені при укладенні договору операційної оренди, включаються до балансової вартості активу та списуються протягом строку оренди пропорційно до доходу від оренди. Умовні орендні платежі визнаються як дохід у періоді в якому вони
були отримані.
4.15. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу
з використанням щорічної норми 20-50% на підставі правовстановлюючого документа. Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших юридичних
прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.
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4.16. Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період.
Поточні витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.
Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов’язань та
являє собою податкові активи або зобов’язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між балансовою вартістю активу чи зобов’язання в балансі та їх податковою базою.
Відстрочені податкові зобов’язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових
різниць, що підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з
урахуванням імовірності наявності в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню.
Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату й
зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатній, щоб дозволити використати вигоду від відстроченого
податкового активу повністю або частково.
Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується,
будуть застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов’язань. Компанія визнає поточні та відстрочені податки як витрати або дохід і включає в прибуток
або збиток за звітний період, окрім випадків, коли податки виникають від операцій або
подій, які визнаються прямо у власному капіталі або від об’єднання бізнесу.
Компанія визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок належить до
статей, які відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому
періоді.
4.17. Доходи та витрати
Компанія визнає дохід від надання послуг, коли (або у міру того, як) воно задовольняє
зобов’язання щодо виконання, передаючи обіцяну послугу (тобто актив) клієнтові. Актив передається, коли (або у міру того, як) клієнт отримує контроль над таким активом.
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 чистих активів, за винятком збільшення, пов’язаного
з внесками учасників.
Дохід від продажу фінансових активів визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов:
а) Компанія передає договірні права на одержання грошових потоків від такого фінансового активу;
б) Компанія передало покупцеві ризики та переваги від володіння, пов’язані з фінансовим активів;
в) за Компаніям не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у
формі, яка зазвичай пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими
фінансовими інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими активами;
г) суму доходу можна достовірно оцінити;
д) ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією; та
е) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно оцінити.
Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та
критеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення зобов’язань.
Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого
є зменшення чистих активів, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню
та одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів.
Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають
майбутніх економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди
не відповідають або перестають відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий
стан.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов’язання без визнання активу.
Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й
відповідні доходи.
4.18. Умовні зобов’язання та активи.
Компанія не визнає умовні зобов’язання в звіті про фінансовий стан Товариства. Інформація про умовне зобов’язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які
втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Компанія не визнає умовні активи.
Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних
вигід є ймовірним.
4.19. Основні припущення, оцінки та судження
Компанія використовує оцінки та припущення, які впливають на суми, що відображаються у фінансовій звітності, та на балансову вартість активів та зобов’язань. Розрахунки та судження постійно оцінюються і базуються на попередньому досвіді керівництва
та інших факторах, у тому числі на очікуваннях щодо майбутніх подій, які вважаються
обґрунтованими за існуючих обставин. Крім вказаних оцінок, керівництво Товариства
також використовує певні професійні судження при застосуванні принципів облікової
політики.
Професійні судження, які чинять найбільш суттєвий вплив на суми, відображені у даній фінансовій звітності, та оцінки, результатом яких можуть бути значні коригування
балансової вартості активів та зобов’язань протягом наступного фінансового року,
включають:
(і) знецінення нефінансових активів;
(іi) терміни експлуатації основних засобів;
(ііі) строки корисного використання капітальних ремонтів орендованих приміщень;
(іv) резерви під очікувані кредитні збитки;
(і) Знецінення нефінансових активів – балансова вартість активів Товариства переглядається на предмет виявлення ознак, що свідчать про наявність знецінення таких
активів. При визначенні знецінення активи, які не генерують незалежні грошові потоки, відносяться до відповідної одиниці, яка генерує грошові потоки. Керівництво
застосовує суб’єктивне судження при віднесенні активів, які не генерують незалежні
грошові потоки, до відповідних генеруючих одиниць, а також при оцінці термінів і
величини відповідних грошових потоків в рамках розрахунку вартості використання.
При розрахунку вартості використання майбутні грошові потоки оцінюються для кожного активу на підставі прогнозу надходжень грошових коштів відповідно до останніх
наявних даних бюджетів. Модель дисконтування грошових потоків вимагає досить великої кількості оцінок і припущень щодо майбутніх темпів зростання ринку, ринкового
попиту на продукти і очікуваної прибутковості продажів. В силу свого суб’єктивного
характеру дані оцінки, швидше за все, відрізняються від майбутніх фактичних результатів діяльності і грошових потоків, і, можливо, ці відмінності будуть істотними.
(іi) Терміни експлуатації основних засобів – Компанія оцінює терміни експлуатації
основних засобів, як мінімум, на кінець кожного звітного періоду та, якщо очікування відрізняються від попередніх оцінок, зміни відображаються як зміни в облікових
оцінках згідно з МСФЗ 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки». Ці
оцінки можуть мати істотний вплив на балансову вартість основних засобів і на амортизаційні витрати протягом періоду.
(ііі) Строки корисного використання капітальних ремонтів орендованих приміщень
– як зазначено в Основних положеннях облікової політики, термін оренди торгових,
складських і офісних приміщень становить, як правило, до 5 (п’яти) років з правом подальшого продовження. В тому числі і після закінчення терміну дії договору операцій-
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ної оренди, виходячи з припущення, що оренда буде продовжена. Термін амортизації
капітальних ремонтів орендованих приміщень встановлено на рівні, передбаченому
договором, якщо інше не витікає із суті відносин за кожним з укладених договорів.
(іv) Резерви під очікувані кредитні збитки (ОКЗ) – Компанія використовує матрицю резервів для розрахунку ОКЗ за торговою дебіторською заборгованістю. Ставки резервів
встановлюються в залежності від кількості днів прострочення платежу для різних груп
з аналогічними характеристиками виникнення збитків. В основі матриці резервів лежать дані щодо виникнення дефолтів в минулих періодах. Компанія буде оновлювати
матрицю, щоб скоригувати минулий досвід виникнення кредитних збитків з урахуванням прогнозної інформації. На кожну звітну дату дані про рівень дефолту в попередніх
періодах оновлюються і аналізуються зміни прогнозних оцінок.
Розрахунок очікуваних кредитних збитків для пов’язаних сторін проводиться в індивідуальному порядку з урахуванням умов договору, очікуваного періоду погашення,
внутрішньо оцінених кредитних ризиків для значних боржників на основі фінансових
показників та з урахуванням зовнішнього кредитного рейтингу, якщо він наявний.
5.тРОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ
5.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю
Компанія здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та
зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.

Класи активів та
зобов’язань, оцінених за справедливою вартістю

Методики оцінювання

Метод
оцінки
(ринковий, дохідний, витратний)

Вхідні дані

Грошові кошти

Первісна та подальша
оцінка
грошових коштів
здійснюється за
справедливою
вартістю.

Ринковий

Офіційні
НБУ

Інструменти капіталу

Первісна оцінка
інструментів капіталу здійснюється
за їх справедливою вартістю, яка
зазвичай дорівнює ціні операції,
в ході якої був
отриманий актив.
Подальша оцінка
інструментів капіталу здійснюється
за справедливою
вартістю на дату
оцінки.

Ринковий

Офіційні біржові
курси організаторів торгів на дату
оцінки за відсутності визначеного
біржового курсу
на дату оцінки,
використовуються ціни закриття
біржового торгового дня (рівень 1
ієрархії).
За
відсутності
основного ринку
для активу використовується ціна
на найсприятливішому ринку для
нього (рівень 2
ієрархії).
При встановлена справедливої
вартості активів
3-го рівня ієрархії
можуть
залучатися
незалежні
оцінювача
які
використовують
Національні стандарти оцінки.

Основні засоби

Первісна оцінка
основних засобів
класу «Земельні
ділянки» здійснюється за вартістю,
яка, зазвичай, дорівнює ціні операції, в ході якої був
отриманий актив.
Подальша оцінка
основних засобів
класу «Земельні
ділянки» здійснюється за справедливою вартістю на
дату оцінки.

Ринковий
Витратний

Справедлива вартість об’єктів нерухомості визначається шляхом
порівняння з ринковою ціною аналогічних об’єктів
на дату останньої
оцінки (рівень 2
ієрархії).
Справедлива вартість
машин та обладнання
визначається за принципом залишкової
відновлювальної
вартості у зв’язку
з відсутністю ринкової вартості для
таких основних
засобів (рівень 3
ієрархії).

курси

Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості
Таблиця 2.

Класи
активів
та
зобов’язань,
оцінених за
справедливою вартістю
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1 рівень

2 рівень

3 рівень

(ті, що мають
котирування,
та спостережувані), тис.
грн

(ті, що не мають котирувань, але спостережувані),
тис. грн

(ті, що не
мають котирувань і не є
спостережуваними), тис.
грн

2020

2020

2020

2019

2019

Усього,
грн

2019

2020
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тис.

2019
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31.12.2020

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2019

Дата оцінки

Інші
довгострокові фінансові інвестиції

-

-

-

-

-

300

-

300

Поточні
фінансові інвестиції

545

Основні
соби

за-

Показники
Матеріальні витрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів

545

-

40

-

2 238

40

4 447

1 284

4 441

-

-

5 032

5 026

2 238

1 284

5.3. Переміщення між 1-м, 2-м та 3-м рівнями ієрархії справедливої вартості
Переміщень активів між 1-м, 2-м та 3-м рівнями ієрархії справедливої вартості в 2020
році не відбувалось.
5.4. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»
Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю,
тис. грн
Таблиця 3.

Балансова вартість
31.12.2019

31.12.2020

31.12.2019

Грошові кошти та їх еквіваленти

5 782

1 892

5 782

1 892

Інші довгострокові фінансові інвестиції

-

300

-

300

Поточні фінансові інвестиції

5 032

5 026

5 032

5 026

Товариством було прийнято рішення про зміну методу оцінки класу активів «Земельні
ділянки» з моделі собівартості на модель переоцінки. Справедлива вартість земельних
ділянок була визначена суб’єктом оціночної діяльності ТОВ «Інститут земельних реформ та раціонального землекористування» станом на 31.12.2020 року.
Земельні ділянки утримуються Товариством для будівництва офісних приміщень, які
використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з
отриманням прибутку).
Таблиця 4.

Балансова вартість

Справедлива вартість

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2019

2 231

1 271

2 231

1 271

Земельні ділянки у складі основних засобів

Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась
будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути
корисною для користувачів фінансової звітності.
6.
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ СТАТЕЙ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
6.1. Дохід від реалізації
Таблиця 5.

Показники

2020

2019

Дохід від реалізації цінних паперів

649

820

-

(1 600)

649

(780)

Дохід від надання брокерських та депозитарних послуг

3 602

2 066

Всього доходи від реалізації

4 251

1 286

Коригування доходу у зв’язку з розірванням Договору купівля продажу цінних паперів
Разом дохід від реалізації цінних паперів

Від’ємна сума доходу від реалізації цінних паперів у 2019 році пов’язана зі змінами
умов договору купівлі-продажу цінних паперів з пов’язаною особою ТОВ «ЕЗ «КРМЗ»
(ЄДРПОУ 40126230), реалізація яких відбулася у 2018, за яким сторони скасували всі
свої зобов’язання та повернули раніше реалізовані цінні папери Товариству.
6.2. Інші доходи та інші витрати
Таблиця 6.

Показники
Дохід від зміни вартості активів які оцінюються за справедливою вартістю

2020

2019

-

2 897

Дохід від операційної курсової різниці

223

44

Всього інші операційні доходи

223

2 941

-

2 844

Інші операційні витрати від зміни вартості
активів, які оцінюються за справедливою
вартістю
Витрати від операційної курсової різниці

80
21

43

Сумнівні та безнадійні борги

124

33

2

3

227

3077

Всього інші операційні витрати

2019

99

95

2 791

1 004

317

229

6

15

1150

3779

Всього адміністративні витрати

4 363

5 122

. Нематеріальні активи
Суттєві облікові політики стосовно обліку та представлення нематеріальних активів
наведено в п. 4.15. Нематеріальні активи.
У складі нематеріальних активів (НА) обліковуються такі класи об’єктів нематеріальних
активів, як інші нематеріальні активи.
Балансову вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2020 та 31.12.2019 років
наведено в Таблицях 8 та 9.
В поточному періоді Компанія не здійснювала внутрішніх розробок власних нематеріальних активів, не проводила їх переоцінок та перерахунку корисності об’єктів.
Таблиця 8.

Інші нематеріальні активи

Разом

21

21

Надійшло

-

-

Вибуло

-

-

Первісна вартість на 01.01.2020 року

21

21

Знос на 01.01.2020 року

(21)

(21)

Вибуло

-

-

Амортизація за 2020 рік

-

-

Знос на 31.12.2020 року

(21)

(21)

Балансова вартість на 01.01.2020 року

-

-

Балансова вартість на 31.12.2020 року

-

-

Інші нематеріальні активи

Разом

21

21

-

-

Первісна вартість на 01.01.2020 року

Таблиця 9.

Первісна вартість на 01.01.2019 року
Надійшло
Вибуло

-

-

Первісна вартість на 31.12.2019 року

21

21

Знос на 01.01.2019 року

(21)

(21)

Вибуло

-

-

Амортизація за 2019 рік

-

-

Знос на 01.01.2019 року

(21)

(21)

Балансова вартість на 01.01.2019 року

-

-

Балансова вартість на 31.12.2019 року

-

-

Балансова вартість на 31.12.2019 року
Первісна вартість повністю зношених нематеріальних активів становить 21 тис. грн
6.5. Основні засоби
Усі суттєві аспекти облікової політики стосовно основних засобів описано в 4.13. Основні засоби. Відомості щодо руху основних засобів наведено в Таблиці 10.
Первісна вартість повністю зношених основних засобів становить 204 тис. грн.
Основні засоби класу «Земельні ділянки» обліковуються з використанням моделі переоцінки, а інші класи основних засобів – за принципом собівартості.
Ні переданих у заставу, ні будь-яких обмежень права власності щодо відображених в
Балансі основних засобів не існує.
Станом на 31.12.2020 року Компанія із залученням суб’єкта оціночної діяльності здійснила оцінку земельних ділянок. Земельні ділянки, попередньо, передбачається використовувати, під будівництво адміністративно-побутового комплексу для офісного
приміщення. В результаті оцінки дві земельні ділянки первісною вартістю 703 тис. грн
було дооцінено на
1 528 тис. грн та відповідно збільшено первісну вартість
основних засобів та Капітал у дооцінках.

154

Резерв під очікуванні кредитні збитки

Інші

2020

Інші операційні витрати

Справедлива вартість

31.12.2020

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Елементи витрат
Таблиця 7.
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ЕМІТ ІНФО
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ТОВ «ФК «ФАВОРИТ»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
Класи основних
засобів

Залишок на 01.01.2019, тис. грн
первісна (переоцінена) вартість

Надійшло за рік,
тис. грн

знос

Переоцінено (+/-)

ЕМІТ ІНФО
Нараховано
амортизації за рік,
тис. грн

Залишок 31.12.2019, тис. грн
первісна (переоцінена) вартість

знос

Земельні ділянки

703

-

-

568

-

1271

-

Машини та обладнання

203

178

-

-

15

203

193

Інструменти,
прилади, інвентар
(меблі)

44

44

-

-

-

44

44

Інші основні засоби

37

34

-

-

-

37

34

987

256

568

15

1555

271

Надійшло за рік,
тис. грн

Переоцінено (+/-)

Нараховано
амортизації за рік,
тис. грн

Разом
Класи основних
засобів

Залишок на 01.01.2020, тис. грн
первісна (переоцінена) вартість

знос

Залишок 31.12.2020, тис. грн
первісна (переоцінена) вартість

знос

44

-

-

-

44

44

Інші основні засоби

37

34

-

-

-

37

34

1555

271

-

960

6

2515

277

Разом

6.6. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний
дохід (ІСД)
До фінансових активів доступних для продажу, Компанія відносить інвестиції в акції, та
корпоративні права запланований термін продажу яких більше 12 місяців та які відображені в рядку 1035 «Інші фінансові інвестиції».
Таблиця 11.

Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через ІСД

31.12.2020

31.12.2019

Частка 20% статутному капіталі в ТБ «УТСБ»
(ЄДРПОУ 32069037)

-

300

Разом

-

300

Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у прибутку та збитку
До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, відносяться фінансові інвестиції для продажу, що є одним із видів діяльності Товариства є торгівля цінними паперами.
Інформація щодо руху фінансових інвестицій представлено в таблиці нижче.
Таблиця 12.

Фінансові активи доступні для продажу

2020

2019

Вартість фінансових інвестицій для продажу станом на початок періоду

5 026

3 138

169

896

Продано фінансових інвестицій

(163)

(660)

Повернуто фінансових інвестицій у зв’язку
з розірванням Договору купівля продажу
цінних паперів

-

1 599

Дооцінка фінансових інвестицій з метою
відображення їх за справедливою вартістю

-

2 897

Уцінка фінансових інвестицій з метою відображення їх за справедливою вартістю

-

(2 844)

Вартість фінансових інвестицій для продажу станом на кінець періоду

5 032

5 026

ЄДРПОУ

Вид, тип,
форма випуску ЦП,
серія

Номінальна вартість
одного ЦП

Кількість
ЦП, шт.

Частка,
%

Балансова
вартість,
тис. грн

24432974

Акція
проста
бездокументарна
іменна

1,00

41 075

0,0010

329

13498562

АТ КІЕП

Акція
проста
бездокументарна
іменна

0,25

Акція
проста
бездокументарна
іменна

0,25

www.emitinfo.com

ПАТ «ФК
«СУЧАСНІ
КРЕДИТНІ
ТЕХНОЛОГІЇ»

ПАТ «УКРНАФТА»

ПАТ
«Черкаське
хімволокно»

16392628

ПРАТ «ШУ
«ПОКРОВСЬКЕ»

ПрАТ «ФБ
«ІННЕКС»

ПрАТ «УФБ»

Перелік поточних фінансових інвестицій станом на 31.12.2019 року
Таблиця 13.

ВАТ «Арселор Міттал
Кривий Ріг»

ПАТ «НДУ»

ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС
УКРАЇНА»

Придбано фінансових інвестицій

Найменування емітента

ПАТ «Укртелеком»

ПАТ «Фондова біржа
«ПФТС»

ПАТ «Компанія «Райз»
3 000

0,0003

1
ПрАТ «МЕЛКОМ»

647

0,0162

4
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21560766

44

Акція
проста
бездокументарна
іменна

0,25

5 000

0,0000

1

30370711

Інструменти,
прилади, інвентар
(меблі)

Акція
проста
бездокументарна
іменна

10 000,00

1

0,0096

5

30370711

199

Акція
проста
бездокументарна
іменна

1 000,00

677

4,5133

677

34513446

-

203

Акція
проста
бездокументарна
іменна

1,00

1944
500

3,8890

1 750

30965655

2231

6

Акція
проста
бездокументарна
іменна

0,01

100 000

0,0010

30

14281095

-

-

Акція
проста
бездокументарна
іменна

7 700,00

4

0,2000

6

00135390

960

-

Акція
проста
бездокументарна
іменна

0,25

1 500

0,0027

216

00204033

-

193

Акція
проста
бездокументарна
іменна

0,05

406 280

0,0773

20

21672206

-

203

Акція
проста
бездокументарна
іменна

1 000,00

10

0,0312

10

13980201

1271

Машини та обладнання

Акція
проста
бездокументарна
іменна

0,05

208 500

0,0016

1

13980201

Земельні ділянки

Акція
проста
бездокументарна
іменна

0,05

28 000

0,2184

11

ЕМІТ ІНФО
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0,25

1 915

0,0009

1

ПАТ
«Черкаське хімволокно»

Акція
проста
бездокументарна
іменна

0,25

1 416

0,0194

1

ПАТ
«Фондова
біржа
«ПФТС»

Акція
проста
бездокументарна
іменна

0,25

7 000

0,0057

1

ПАТ «Компанія «Райз»

Акція
проста
бездокументарна
іменна

0,20

65 200

0,2122

82

ПрАТ
КОМ»

Акція
проста
бездокументарна
іменна

100,00

17 869

4,9636

1 787

ПрАТ
«ІНВЕСТБУДСЕРВІС»

Акція
проста
бездокументарна
іменна

0,25

21 903

0,0008

10

ПРАТ «ГОТЕЛЬ
« Т Е АТ РА Л Ь НИЙ»

Підсумок

5 026

«МЕЛ-

ПрАТ «КРМЗ»

ВАТ «Арселор
Міттал Кривий Ріг»

ЄДРПОУ

Найменування емітента

Вид, тип,
форма
випуску
ЦП, серія

Номінальна вартість
одного ЦП

К і л ь к і с т ь
ЦП, шт.

Частка
у СК, %

Баланс о в а
в а р тість,
тис. грн

24432974

Перелік поточних фінансових інвестицій станом на 31.12.2020 року
Таблиця 14.

А к ц і я
проста
бездокументарна
іменна

1,00

41 075

0,0010

329
ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ»

154

16392628

ПрАТ «ФБ «ІННЕКС»

А к ц і я
проста
бездокументарна
іменна

0,25

21560766

ПАТ «НДУ»

А к ц і я
проста
бездокументарна
іменна

0,25

А к ц і я
проста
бездокументарна
іменна

10 000,00

1

0,0096

5

А к ц і я
проста
бездокументарна
іменна

1 000,00

673

4,5133

673

ЕМІТ ІНФО

647

5

30370711

ПАТ «Укртелеком»

61322

30370711

ТОВ «ТД «Біл о в одс ь к и й
Олійник»
АТ КІЕП

ТОВ
«КУА
ТРАСТ ЦЕНТР»
(ЗНВПІФ «Інвест центр 1»)

5 000

0,0162

0,0000

4

1

ПАТ «Новопавлівський
гранітний
кар’єр»;
АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»

ПАТ «Хімтепломаш»

ПрАТ «УМВБ»

№1(30) • 29 квітня 2021 р.

34513446

Акція
проста
бездокументарна
іменна

30965655

ПАТ
«УКРНАФТА»

14281095

11

00135390

173 690

А к ц і я
проста
бездокументарна
іменна

00204033

1 000,00

А к ц і я
проста
бездокументарна
іменна

21672206

Інвестиційний
сертифікат
бездокументарний
іменний

А к ц і я
проста
бездокументарна
іменна

А к ц і я
проста
бездокументарна
іменна

13980201

ПрАТ «УФБ»

А к ц і я
проста
бездокументарна
іменна

13980201

1

А к ц і я
проста
бездокументарна
іменна

32244833

0,0115

А к ц і я
проста
бездокументарна
іменна

03358481

6 240

А к ц і я
проста
бездокументарна
іменна

01412710

0,25

А к ц і я
проста
бездокументарна
іменна
І н в е с ти ційний
сертифікат бездокументарний
іменний

1 000,00

153 185

33606246 /
233212

Акція
проста
бездокументарна
іменна

А к ц і я
проста
бездокументарна
іменна

05393116

ПРАТ «АБІНБЕВ
ЕФЕС
УКРАЇНА»

А к ц і я
проста
бездокументарна
іменна

0,25

1 915

0,0009

1

00292304

1

А к ц і я
проста
бездокументарна
іменна

0,25

1 416

0,0194

1

22048622

0,0322

А к ц і я
проста
бездокументарна
іменна

0,25

7 000

0,0057

1

01882060

900

/

1,00

А к ц і я
проста
бездокументарна
іменна

А к ц і я
проста
бездокументарна
іменна

0,20

65 200

0,2122

82

01882060

ПАТ «Запоріжсталь»

32244833

ПрАТ «УМВБ»

03358481

ПАТ «Хімтепломаш»

Акція
проста
бездокументарна
іменна

05488443

АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»

ПАТ «ФК «СУЧАСНІ
КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

33606246
233212

ПАТ «Новопавлівський
гранітний
кар’єр»;

70

05393116

ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ»

5,8421

00292304

ТОВ «КУА
ТРАСТ
ЦЕНТР»
(ЗНВПІФ
«Інвест центр
1»)

22 200
000

22048622

ПРАТ «ЖИТОМИРАГРОХІМ»

0,25

01882060

ПРАТ «ГОТЕЛЬ
«ТЕАТРАЛЬНИЙ»

Акція
проста
бездокументарна
іменна

01882060

ПрАТ
«ІНВЕСТБУДСЕРВІС»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

00191230

ЕМІТ ІНФО

1,00

1
944
500

3,8890

1 750

0,01

100 000

0,0010

30

7 700,00

4

0,2000

6

0,25

1 500

0,0027

216

0,05

406 280

0,0773

20

1 000,00

70

0,0312

13

0,05

208 500

0,0016

1

0,05

22 000

0,2184

8

0,25

22 200
000

5,8421

70

1,00

900

0,0322

1

А к ц і я
проста
бездокументарна
іменна

100,00

17 869

4,9636

1 787

3120

8

10
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ТОВ «ФК «ФАВОРИТ»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
А к ц і я
проста
бездокументарна
іменна

00191230

ПАТ
«Запоріжсталь»

0,25

21 903

0,0008

10

Поточні забезпечення

ВСЬОГО

5 032

Грошові кошти Товариства
В рядку 1165 Звіту про фінансовий стан (Баланс) станом на початок звітного періоду в
сумі 1 892 тис. грн та на кінець звітного періоду в сумі 5 782 тис. грн відображено грошові кошти в національній валюті на поточних рахунках Товариства.
Таблиця 15.

Назва банку

31.12.2020, тис.
грн

31.12.2019, тис.
грн

2691

1641

ПАТ «АЛЬФА-БАНК» м. Київ

-

50

ПАТ «ПІВДЕННИЙ», м. Одеса

ПАТ «УКРЕКСІМБАНК», м. Київ

16

56

ТОB «Український промисловий банк»

-

120

ВАТ «Державний Ощадбанк України»,

3072

1

ПАТ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», м.Київ

3

3

ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» м. Київ

-

18

ПАТ»ЦРУ»АТ»БАНК»ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ»
Итого

-

3

5 782

1 892

Дебіторська заборгованість
Класифікацію дебіторської заборгованості за видами наведено в таблиці 16.
Таблиця 16.

Найменування статті

31.12.2020, тис.
грн

31.12.2019, тис.
грн

Торговельна дебіторська заборгованість

815

436

Очікувані кредитні збитки щодо торгівельної дебіторської заборгованості

(146)

(146)

Торговельна дебіторська заборгованість за
вирахуванням резерву під очікувані кредитні збитки

669

290

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

2

2

Інша поточна дебіторська заборгованість

14

7

Разом дебіторська заборгованість

685

299

Резерв на торговельну дебіторську заборгованість створювався на підставі оцінки очікуваних кредитних ризиків з урахуванням матриці забезпечень.
Таблиця 17.

Дні

Без врахування
резервів на покриття збитків від
знецінення

Ставка
вання

Не прострочена

-

-

-

1-90

61

28,03

(17)

91-180

33

50,54

(17)

181-270

26

46,34

(12)

271-365

16

83,83

(13)

>365

87

1

(87)

резерву-

Резерв станом на
01.01.2020

Всього

223

резерву-

Не прострочена

213

-

-

1-90

61

28,03

(17)

91-180

33

50,54

(17)

181-270

26

46,34

(12)

271-365

16

83,83

(13)

>365

87

1

(87)

Всього

436

Резерв станом на
31.12.2020

(146)

31.12.2020

31.12.2019

17

7

Кредиторська заборгованість за:
товари, роботи, послуги

www.emitinfo.com

279

3 614

45

Разом

4 117

352

Станом на 31.12.2020 року в іншу поточну заборгованість включено зобов’язання за
отриманими дивідендами для виплати акціонерам емітентів за доручення ПАТ «Національний Депозитарій України».
6.11. Забезпечення
В 2020 році Компанія сформувала поточні забезпечення на виплату щорічних відпусток.
Таблиця 20.

2020 рік
Забезпечення на виплату відпусток на 01.01.2020 року,

279

Використано

(36)

Нараховано

216

Забезпечення на виплату відпусток на 31.12.2020 року,

459

6.12. Статутний капітал
Зареєстрований та сплачений Статутний капітал Товариства представлено в таблиці
21.
Таблиця 21.

Найменування статті
Статутний капітал

31.12.2020

31.12.2019

7 700

7 700

6.13. Резервний капітал
В статті Балансу «Резервний капітал» станом на 31.12.2020 року наводиться сума резервів, створених, відповідно до чинного законодавства або установчих документів,
за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.
Таблиця 22.

Найменування статті
Резервний капітал

31.12.2020

31.12.2019

370

370

31.12.2020

31.12.2019

1 528

568

6.14. Капітал в дооцінках
Таблиця 23.

Найменування статті
Дооцінка (уцінка) необоротних активів

Інформація про дооцінку необоротних активів розкрито у п. 6.5. Основні засоби.
6.15. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Таблиця 24.

Сума
Залишок на 01.01.2019, тис. грн

(136)

Виправлення помилок

(103)

Скоригований залишок на 01.01.2019, тис. грн

(239)

Прибуток (збиток) за 2019 року , тис. грн

53
(186)
1

Прибуток (збиток) за 2020 року, тис. грн

212

Залишок на 31.12.2020, тис. грн

27

6.16. Податок на прибуток
Згідно з чинним законодавством, діяльність Товариства оподатковується на загальних
підставах.
Відповідно до вимог ст. 136 Податкового кодексу України ставка податку на прибуток
визначена з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року становила 18%.
Таблиця 25.

6.10. Поточні зобов’язання і забезпечення
Таблиця 19.

Найменування статті

459

Інші поточні зобов’язання

Найменування статті
Ставка
вання

21

Виправлення помилок

(146)

Без врахування
резервів на покриття збитків від
знецінення

27

Залишок на 01.01.2019, тис. грн

Таблиця 18.

Дні

Розрахунки з бюджетом

ЕМІТ ІНФО

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2020

2019

27

21

6.17. Умовні зобов’язання та умовні активи
Станом на 31 грудня 2020 року у Товариства відсутні судові позови, які мали б вплив
на активи та зобов’язання.
7. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПОВ’ЯЗАНІ СТОРОНИ
До пов’язаних сторін або операцій з пов’язаними сторонами належать:
 підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під
контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з Компаніям;
 асоційовані Товариства;
 спільні підприємства, у яких Компанія є контролюючим учасником;
 члени провідного управлінського персоналу Товариства;
 близькі родичі особи, зазначеної вище;
 Товариства, що контролюють Товариства, або здійснюють суттєвий вплив, або мають
суттєвий відсоток голосів у Товаристві;
 програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Товариства або будьякого іншого суб’єкта господарювання, який є пов’язаною стороною Товариства.
Пов’язаними сторонами Товариства є керівний склад Товариства в особі Генерального
директора Волошка В.А., учасники Товариства, а також компанії, що знаходяться під
спільним контролем
7.1.
Інформація про власників Товариства:
Станом на 31.12.2020 року статутний капітал розподіллено між учасниками наступним
чином
Таблиця 26.
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ЕМІТ ІНФО

155

ТОВ «ФК «ФАВОРИТ»

ЕМІТ ІНФО

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної
особи - власника з
істотною участю у
Товаристві

Адреса реєстрації

Відсотки статутного капіталу

Розмір участі у
грн у власника
(заявника), грн

Коригування
(зменшення)
доходу
у
зв’язку з розірванням
Договору на продаж
цінних паперів

ТОВ «ЕЗ «КРМЗ»

-

(1600)

Резніченко В.Ф.

03194, м. Київ,
Святошинський
район, вул. Зодчих, будинок 30,
квартира 305

20,00

1 540 000,00

Коригування
(зменшення)
витрат
у
зв’язку з розірванням
Договору на продаж
цінних

ТОВ «ЕЗ «КРМЗ»

-

1599

Резніченко С.В.

01133, м. Київ,
Печерський район, бульвар Лесі
Українки, будинок
19, квартира 195

40,10

3 081 000,00

Придбано
пов’язаних осіб

Пов’язана особа

2020

2019

88

82

Волошка В.Л.

03115, м .Київ,
Святошинський
район, вул. Крамського, будинок 9,
квартира 54

39,90

3 079 000,00

Підсумок

Послуги

100

7 700 000,00

Протоколом Загальних зборів учасників від 26.05.2020 року було прийнято рішення
про зміну складу та перерозподіл часток учасників у статутному капіталі ТОВ «Фондова
компанія «Фаворит» наступним чином:

Учасник

Частка в статутному капіталі %

Сума внеску,
грн

Тараторін Михайло Юрійович

9,87013

760 000,00

Резніченко Сергій Вікторович

5

385 000,00

Резніченко Віктор Федорович

45

3 465 000,00

Волошка Володимир Леонідович

9,87013

760 000,00

Курдюков Андрій Євгенович

9,87013

760 000,00

Мельник Андрій Миколайович

9,87013

760 000,00

Бойчук Юлія Остапівна

9,87013

760 000,00

Мартинюк Марина Миколаївна

0,64935

Підсумок

50 000,00
7 700 000,00

Протоколом Загальних зборів учасників від 15.10.2020 року було прийнято рішення
зміну складу та перерозподіл часток учасників у статутному капіталі ТОВ «Фондова
компанія «Фаворит» наступним чином:

Учасник

Частка в статутному капіталі %

Сума внеску,
грн

Тараторін Михайло Юрійович

9,87013

760 000,00

Резніченко Сергій Вікторович

29,87013

2 300 000,00

30

2 310 000,00

30,25974

2 330 000,00

Резніченко Віктор Федорович
Волошка Володимир Леонідович
Підсумок

7 700 000,00

Протоколом Загальних зборів учасників від 16.12.2020 року було прийнято рішення
про зміну складу та перерозподіл часток учасників у статутному капіталі ТОВ «Фондова
компанія «Фаворит» наступним чином:

Учасник

Частка в статутному капіталі %

Сума внеску,
грн

Резніченко Сергій Вікторович

40,01

3 081 000,00

Резніченко Віктор Федорович

20

1 540 000,00

39,99

3 079 000,00

Волошка Володимир Леонідович
Підсумок

7 700 000,00

7.2. Компанії, що знаходяться під спільним контролем
Таблиця 27.

Назва Компанії

ЄДРПОУ

Товарна Біржа «Універсальна товарно-сировинна біржа» (ТБ
«УТСБ»)

32069037

ТОВ ««Експериментальний завод «КРМЗ»

40126230

ПрАТ «Київський ремонтно-механічний завод» (ПРАТ «КРМЗ»)

01412710

7.3. Операції з пов’язаними сторонами
Таблиця 28.

Р е а л і з о в а н о
пов’язаним особам

Пов’язана особа

Послуги депозитарної
установи
Корпоративні права в
ТБ «УТСБ»

156

2020

2019

ПРАТ «КРМЗ»

33

19

ТОВ «Об’єднання
ЮГ»

300

300

ЕМІТ ІНФО

у

ПРАТ «КРМЗ»

7.4. Заборгованість пов’язаних осіб

Торгова дебіторська заборгованість по операціям з продажу цінних
паперів та корпоративних прав

31.12.2019

31.12.2020

ПРАТ «КРМЗ»

107

107

ТОВ «ЕЗ «КРМЗ»

-

-

7.5. Інформація про управлінський персонал Товариства:
Управлінським персоналом Товариства є: Генеральний директор Волошка В.Л.
Компенсація провідному управлінському персоналу наведена в таблиці 30.
Таблиця 30.

2020

Короткострокові виплати
працівникам

2019

Операції з
управлінським персоналом

Всього

Операції з
управлінським персоналом

Всього

786

2 603

150

979

8.
ЦІЛІ ТА ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
Керівництво Товариства 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. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає
валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. 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.
8.1. 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, що є
активами Товариства, як дебіторська заборгованість.
Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та
будь-яка інша доступна інформація, а саме: фінансова звітність контрагентів, ділова
репутація на ринку, тощо, щодо їх спроможності виконувати боргові зобов’язання.
Компанія використовує наступні методи управління кредитними ризиками:
• ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів;
• ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційованою
групою).
8.2. Ринковий ризик
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки
від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий
ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий
ризик. Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Компанія наражатиметься на
ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти.
Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін
(окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.
Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів
пом’якшення цінового ризику Компанія використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим
прибутком.
8.3. Ризик ліквідності
Ризик ліквідності – ризик того, що Компанія матиме труднощі при виконанні
зобов’язань, пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.
Компанія здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності.
Компанія аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською заборгованістю та
іншими фінансовими активами, зобов’язаннями, а також прогнозні потоки грошових
коштів від операційної діяльності.
8.4. Управління капіталом
Управління капіталом Політикою Компанії передбачено підтримку стабільного рівня
капіталу для забезпечення довіри з боку кредиторів та інших учасників ринку, а також
забезпечення подальшого сталого розвитку Товариства.
Компанія вважає внески учасників та торгову кредиторську заборгованість основними джерелами капіталу.
Метою Товариства в управлінні капіталом є збереження здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі для фінансування своїх операційних
потреб, здійснення операційних витрат і реалізації подальшої стратегії розвитку Компанії.
Компанія здійснює контроль капіталу за допомогою коефіцієнта фінансового важеля,
який розраховується як співвідношення чистих зобов’язань до суми акціонерного капіталу та чистих зобов’язань. Компанія включає у розрахунок чистих зобов’язань, кредиторську заборгованість за вирахуванням грошових коштів та їх еквівалентів.
Таблиця 31.
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ТОВ «ФК «ФАВОРИТ»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
2020

2019

Торгова та інша кредиторська заборгованість, за виключенням податків та заборгованості за заробітною платою

3 631

52

Грошові кошти

(5 782)

(1 892)

Чиста заборгованість

-

-

Чисті активи, які належать учасникам

9 625

8 452

Чисті активи, які належать учасникам, і чиста заборгованість

9 625

8 452

-

-

Коефіцієнт фінансового важеля

Вимогами п. 3 гл. II Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами, затверджених рішенням НКЦПФР від 14.05.2013 року за № 819 розмір зареєстрованого статутного капіталу повинен бути не меншим, ніж установлений законодавством про цінні
папери.
Статтею 17 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.03.2006 року
№ 3480-IV, зі змінами та доповненнями, торговець цінними паперами може провадити
дилерську діяльність, якщо він має сплачений грошовими коштами статутний капітал у
розмірі не менше як 500 тис грн, брокерську діяльність - не менш як 1 мільйон гривень.
Частиною 2 статті 14 Закону України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012
року № 5178-VI передбачено, що депозитарної установа повинна мати сплачений коштами статутний капітал у мінімальному розмірі не менш як 7 мільйонів гривень.
Розмір власного капіталу Компанії наведено в таблиці 32.
Таблиця 32.

31.12.2020

31.12.2019

Статутний капітал

7 700

7 700

Резервний капітал

370

370

Капітал у дооцінках

1 528

568

27

(186)

9 625

8 452

Нерозподілений
збиток)

прибуток

(непокритий

Разом

8.5. Інформація про ступінь ризику Товариства на основі аналізу результатів пруденційних показників діяльності
Таблиця 33.

Показник

Нормативне
значення

31.12.2020

31.12.2019

Розмір регулятивного
капіталу

не менше 7 000

9 098

8 025

Норматив адекватності
регулятивного капіталу

не менше 8%

134

139

Норматив адекватності
капіталу першого рівня

не менше 4,5%

112

129

Коефіцієнт фінансового
левериджу

від 0 до 3

0,43

0,04

не менше 0,2

12,15

5,04

Коефіцієнт
ліквідності

абсолютної

9.
ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ
Урядом України з 24 лютого 2020 року впроваджено карантинні та обмежувальні заходи викликані вірусом COVID – 19 на строк до 30 квітня 2021 року, який може бути
не остаточним.
Впровадження адаптивного карантину викликано ростом захворювання і, як наслідки,
зростанням летальних випадків викликаних COVID – 19. Так, 16 квітня 2021 року помер
Генеральний директор ТОВ «Фондова Компанія «Фаворит» Волошка В.Л. який також
був учасником Товариства. Відповідно до статті 1260 Цивільного кодексу України з
дати смерті відкрито спадщину, у тому числі і на корпоративні права у розмірі 39,99%
статутного капіталу, що становить суму 3 079 000,00 грн
Протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Фондова Компанія «Фаворит» від
20.04.2020 року було обрано Генеральним директором ТОВ «Фондова Компанія «Фаворит» Резніченка Сергія Вікторовича, який приступив до виконання своїх обов’язків з
22.04.2021 року на підставі Наказу від 21.04.2021 р №16-К.
Генеральний директор		
Головний бухгалтер		

Резніченко С.В.
Салівон К.І.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
про результати перевірки фінансової звітності
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ»
за період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Учасникам ТОВ «ФК «ФАВОРИТ»
Керівництву ТОВ «ФК «ФАВОРИТ»
ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
«Фондова компанія «ФАВОРИТ» (надалі – Компанія), що складається з Балансу (Звіту
про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про
сукупний дохід), Звіту про зміни у власному капіталі та Звіту про рух грошових коштів
за період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року, і приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із
застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2020 року, її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно
до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі - МСФЗ), та відповідає вимогам
Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №
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996-XIV щодо складання фінансової звітності.
Основа думки із застереженням
1.
Компанія обліковує в статті «Поточні фінансові інвестиції» інвестиції в
корпоративні права таких підприємств – ПрАТ «Фондова біржа «ІННЕКС» (код ЄДРПОУ
23425110), ПрАТ «Фондова біржа «ПФТС» (код ЄДРПОУ 21672206), ПрАТ «ФК «Сучасні
Кредитні Технології» (код ЄДРПОУ 34513446), ПрАТ «Українська Міжбанківська Валютна
Біржа» (код ЄДРПОУ 22877057), ПАТ «Національний Депозитарій України» (код ЄДРПОУ
30370711) та ПрАТ «Українська Фондова Біржа» (код ЄДРПОУ 14281095) на загальну
суму 4 234 тис. грн. Інвестиції в зазначені підприємства використовуються Компанією для провадження операційної діяльності (зокрема, проведення торгів на біржах,
оформлення договорів купівлі-продажу цінних паперів, депозитарної діяльності та
інше) та повинні обліковуватися в статті «Інші довгострокові інвестиції».
При цьому необхідно врахувати наступне, що станом на 31 грудня 2020 року Компанія
не проводила оцінку справедливої вартості інвестиції в зазначені підприємства, зокрема:
1А. Відповідно до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 183 від 16 квітня 2020 року було відмовлено ПрАТ «Фондова біржа «ІННЕКС» (код
ЄДРПОУ 23425110) у видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що свідчить про те,
що ПрАТ «Фондова біржа «ІННЕКС» (код ЄДРПОУ 23425110) не провадить операційну
діяльність. Окрім того ми не отримали прийнятні аудиторські докази щодо підтвердження справедливої вартості інвестиції у ПрАТ «Фондова біржа «ІННЕКС, яка обліковується за балансовою вартістю 673 тис. грн., у зв’язки з цим ми не змогли визначити,
чи існує потреба у будь-яких коригуваннях справедливої вартості такої інвестиції.
1Б. Поточні фінансові інвестиції в дольові інструменти ПрАТ «ФК «Сучасні Кредитні Технології» (код ЄДРПОУ 34513446) відносяться до ІІІ рівня ієрархії справедливої вартості,
вхідних даних для оцінки яких немає у відкритому доступі. Закриті вхідні дані слід використовувати для оцінки справедливої вартості, якщо відповідних відкритих даних
немає, що передбачається в ситуаціях, коли діяльність ринку для, в даному випадку,
активу на дату оцінки незначна, або її взагалі немає. Для визначення справедливої вартості дольових інструментів ПрАТ «ФК «Сучасні Кредитні Технології» було використано
вартість частки у чистих активах Компанії. Відповідно до фінансової звітності ПрАТ «ФК
«Сучасні Кредитні Технології» за 2020 рік вартість чистих активів вища за суму статутного капіталу, за якою первісно була оцінена інвестиція, внаслідок чого занижені вартість інвестиції та сума доходу звітного 2020 року на суму 199 тис. грн.
2.
Станом на 31 грудня 2020 року Компанія не проводила оцінку справедливої вартості поточних фінансових інвестицій в акції ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг»
(код ЄДРПОУ 24432974), що обліковують за ціною 8,00 грн за акцію. Протягом звітного
2020 року на ПрАТ «Фондова біржа «ПФТС» відбувалися торги по ціні 4,25 грн за акцію.
З урахуванням вищенаведеного, справедлива вартість в акції ПАТ «Арселор Міттал
Кривий Ріг» завищена та занижена сума витрат звітного 2020 року на суму 154 тис. грн.
3.
Компанія не оцінювала кредитний ризик та не створила резерв під очікувані кредитні збитки під частину торгової дебіторської заборгованості за товари,
роботи, послуги, яка обліковується на аналітичному субрахунку 6851. Таким чином,
Компанія завищила вартість торгової дебіторської заборгованості за товари, роботи,
послуги та занизила суму витрат загальною сумою 182 тис. грн.
4.
Протягом 2020 року Компанія віднесла до складу витрат суми грошових
коштів, що обліковуються в банківських установах, які знаходяться в стадії ліквідації
загальною сумою 124 тис. грн з відображенням цієї суми в статті «Інші операційні витрати» звітного 2020 року. Аудитором в листах до Керівництва Компанії за 2018 та 2019
роки рекомендовано оцінити та створити резерв під очікувані кредитні збитки, що виник у попередніх звітних періодах. Таким чином Компанія не повинна була відображати суми витрат у розмірі 124 тис. грн. в статті «Інші операційні витрати» звітного 2020
року, натомість відобразити вказані витрати, як виправлення помилок попередніх періодів.
5.
В звітному 2020 році Компанія провела оцінку справедливої вартості земельних ділянок та відобразила цю оцінку в розділі ІІ «Сукупний дохід» Звіту про фінансовий результат в сумі дооцінки 960 тис. грн. Відповідно до аудиторського звіту щодо
фінансової звітності Компанії станом на 31 грудня 2019 року та за рік, що закінчився
зазначеною датою, аудитором було виявлено застереження, що станом на 31.12.2019
року Компанією була занижена оціночна вартість земельних ділянок статті «Основні
засоби» та статті «Капітал в дооцінках» загальною сумою 635 тис. грн. Таким чином,
сума дооцінки земельних ділянок статті «Основні засоби» повинна бути відображена
як виправлення помилок в сумі 635 тис. грн та 325 тис. грн повинна бути відображена
в розділі ІІ «Сукупний дохід» Звіту про фінансовий результат.
6.
§ 31 МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» передбачає
розкриття інформації про характер та рівень ризиків, що виникають унаслідок фінансових інструментів, яка дає змогу користувачам фінансової звітності оцінити характер
та рівень ризиків, що виникають унаслідок фінансових інструментів та на які суб’єкт
господарювання наражається на кінець звітного періоду. Надання якісної інформації
у контексті кількісного розкриття дає змогу користувачам пов’язати зв’язану розкриту інформацію і, отже, сформувати загальну картину характеру та рівня ризиків, що
виникають унаслідок фінансових інструментів. Взаємодія між якісною та кількісною
розкритою інформацією сприяє розкриттю інформації у такий спосіб, який дає змогу користувачам краще оцінити вплив ризиків на суб’єкт господарювання (§ 32 МСФЗ
7). Розкриття інформації, що її вимагають параграфи 33 – 42 МСФЗ 7, зосереджене на
ризиках, що виникають унаслідок фінансових інструментів, та яким чином ними управляють.
У Примітках до фінансової звітності за 2020 рік, в порушенні вимог § 31 - 42 МСФЗ 7
«Фінансові інструменти: розкриття інформації» не розкрита інформація про характер
та рівень ризиків, а також їх можливий вплив на суб’єкта господарювання.
Ми провели аудит відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту (надалі – МСА).
Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами,
застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, 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 із застереженням.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність
Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ і вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV 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 застосоване, 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 або припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
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 Компанії в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки,
та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим
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рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в
сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення
користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження
та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:
• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у
відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок
помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски,
неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для
розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення
думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідного розкриття інформації, зроблених управлінським персоналом
Компанії;
• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом
Компанії припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського
обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку
щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму
звіті аудитора до відповідного розкриття інформації у фінансовій звітності або, якщо
такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки
ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім
майбутні події або умови можуть примусити Компанію припинити свою діяльність на
безперервній основі;
• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що
покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про
запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час
аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що
ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі
стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на
нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.
ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ ВИМОГ
Цей звіт надано відповідно до Вимог до аудиторського висновку, що подається до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на
здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, затверджених Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 160 від 12.02.2013 року.
Основні відомості про Компанію:

Показники

Основні відомості

Код ЄДРПОУ

23730178

Місцезнаходження

вул. Гарматна, буд. 6, м. Київ, 03680, Україна

Дата державної реєстрації

15.07.1996 року

Види діяльності за КВЕД

66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення).
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових
послуг.

Дата внесення змін до
статуту

03.10.2004,
30.06.2011,
22.12.2020

Перелік учасників Компанії, які є власниками
5% і більше часток на
дату складання аудиторського висновку

Резніченко С.В. 40,01%
Резніченко В.Ф. 20,00%
Волошка В.Л. 39,99%

Ліцензії, що видані Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку на право
здійснення професійної
діяльності на ринку цінних паперів:

Ліцензія (серія АE, № 185096) – видана Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку. Вид діяльності: Професійна діяльність на фондовому ринку
– діяльність з торгівлі цінними паперами. Брокерська
діяльність. Рішення про видачу ліцензії від 02.10.2012
року №857. Строк дії ліцензії: з 13.10.2012 року необмежений. Дата видачі ліцензії: 12.10.2012 року.
Ліцензія (серія АE, № 185097) – видана Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку. Вид діяльності: Професійна діяльність на фондовому ринку
– діяльність з торгівлі цінними паперами. Дилерська
діяльність. Рішення про видачу ліцензії від 02.10.2012
року №857. Строк дії ліцензії: з 13.10.2012 року необмежений. Дата видачі ліцензії: 12.10.2012 року.
Ліцензія (серія АE, № 263378) – видана Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку. Вид діяльності: Професійна діяльність на фондовому ринку
– депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарної установи. Рішення про видачу ліцензії від
24.09.2013 року №1945. Строк дії ліцензії: з 12.10.2013
року необмежений. Дата видачі ліцензії: 24.09.2013
року.
Ліцензія (Рішення №467 від 27.08.2020р.) - видана Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку. Вид діяльності: Професійна діяльність з торгівлі
цінними паперами. Дата видачі ліцензії: 27.08.2020 року

03.10.2007,
14.08.2013,

16.02.2009,
30.04.2014,

07.04.2010,
22.12.2016,

Опис аудиторської перевірки
Нами було проведено аудит фінансової звітності Компанії, складеної відповідно до
МСФЗ, яка додається у складі:
1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на «31» грудня 2020 року (Додаток 1);
2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2020 рік (Додаток 2);
3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік (Додаток 3);
4. Звіт про власний капітал за 2020 рік. Для забезпечення порівняльного аналізу ін-
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формації до річного звіту про власний капітал за 2020 рік додається звіт про власний
капітал за 2019 рік (Додаток 4);
5. Примітки до фінансової звітності за 2020 рік.
Фінансову звітність Компанії станом на 31 грудня 2020 року та за рік, що закінчився зазначеною датою, було складено в усіх суттєвих аспектах, відповідно до МСФЗ та вимог
Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року
№ 996-XIV щодо складання фінансової звітності.
Основні принципи облікової політики:
1. Фінансова звітність станом на 31 грудня 2020 року підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки за справедливою вартістю або амортизаційною
собівартістю окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». Оцінка справедливої вартості здійснюється з використанням методів
оцінки фінансових інструментів, дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою вартістю». Такі методи оцінки включають використання біржових котирувань або даних
про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз
дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення справедливої вартості.
Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з
використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки.
2. Фінансові активи визнаються в балансі, коли вони стали стороною контрактних положень щодо фінансового інструменту. Під час первісного визнання фінансового активу його оцінка здійснюється за справедливою вартістю.
3. Дебіторська заборгованість визнається в балансі, коли Компанія стала стороною
контрактних відношень щодо цього інструменту. Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення,
тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки. Після первісного
визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості відбувається за амортизованою вартістю.
4. Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання зобов’язань, а саме - зобов’язання підлягає погашенню протягом дванадцяти
місяців після дати балансу.
5. Суми довгострокових фінансових зобов’язань відображаються за амортизованою
вартістю за методом ефективної ставки відсотку, та будь-яка різниця між чистими надходженнями та вартістю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом періоду дії запозичень із використанням ефективної ставки відсотка.
6. Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохід визнається одночасно
з визнанням збільшення активів або зменшення зобов’язань.
7. Витрати визнаються одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення
активів. Витрати визнаються негайно, коли вони не надають майбутніх економічних
вигід. Витрати, понесені в зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді,
що й відповідні доходи.
Під час аудиторської перевірки було проаналізовано наступні принципи облікової політики: - принципи визначення розміру активів та зобов’язань; - принципи визначення
власного капіталу, його структури та призначення;
- принципи використання та розподілу прибутку;
- принципи складання фінансової звітності в цілому.
При формулюванні аудиторської думки та складанні аудиторського висновку аудитор
керувався вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого
надання впевненості та супутніх послуг (надалі - МСА), зокрема:
1. МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності».
2. МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора».
3. МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного
аудитора».
4. МСА 710 «Порівняльна інформація – відповідні показники і порівняльна фінансова
звітність».
5. МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять
перевірену аудитором фінансову звітність».
6. МСА 250 «Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності».
7. МСА 550 «Пов’язані сторони».
8. МСА 610 «Використання роботи внутрішніх аудиторів».
Також при складанні аудиторського висновку аудитор керувався Вимогами до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного
інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами, затверджених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2013 року №991 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України
05.07.2013 року за №1119/23651.
Інформація щодо відповідності розміру власного капіталу вимогам законодавства
України
Згідно вимог п. З глави II Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на
фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами,
затверджених рішенням НКЦПФР від 14.05.2013 року № 819 розмір зареєстрованого
статутного капіталу повинен бути не меншим, ніж установлений законодавством про
цінні папери.
Статтею 17 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.03.2006 року
№ 3480-IV, зі змінами та доповненнями, торговець цінними паперами може провадити
дилерську діяльність, якщо він має сплачений грошовими коштами статутний капітал у
розмірі не менше як 500 тис грн, брокерську діяльність - не менш як 1 мільйон гривень.
Частиною 2 статті 14 Закону України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012
року № 5178-VI передбачено, що депозитарна установа повинна мати сплачений коштами статутний капітал у мінімальному розмірі не менш як 7 мільйонів гривень.
Інших вимог щодо розміру власного капіталу Національною комісією з цінних паперів
та фондового ринку не встановлено.
Розмір власного капіталу Компанії згідно фінансової звітності станом на 31.12.2020 та
на 31.12.2019 років складається з :

Стаття

Код рядка

31.12.2020

31.12.2019

Зареєстрований
(пайовий) капітал

1400

7 700

7 700

Капітал у дооцінках

1405

1 528

568

Резервний капітал

1415

370

370

Нерозподілений
прибуток (непокритий збиток)

1420

27

( 186 )

ВСЬОГО власного
капіталу

1495

9 625

8 452

На нашу думку, розмір власного капіталу Компанії станом на 31.12.2020 року, з урахуванням наведеного у параграфі «Основа для думки із застереженням» Звіту щодо
аудиту фінансової звітності, відповідає вимогам чинного законодавства України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і є не меншим встановленого
мінімального розміру для депозитарної установи. Розмір власного капіталу є не меншим встановленого розміру статутного капіталу Компанії.
Інформація щодо відповідності розміру статутного капіталу установчим документам
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Статутний капітал Компанії згідно Статуту (редакція, затверджена Протоколом Позачергових Зборів учасників №16/12/2020 від 16 грудня 2020 року) становить 7 700
000,00 (сім мільйонів сімсот тисяч) грн.
На нашу думку, на дату надання Аудиторського висновку (Звіту незалежного аудитора)
статутний капітал Компанії повністю сформовано і сплачено в сумі 7 700 000 грн (сім
мільйонів сімсот тисяч) грн грошовими коштами та за рахунок реінвестування дивідендів до статутного капіталу.
Інформація щодо відповідності резервного фонду установчим документам
Відповідно Статуту Компанія створює резервний фонд у розмірі 25% статутного капіталу. Резервний фонд формується за рахунок відрахувань від чистого прибутку до
досягнення фондом вказаного розміру. Розмір щорічних відрахувань до Резервного
фонду складає 5% суми чистого прибутку Компанії. Кошти резервного фонду використовуються для: - покриття витрат, пов’язаних з відшкодуванням збитків; - у випадках,
передбачених чинним законодавством.
Резервний фонд Компанії повинен становити 1 925 тис. грн. Станом на 31.12.2020 та на
31.12.2019 років резервний фонд був сформований в сумі 370 тис. грн та 370 тис. грн,
відповідно.
Інформація щодо формування та сплати статутного капіталу
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «ФАВОРИТ» засновано
відповідно до Установчого Договору про спільну діяльність щодо створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «ФАВОРИТ» від 01.07.1996
року. (протокол №1 від 01.07.1996 року) засновниками:
- Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЄЯ» ЄДРПОУ 21488833;
- громадянин України Тараторін Михайло Юрійович, 1976 р.н.; Паспорт серія ХІ-МА
№513574 виданий Ватутинським УВС м. Києва 01.06.1993 року;
- громадянин України Резніченко Сергій Вікторович, 1967 р.н. Паспорт серія VIII-MA
№527447 виданий. ВВС Ленінградського РВК м. Києва 24.06.1983 року;
- громадянин Росії Коршунов Олександр Федорович, 1950 р.н. Паспорт серія XXV-АГ
виданий Майкопським МВВС Республіки Адигея 09.10.1995 року.
Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «ФАВОРИТ» зареєстрований 15.07.1996 року Залізничною райдержадміністрацією м. Києва. Статутний капітал складав 1 000 000 000 (один мільярд) карбованців поділений на 1 000 часток та розподілений між засновниками наступним чином:

Засновник

Частка в статутному капіталі %

Сума внеску,
карбованців

Сума внеску, грн

ТОВ «ГЕЯ»

25

250 000 000

2 500,00

Тараторін Михайло Юрійович

35

350 000 000

3 500,00

Резніченко Сергій
Вікторович

35

350 000 000

3 500,00

Коршунов Олександр Федорович

5

50 000 000

500,00

100

1 000 000 000

10 000,00

РАЗОМ

Внески до Статутного фонду здійснено грошовими коштами наступним чином:

Дата

Засновник

Документ

Сума, карбованці

Сума, грн

07.02.1996

Та р а т о р і н
М.Ю.

ПКО №1 від
07.02.1996 р.

130 000 000

1 300,00

07.07.1996

Резніченко
С.В.

ПКО №2 від
07.07.1996 р.

160 000 000

1 600,00

07.07.1996

Коршунова
О.Ф.

ПКО №3 від
07.07.1996 р.

20 000 000

200,00

08.07.1996

ТОВ «ГЄЯ»

П.д.№149 від
08.07.1996 р.

100 000 000

1 000,00

П.д.№165 від
16.07.1996 р.

150 000 000

18.07.1996

ТОВ «ГЄЯ»

1 500,00

06.08.1996

Коршунова
О.Ф.

ПКО №6 від
06.08.1996 р.

30 000 000

300,00

06.08.1996

Резніченко
С.В.

ПКО №5 від
06.08.1996 р.

190 000 000

1 900,00

06.08.1996

Та р а т о р і н
М.Ю.

ПКО №5 від
06.08.1996 р.

220 000 000

2 200,00

1 000 000 000

10 000,00

РАЗОМ

Протоколом №5 зборів Учасників ТОВ «Фондова компанія «ФАВОРИТ від 10.01.1997
року було прийнято рішення про збільшення розміру статутного Фонду на 340 000,00
грн пропорційно вкладам Засновників, що становить 350 000,00 грн та розподіллено
між засновниками наступним чином:

Засновник

Частка в статутному капіталі %

ТОВ «ГЕЯ»

25

87 500,00

Тараторін Михайло Юрійович

35

122 500,00

Резніченко Сергій Вікторович

35

122 500,00

Коршунов Олександр Федорович

5

17 500,00

100

350 000,00

РАЗОМ

Сума внеску,
грн

Зміни до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «ФАВОРИТ» зареєстровано Залізничною райдержадміністрацією м. Києва 21.01.1997 року.
Додаткові внески до Статутного фонду здійснено грошовими коштами та цінними паперами наступним чином:

Дата

Учасники

Документ

Сума (грн.)

07.03.1997

Резніченко
С.В.

ПКО №3 від 07.03.1997 р.

115,00
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25.07.1997

Та р а т о р і н
М.Ю.

Передавальне доручення №2

18 875,00

25.07.1997

Резніченко
С.В.

Передавальне доручення №1

18 875,00

17.09.1997

Резніченко
С.В.

Передавальне доручення №83

10 650,00

27.10.1997

Резніченко
С.В.

Передавальне
№248

доручення

82 200,00

31.12.1997

Резніченко
С.В.

Передавальне
№249

доручення

42 160,00

31.12.1997

Та р а т о р і н
М.Ю.

Передавальне
№759

доручення

135 125,00

09.02.1998

Коршунов
О.Ф.

Передавальне доручення №8

РАЗОМ

32 000,00
340 000,00

Дані регістрів бухгалтерського обліку щодо учасників, часток та суми Статутного капіталу відповідають розмірам, зазначеним в Статуті та пропорції часток учасників в Статутному капіталі витримані. Статутний капітал сплачено в повному обсязі.
Протоколом №8 зборів Учасників ТОВ «Фондова компанія «ФАВОРИТ» від 23.10.1997
року було прийнято рішення про перерозподіл додаткових внесків Засновників

Засновник

Частка в статутному капіталі, %

Сума додаткового внеску,
грн

Сума внеску,
грн

ВСЬОГО внесок, грн

ТОВ «ГЕЯ»

0,71

-

2 500,00

2 500,00

Тараторін Михайло Юрійович

45,0

154 000,00

3 500,00

157 500,00

Резніченко
Сергій Вікторович

45,0

154 000,00

3 500,00

157 500,00

Коршунов
Олександр
Федорович

9,29

32 000,00

500,00

32 500,00

РАЗОМ

100

340 000,00

10 000,00

350 000,00

Зміни до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «ФАВОРИТ» зареєстровано Залізничною райдержадміністрацією м. Києва 14.04.1998 року.
Протоколом №9 зборів Учасників ТОВ «Фондова компанія «ФАВОРИТ» від 23.10.1997
року було прийнято рішення про вихід Коршунова Олександра Федоровича зі складу
Учасників ТОВ «Фондова компанія «ФАВОРИТ» та прийняття до складу учасників ТОВ
«Фондова компанія «ФАВОРИТ» Коршунову Віру Олександрівну:

Засновник

Частка в статутному капіталі %

Сума внеску,
грн

ТОВ «ГЕЯ»

0,71

2 500,00

Тараторін Михайло Юрійович

45,0

157 500,00

Резніченко Сергій Вікторович

45,0

157 500,00

Коршунова Віра Олександрівна

9,29

32 500,00

РАЗОМ

100

350 000,00

Зміни до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «ФАВОРИТ» зареєстровано Залізничною райдержадміністрацією м. Києва 15.05.1998 року.
Протоколом №10 зборів Учасників ТОВ «Фондова компанія «ФАВОРИТ» від 10.09.1998
року було прийнято рішення про збільшення розміру статутного Фонду до 366 000,00
грн:

Засновник

Частка в
статутному
капіталі %

Сума додаткового внеску,
грн

Внесена сума,
грн

ВСЬОГО внесок, грн

ТОВ «ГЕЯ»

0,7

-

2 500,00

2 500,00

Тараторін Михайло Юрійович

45,2

8 000,00

157 500,00

165 500,00

Резніченко
Сергій Вікторович

45,2

8 000,00

157 500,00

165 500,00

Коршунова
Віра Олександрівна

8,9

-

32 500,00

32 500,00

РАЗОМ

100

16 000,00

350 000,00

366 000,00

Зміни до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «ФАВОРИТ» зареєстровано Залізничною райдержадміністрацією м. Києва 02.11.1998 року.
Додаткові внески до Статутного фонду здійснено грошовими коштами:

Дата

Учасники

Документ

Сума (грн.)

11.09.1998

Тараторін М.Ю.

Б/в Міське відд.
ПІБ м. Київ

7 500,00

11.09.1998

Резніченко С.В.

Б/в Міське відд.
ПІБ м. Київ

7 500,00

15.09.1998

Резніченко С.В.

Б/в Міське відд.
ПІБ м. Київ

500,00
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18.09.1998

Тараторін М.Ю.

Б/в Міське відд.
ПІБ м. Київ

РАЗОМ

ською довідкою та регістрами бухгалтерського обліку.
Протоколом №1/10 зборів Учасників ТОВ «Фондова компанія «ФАВОРИТ» від 30.03.2010
року прийнято рішення про збільшення статутного капіталу з 1 000 000,00 грн. до 2 300
000,00 грн за рахунок реінвестиції прибутку минулих років з розподілом часток наступним чином:

500,00
16 000,00

Протоколом №1 зборів Учасників ТОВ «Фондова компанія «ФАВОРИТ» від 12.02.2000
року було прийнято рішення про вихід зі складу учасників громадянки Росії Коршунової Віри Олександрівни та ТОВ «ГЄЯ», а також уступки своїх часток іншим учасниками,
та прийняття до складу учасників Резніченка Віктора Федоровича.

Засновник

Частка в
статутному
капіталі, %

Сума внеску,
грн

Тараторін Михайло Юрійович

50,0

183 000,00

Резніченко Сергій Вікторович

45,2

165 500,00

Резніченко Віктор Федорович

4,8

17 500,00

100,0

366 000,00

РАЗОМ

Зміни до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «ФАВОРИТ» зареєстровано Залізничною райдержадміністрацією м. Києва 23.02.2000 року.
Протоколом №2 зборів Учасників ТОВ «Фондова компанія «ФАВОРИТ» від 03.05.2001
року було прийнято рішення про збільшення розміру статутного Фонду з 366 000,00
грн до 470 000,00 грн за рахунок прибутку за 2000 рік:

Засновник

Частка в
статутному
капіталі, %

Сума внеску,
грн

Тараторін Михайло Юрійович

50,0

235 000,00

Резніченко Сергій Вікторович

45,0

211 500,00

Резніченко Віктор Федорович

5,0

23 500,00

100,0

470 000,00

РАЗОМ

Зміни до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «ФАВОРИТ» зареєстровано Залізничною райдержадміністрацією м. Києва 06.05.2001року.
Всі операції по збільшенню Статутного капіталу згідно Протоколу №2 від 03.05.2001
року за рахунок прибутку за 2000 рік проведено в регістрах бухгалтерського обліку станом на 06.05.2001 року, що підтверджується бухгалтерською довідкою від
06.05.2001 року та регістрами бухгалтерського обліку. Статутний капітал сплачено в
повному обсязі.
Протоколом №3 зборів Учасників ТОВ «Фондова компанія «ФАВОРИТ» від 22.05.2001
року прийнято рішення про збільшення розмір статутного Фонду з 470 000,00 грн до
5 000 000,00 грн:

Засновник

Частка в статутному капіталі %

Сума
грн

Тараторін Михайло Юрійович

50,0

2 500 000,00

Резніченко Сергій Вікторович

5,0

250 000,00

Резніченко Віктор Федорович

45,0

2 250 000,00

РАЗОМ

100,0

внеску,

5 000 000,00

Зміни до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «ФАВОРИТ» зареєстровано Залізничною райдержадміністрацією м. Києва 24.05.2001 року.
Протоколом №1/04 зборів Учасників ТОВ «Фондова компанія «ФАВОРИТ» від 06.08.2004
року прийнято рішення про зменшення статутного капіталу до 800 000,00 грн та його
формування за рахунок нерозподіленого прибутку за 2003 рік у сумі 330 000,00 грн:

Учасник

Частка в
статутному
капіталі, %

Сума внеску,
грн

Тараторін Михайло Юрійович

50,0

400 000,00

Резніченко Сергій Вікторович

5,0

40 000,00

Резніченко Віктор Федорович

45,0

360 000,00

РАЗОМ

100,0

800 000,00

Зміни до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «ФАВОРИТ» (нова редакція) зареєстровано Солом’янскою районною державною адміністрацією м. Києва 21.09.2004 року, про що зроблено запис за №10731050001000126.
Всі операції по зменшенню Статутного капіталу та формування Статутного капіталу
за рахунок нерозподіленого прибутку відповідно до Протоколу №1/04 від 06.08.2004
року проведено в регістрах бухгалтерського обліку станом на 21.09.2004 р., що підтверджується бухгалтерською довідкою від 06.08.2004 року та регістрами бухгалтерського обліку.
Протоколом №1/08 зборів Учасників ТОВ «Фондова компанія «ФАВОРИТ» від 22.12.2008
року прийнято рішення про збільшення статутного Капіталу з 800 000,00 грн до 1 000
000,00 грн за рахунок реінвестиції прибутку минулих років з розподілом часток наступним чином:

Учасник

Частка в статутному капіталі %

Сума внеску,
грн

Тараторін Михайло Юрійович

50,0

500 000,00

Резніченко Сергій Вікторович

5,0

50 000,00

Резніченко Віктор Федорович

45,0

450 000,00

РАЗОМ

100,0

1 000 000,00

Зміни до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «ФАВОРИТ» (нова редакція) зареєстровано Солом’янскою районною державною адміністрацією м. Києва 16.02.2009 року, про що зроблено запис за №10731050006000126.
Всі операції по збільшенню Статутного капіталу за рахунок реінвестиції прибутку минулих років відповідно до Протоколу №1/08 від 22.12.2008 року проведено в регістрах
бухгалтерського обліку станом на 28.02.2009 року, що підтверджується бухгалтер-
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Учасник

Частка в
статутному
капіталі, %

Сума внеску,
грн

Тараторін Михайло Юрійович

50,0

1 150 000,00

Резніченко Сергій Вікторович

5,0

115 000,00

Резніченко Віктор Федорович

45,0

1 035 000,00

РАЗОМ

100,0

2 300 000,00

Зміни до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «ФАВОРИТ» (нова редакція) зареєстровано Солом’янскою районною державною адміністрацією м. Києва 07.04.2010 року, про що зроблено запис за №10731050009000126.
Всі операції по збільшенню Статутного капіталу за рахунок реінвестиції прибутку минулих років відповідно до Протоколу №1/10 від 30.03.2010 року проведено в регістрах
бухгалтерського обліку станом на 07.04.2010 року, що підтверджується бухгалтерською довідкою та регістрами бухгалтерського обліку.
Протоколом №1/11 зборів Учасників ТОВ «Фондова компанія «ФАВОРИТ» від 24.06.2011
року прийнято рішення про збільшення статутного капіталу до 7 100 000,00 грн. за рахунок направлення дивідендів учасників з розподілом часток наступним чином:

Учасник

Частка в
статутному
капіталі, %

Сума внеску,
грн

Тараторін Михайло Юрійович

50,0

3 550 000,00

Резніченко Сергій Вікторович

5,0

355 000,00

Резніченко Віктор Федорович

45,0

3 195 000,00

РАЗОМ

100,0

7 100 000,00

Зміни до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «ФАВОРИТ» (нова редакція) зареєстровано Солом’янскою районною державною адміністрацією м. Києва 30.06.2011 року, про що зроблено запис за №10731050009000126.
Всі операції по збільшенню Статутного капіталу за рахунок направлення дивідендів
учасників відповідно до Протоколу №1/11 від 24.06.2011 року проведено в регістрах
бухгалтерського обліку станом на 27.06.2011 року, що підтверджується бухгалтерською довідкою та регістрами бухгалтерського обліку.
Протоколом №2/11 зборів Учасників ТОВ «Фондова компанія «ФАВОРИТ» від 22.07.2011
року прийнято рішення про збільшення статутного капіталу до 7 400 000,00 грн за рахунок направлення дивідендів учасників з розподілом часток наступним чином:

Учасник

Тараторін Михайло Юрійович

Частка в
статутному
капіталі, %

Сума внеску,
грн

50,0

3 700 000,00

Резніченко Сергій Вікторович

5,0

370 000,00

Резніченко Віктор Федорович

45,0

3 330 000,00

РАЗОМ

100,0

7 400 000,00

Зміни до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «ФАВОРИТ» (нова редакція) зареєстровано Солом’янською районною державною адміністрацією м. Києва 26.07.2011 року, про що зроблено запис за №10731050009000126.
Всі операції по збільшенню Статутного капіталу за рахунок направлення дивідендів
учасників відповідно до Протоколу №2/11 від 22.07.2011 року проведено в регістрах
бухгалтерського обліку станом на 26.06.2011 року, що підтверджується бухгалтерською довідкою та регістрами бухгалтерського обліку.
Протоколом №22/12/16-01 зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «ФАВОРИТ» від 22.12.2012 року прийнято рішення про збільшення статутного капіталу з 7 400 000,00 грн до 7 700 000,00 грн шляхом додаткових
грошових внесків з розподілом часток наступним чином:

Учасник

Частка в
статутному
капіталі, %

Сума внеску,
грн

Тараторін Михайло Юрійович

50,0

3 850 000,00

Резніченко Сергій Вікторович

5,0

385 000,00

Резніченко Віктор Федорович

45,0

3 465 000,00

РАЗОМ

100,0

7 700 000,00

Зміни до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «ФАВОРИТ» (нова редакція) зареєстровано в реєстрі 22.12.2016 року, про що зроблено запис за №1803-1805.
Внесення часток до статутного капіталу здійснено на підставі наступних документів:

Учасник

Документ

Сума внеску, грн

Загальна сума
внеску згідно
Протоколу
22/12/16-1 від
22.12.16 року, грн

Тараторін Михайло Юрійович

№2065 від
29.12.2016

150 000,00

150 000,00

Резніченко Сергій
Вікторович

№2050 від
28.12.2016

15 000,00

15 000,00

Резніченко Віктор
Федорович

№2051 від
28.12.2016

135 000,00

135 000,00

300 000,00

300 000,00

РАЗОМ

№1(30) • 29 квітня 2021 р.

www.emitinfo.com

ТОВ «ФК «ФАВОРИТ»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Протоколом Загальних зборів учасників від 26.05.2020 року прийнято рішення про
зміну складу та перерозподіл часток учасників у статутному капіталі ТОВ «Фондова
компанія «Фаворит» наступним чином:

Учасник

Частка в статутному капіталі %

Сума внеску,
грн

Тараторін Михайло Юрійович

9,87013

760 000,00

Резніченко Сергій Вікторович

5

385 000,00

Резніченко Віктор Федорович

45

3 465 000,00

Волошка Володимир Леонідович

9,87013

760 000,00

Курдюков Андрій Євгенович

9,87013

760 000,00

Мельник Андрій Миколайович

9,87013

760 000,00

Бойчук Юлія Остапівна

9,87013

760 000,00

Мартинюк Марина Миколаївна

0,64935

50 000,00

100

7 700 000,00

РАЗОМ

Протоколом Загальних зборів учасників від 15.10.2020 року прийнято рішення про зміну складу та про перерозподіл часток учасників у статутному капіталі ТОВ «Фондова
компанія «Фаворит» наступним чином:

Учасник

Частка в статутному капіталі %

Сума внеску,
грн

Тараторін Михайло Юрійович

9,87013

760 000,00

Резніченко Сергій Вікторович

29,87013

2 300 000,00

Резніченко Віктор Федорович
Волошка Володимир Леонідович
РАЗОМ

30

2 310 000,00

30,25974

2 330 000,00

100

7 700 000,00

Протоколом Позачергових зборів учасників від 16.12.2020 року прийнято рішення про
зміну складу та перерозподіл часток учасників у статутному капіталі ТОВ «Фондова
компанія «Фаворит» наступним чином:

Учасник

Частка в статутному капіталі %

Сума внеску,
грн

Резніченко Сергій Вікторович

40,01

3 081 000,00

Резніченко Віктор Федорович

20,00

1 540 000,00

Волошка Володимир Леонідович

39,99

3 079 000,00

100

7 700 000,00

РАЗОМ

Станом на 31.12.2020 року статутний капітал Компанії сформовано та сплачено в повному обсязі. Заборгованість учасників по сплаті статутного капіталу відсутня.
Інформація про відсутність у Товариства прострочених зобов’язань щодо сплати податків (наявність/відсутність податкового боргу) та зборів, несплачених штрафних
санкцій за порушення законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку
цінних паперів
Станом на дату видачі Аудиторського висновку (Звіту незалежного аудитора податковий борг) відсутній.
Інформація про перелік пов’язаних осіб
У процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності Компанії, аудитором було
визначено наступний перелік пов’язаних осіб станом на 31.12.2020 року:
Інформація про учасників Компанії:

Учасник

Розмір участі, %

Розмір участі,
грн

Резніченко Сергій Вікторович

40,01

3 081 000,00

Резніченко Віктор Федорович

20,00

1 540 000,00

Волошка Володимир Леонідович

39,99

3 079 000,00

1. Керівництво ТОВ «ФК «ФАВОРИТ» в особі Генерального директора Резніченко С.В.
2. Підприємства, що опосередковано перебуває під спільним контролем разом з Компанією:
• Товарна біржа «Універсальна товарно-сировинна біржа» (код ЄДРПОУ 32069037);
• Товариство з обмеженою відповідальністю «Експериментальний завод «КРМЗ» (код
ЄДРПОУ 40126230);
• ПрАТ «Київський ремонтно-механічний завод» (код ЄДРПОУ 01412710).
Інформація стосовно напрямків використання коштів, що внесені для формування статутного капіталу
Кошти, у вигляді грошових внесків, а також реінвестиції дивідендів у збільшення статутного капіталу були використані у господарської діяльності за видами діяльності, що
передбачені Статутом ТОВ «ФК «ФАВОРИТ».
Інформація про наявність та обсяг непередбачених активів та/або зобов’язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою
В процесі аудиту нами не виявлено непередбачених активів та/або зобов’язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою.
Вважаємо, що твердження управлінського персоналу про те, що станом на звітну дату
на балансі Компанії відсутні непередбачені активи та зобов’язання - наведено достовірно.
Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у
фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Компанії
Події, які відбуваються від дати балансу до дати затвердження фінансових звітів, за
прийнятою концептуальною основою, відносяться до подій після дати балансу. Обліковою політикою встановлено, що Компанія коригує суми, визначені у фінансовому
звіті для відображення подій, які є коригуючими у відповідності до вимог МСФЗ. Компанія розкриває інформацію про суттєву категорію подій, які не є коригуючими, якщо
не розкриття інформації може вплинути на економічні рішення користувачів, прийняті
на основі фінансових звітів.
Аудиторами не виявлено ніяких подій після дати балансу, які є суттєвими і які можуть
впливати на економічні рішення користувачів щодо Компанії (наприклад, оголошення
плану про припинення діяльності, істотні придбання активів, оголошення про значну
реструктуризацію, прийняття значних або непередбачених зобов’язань, початок ве-
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ликого судового процесу).
Впровадження адаптивного карантину викликано ростом захворювання і, як наслідки,
зростанням летальних випадків викликаних COVID – 19. Так, 16 квітня 2021 року помер
Генеральний директор ТОВ «Фондова Компанія «Фаворит» Волошка В.Л. який також
був і учасником Товариства з долею 39,99% статутного капіталу. Відповідно до статті
1260 Цивільного кодексу України з дати смерті відкрито спадщину, у тому числі і на
корпоративні права у розмірі 39,99% статутного капіталу, що становить 3 079 000,00
грн.
Протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Фондова Компанія «Фаворит» Генеральним директором ТОВ «Фондова Компанія «Фаворит» призначено Резніченка Сергія Вікторовича, який приступив до виконання своїх обов’язків з 22.04.2021 року на підставі
Наказу від 22.04.2021 року № 15 – К.
Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на
діяльність Компанії у майбутньому та оцінку ступеня їхнього впливу
Вважаємо, що до інших факторів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність Компанії у майбутньому можна віднести такі: політична та економічна ситуація в
Україні, можливі кардинальні зміни законодавства регулюючого діяльність Компанії,
зміна економічної кон’юнктури ринку. Оцінити ступінь впливу таких факторів на діяльність Компанії можливо після настання зазначених подій.
Інформація про ступінь ризику на основі аналізу результатів пруденційних показників
Пруденційні нормативи, що використовуються для вимірювання та оцінки ризиків діяльності:

№

Показник

Нормативне
значення

31.12.2020

31.12.2019

1.

Розмір регулятивного
капіталу

не менше 7
000

9 098

8 025

2.

Норматив
адекватності регулятивного
капіталу

не менше 8%

134

139

3.

Норматив адекватності капіталу першого
рівня

не
4,5%

112

129

4.

Коефіцієнт фінансового левериджу

від 0 до 3

0,43

0,04

5.

Коефіцієнт абсолютної
ліквідності

не менше 0,2

12,15

5,04

менше

Таким чином, всі показники, що використовуються для вимірювання та оцінки ризиків діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління
активами), є вищими за нормативні значення та вказують на низький ступінь ризику
Компанії.
Інше
На нашу думку, інформація щодо активів, зобов’язань та власного капіталу розкрита у
фінансових звітах Компанії відповідно до вимог МСФЗ.
З кінця 2019 року розпочалося глобальне розповсюдження COVID-19, яке суттєво
вплинуло на економічне становище не тільки України, а й усього світу. Значна кількість
компаній в країні вимушені були припиняти або обмежувати свою діяльність на невизначений на дату підготовки цієї фінансової звітності час. Заходи, що вживаються для
стримування поширення вірусу, включаючи обмеження руху транспорту, карантин,
соціальні дистанції, призупинення діяльності об’єктів інфраструктури, тощо уповільнюють економічну діяльність компаній.
Як результат, глобальна пандемія COVID–19 матиме суттєві фінансові наслідки для всіх
ринків та економік країн світу. Серед таких наслідків, які вплинуть зокрема на фінансові установи, є труднощі або повна неможливість залучення фінансування, знецінення,
як фінансових так і нефінансових активів, вплив на справедливу вартість активів та порушення виконання умов за кредитними зобов’язаннями, збитковість діяльності тощо.
Продовження строків карантину може привести до існування суттєвої невизначеності,
яка поставить під значний сумнів здатність Компанії продовжувати свою діяльність на
безперервній основі. Спалах COVID-19 запустив такі макроекономічні імпульси як глобальний удар по попиту та по пропозиції. За прогнозами, ці події можуть призвести до
масштабного знецінення капіталу, падіння обсягу активів Компанії та збитковості діяльності. Ймовірне, і попередньо вже проголошене на сьогодні подовження термінів
карантину на невизначений час впливатиме і на діяльність Компанії, що може призвести до існування суттєвої невизначеності, яка поставить під значний сумнів здатність
Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі.
ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ
Основні відомості про аудиторську фірму.
Повне найменування аудиторської фірми відповідно до установчих документів, якою
було здійснено аудиторську перевірку: Товариство з обмеженою відповідальністю
«Аудиторська фірма «Капітал Плюс»;
Код за ЄДРПОУ: 30371406;
Номер реєстрації у Розділі «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності» Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності: № 2069;
Прізвище, ім’я, по батькові аудиторів, які проводили аудиторську перевірку, та серія,
номер, дата видачі Сертифіката аудитора, виданого АПУ: Цехмістренко Ігор Станіславович - сертифікат серії № 006882, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб’єктів
аудиторської діяльності 100830.
Місцезнаходження: вул. Кирилівська (Фрунзе), буд. 14-18, кв. 49, м. Київ, 04080, Україна;
телефон +380 44 5026718.
Основні відомості про умови договору про надання аудиторських послуг.
Дата та номер договору на проведення аудиту: Договір про надання аудиторських послуг від 05 лютого 2021 року № 3 (А).
Дата початку та дата закінчення проведення аудиту:
Дата початку проведення аудиту – 08.02.2021 року.
Дата закінчення проведення аудиту – 28.04.2021 року.
Партнером із завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є
директор департаменту аудиту ТОВ «Аудиторська фірма «Капітал Плюс» Цехмістренко
Ігор Станіславович (сертифікат аудитора № 006882, виданий 22.12.2011 року, номер
реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 100830).
Партнер із завдання		
Цехмістренко І.С.
вул. Кирилівська (Фрунзе), буд. 14-18, кв. 49, м. Київ, 04080
28 квітня 2021 року
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Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНГРЕС-ІНВЕСТ»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНГРЕС-ІНВЕСТ»
КОДИ

Територія: м.Київ,Оболонський район
Дата (рік, місяць, число)

Організаційно-правова форма господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю

2021

01

01

Вид економічної діяльності: Посередництво за договорами по цінним паперам або товарах

за ЄДРПОУ

33399623

Середня кількість працівників: 6

за КОАТУУ

8038000000

Одиниця виміру: тис. грн.

за КОПФГ

Адреса: Україна,04210,м.Київ,проспект Героїв Сталінграду,12 Л,
Складено:

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2020р.
АКТИВ

1
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи:
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Накопичена амортизація довгострокових
біологичних активів
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізхованих страхових резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом І
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію,
товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти:
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі : в резервах довгострокових
зобов`язань
резервах збитків або резервах належних
виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом ІІ
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для
продажу, та групи вибуття
Баланс
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Код
рядка

На початок
звітного періоду

На кінець звітного періоду

2

3

4

1000
1001
1002
1005
1010

2

5

1011
1012
1015

3
-1

13
-8

• Форма №1

V

•
Пасив

1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал)
Внескі до незареєстрованого статутного
капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісіний доход
Накопичені курсові різниці

На початок звіт- На кінець звітного періоду
ного періоду

2

3

4

1400

8000

8000

3

3

1401
1405
1410
1411
1412
1415

Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом І
ІІ. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання

1430 (
1435
1495

Пенсійні зобов`язання

1505

Довгострокові кредити банків

1510

1045
1050
1060

Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування

1515
1520

1065

Благодійна допомога

1526

Страхові резерви
у тому числі: резерв довгострокових
зобов`язань
резерв збитків або резерв належних виплат

1530

резерв незароблених премій

1533

інші страхові резерви

1534

Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

1535
1540
1545
1595

Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за
одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість за
розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість із
внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання

1600
1605

Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами

1695

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

Баланс

1900

1017
1020
1021
1022
1030
1035
1040

1090
1095

2

5

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125

44

169

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170

7666
4426
80

7544
4478
50

80

50

1180
1181
1182
1183
1184
1190
1195

12216

12241

12218

12246

1200
1300
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1801001

Код за ДКУД
Код
рядка

Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)
Неоплачений капітал

1016

240
66.12

за КВЕД

(044)426-61-11

1420
1425 (

287

287

4795

4809

1000

)

(

)

(

)
1000

12085

12099

16
5
2
3
9

17
6
3
3
10

)

1500

1521
1525

1531
1532

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635

1

1640
1645
1650
1660
1665

99

111

133

147

12218

12246

1670
1690

1700
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ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Звіт про сукупний дохід) • Форма №2
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
За аналогічний
період попереднього року

Стаття

Код рядка

За звітний
період

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

593

510

Чисті зароблені страхові премії

2010

Премії підписані, валова сума

2011

Премії, передані у перестрахування

2012

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

Зміна частки перестраховиків у
резерві незароблених премій

2014

Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)

2050

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

Валовий
прибуток

2090

збиток

2095

2
(

Інші операційні витрати

2180

(

155

)

74

2181

(

51

) (

35

2182

(

Витрати від зміни вартості активів,
які оцінюються за справедливою
вартістю
Витрати від первісного визнання
біологічних активів і сільськогосподарської продукції

) (

)

)

) (

)

Фінансовий результат від операційної діяльності:

(

) (

510

593
(

)

) (

)

прибуток

2190

збиток

2195

Дохід від участі в капіталі

2200

Інші фінансові доходи

2220

67

45

Інші доходи

2240

985

3404

Дохід від благодійної допомоги

2241

Фінансові витрати

2250

(

) (

)

Втрати від участі в капіталі

2255

(

) (

)

Інші витрати

2270

(

2275

Дохід (витрати) від зміни інших
страхових резервів

2110

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

Зміна інших страхових резервів,
валова сума

2111

Фінансовий результат до оподаткування:

Зміна частки перестраховиків в
інших страхових резервах

2112

Інші операційні доходи

2120

55

78

2121

55

39

(

прибуток

2290

збиток

2295

(

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

(

Прибуток (збиток) від припиненої
діяльності після оподаткування

2305

33

1002

) (

) (

17

34

)

3402

13
) (

3

)

) (

)
2

)

Чистий фінансовий результат:
2122
2130

(

526

) (

548

)

прибуток

2350

збиток

2355

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

Код рядка

За звітний
період

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротніх
активів

2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

Накопичені курсові різниці

2410

Частка іншого сукупного доходу
асоційованих та спільних підприємств

2415

Інший сукупний дохід

2445

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

Податок на прибуток, пов`язаний з
іншим сукупним доходом

2455

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

Сукупний дохід (сума рядків
2350,2355 та 2460)

2465

14
(

11
) (

)

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
За аналогічний
період попереднього року
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4

2150

2105

Адміністативні витрати

3

Витрати на збут

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов`язань

Дохід від зміни вартості активів,
які оцінюються за справедливою
вартістю
Дохід від первісного визнання
біологічних активів і сільськогосподарської продукції

1801003

Код за ДКУД
1

Стаття

Код рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

Матеріальні затрати

2500

Витрати на оплату праці

2505

290

351

Відрахування на соціальні заходи

2510

64

78

Амортизація

2515

7

1

Інші операційні витрати

2520

165

118

Разом

2550

526

548

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Стаття

Середньорічна кількість простих
акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію
Скоригований чистий прибуток
(збиток) на одну просту акцію
14

11

Дивіденди на одну просту акцію
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Код рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

2600
2605
2610
2615
2650

ЕМІТ ІНФО

163

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНГРЕС-ІНВЕСТ»

ЕМІТ ІНФО

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)

3011
3015

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

Код рядка

За звітний
період

1
І. Рух коштів у результаті операційної
діяльності
Надходження від
Реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій,
дотацій
Надходження авансів від покупців і
замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки
(штрафів, пені)
Надходження від рпераційної оренди
Надходження від отримання роялті,
авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від
повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:

2

3

3000
3005
3006
3010

За аналогічний
період попереднього року
4

470

637

3025
3035
3040
3045
3050

2

3

3200

203

3215

3095

68

45

3235
3250
3255
3260
3270
3275

250
(
(
(

(

201

)

) (
) (
) (

)
)
)
)

3280

(

) (

3290

(

) (

3295

(

177

) (

122

)

Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов`язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов`язань з
податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов`язань з
податку на додану вартість
Витрачання на оплату зобов`язань з
інших податків і зборів

3105
3110
3115

(
(
(

225
61
57

) (
) (
) (

239
65
59

)
)
)

3116

(

57

) (

59

)

3117

(

) (

)

3118

(

) (

)

Витрачання на оплату авансів

3135

(

) (

)

Витрачання на оплату повернення
авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов`язань за
страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на
надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної
діяльності
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної
діяльності

3140

(

) (

)

3145

(

) (

)

3150

(

) (

)

3155

(

3190

(

3195

) (
68
-50

Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з
фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

149

3100

20

)
-156

) (

)
149

)

152

3300
3305
3310
3340
3345

(

) (

)

3350
3355
3360

(
(
(

) (
) (
) (

)
)
)

3365

(

) (

)

3370

(

) (

)

3375

(

) (

)

3390

(

) (

)

3395
3400
3405

Стаття

Код рядка

3415

Залишок на початок року
Коригування: Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок року
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
Інший сукупний дохід за звітний період
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних
підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Сума чистого прибутку, належна до бюджету
Сума чистого прибутку на створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне заоохочення
Внески учасників: Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Анулювання викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної ватості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж) неконтр. частки в дочірньому
підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

4000
4005
4010
4090
4095
4100
4110
4111
4112
4113

Резервний
капітал

3

287

8000

3

287

8000

3

287

Капітал у
дооцінках

8000

Додатковий
капітал

-4
84

50

80

Код за ДКУД
Нерозподілений
прибуток
(непокритий збиток)

Зареєстрований
капітал

-30
80

3410

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

ЕМІТ ІНФО

67

3220
3225
3230

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової
діяльності

3055

Товарів (робіт, послуг)

164

4

3205

необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього
підприємства та іншої господарської
одинці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності

3020

1801004

Код за ДКУД

1
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської
одиниці
Інші надходження

Стаття

Неоплачений капітал

1801005

Вилучений
капітал

Всього

4795

(1000)

12085

4795
14

(1000)

12085
14

4114
4116
4200
4205
4210
4215
4220
4225
4240
4245
4260
4265
4270
4275
4280
4290
4291
4295
4300
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14
4809

(1000)

14
12099
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• Форма №5

5

Втрати від
зменшення
корисності
за рік

2

Переоцінка (дооцінВибуло за рік
ка +, уцінка -)
первісної
накопервісна
нако(перепиченої
(перепичена
оціненої) аморти- оцінена) амортивартості
зації
вартість
зація
6
7
8
9

Нараховано
амортизації
за рік

1
Права користування
природними ресурсами
Права користування
майном
Права на комерційні
позначення
Права на об’єкти промислової власності
Авторське право та
суміжні з ним права

Залишок на початок року
первісна
нако(перепичена
оцінена) амортивартість
зація
3
4

Надійшло
за рік

Групи нематеріальних
активів

Код рядка

(ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 29.11.2000 N 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.10.2003 N602))
І. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ
Код за ДКУД

10

11

1801008

Залишок на кінець
Інші зміни за рік
року
первісної
накопервісна
нако(перепиченої
(перепичена
оціненої) аморти- оцінена) амортивартості
зації
вартість
зація
12
13
14
15

010
020
030
040
050
060

Інші нематеріальні
активи
Разом

070

Гудвіл

090

080

Із рядка 080 графа 14		
			
			
Із рядка 080 графа 5		
Із рядка 080 графа 15		

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності			
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів					
вартість створених підприємством нематеріальних активів 				
вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань			
накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності		

(081)
(082)
(083)
(084)
(085)

Із рядка 260 графа 14 		
			
			
			
			
Із рядка 260 графа 8 		
			
Із рядка 260 графа 5		
			
Із рядка 260 графа 15 		
Із рядка 105 графа 14 		

www.emitinfo.com

9

10

11

12

13

знос

14

15

2

3

3

10

5

10

5

10

7

13

8

5

У тому числі
Одержані за
Передані в
фінансовою
оперативну
орендою
оренду

знос

первісна
(переоцінена) вартість

8

Залишок на
кінець року

первісна
(переоцінена) вартість

7

зносу

Інші зміни
за рік

первісна
(переоцінена) вартість

6

первісної
(переоціненої) вартості

1

знос

Втрати від зменшення
корисності

3

зносу

Нараховано амортизації зарік

4

Надійшло зарік

3

Вибуло за рік
первісна
(переоцінена) вартість

2
100
105

знос

Переоцінка
(дооцінка +,
уцінка -)
первісної
(переоціненої) вартості

1
Земельні ділянки
Інвестиційна нерухомість
Капітальні витрати на поліпшення земель
Будинки, споруди та передавальні пристрої
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інструменти, прилади,
інвентар (меблі)
Тварини
Багаторічні насадження
Інші основні засоби
Бібліотечні фонди
Малоцінні необоротні
матеріальні активи
Тимчасові (нетитульні)
споруди
Природні ресурси
Інвентарна тара
Предмети прокату
Інші необоротні матеріальні активи
Разом

Залишок на
початок року
первісна
(переоцінена) вартість

Групи основних засобів

Код рядка

II. ОСНОВНІ ЗАСОБИ

знос

16

17

18

19

110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260

3

1

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності
вартість оформлених у заставу основних засобів						
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)
первісна (переоцінена ) вартість повністю амортизованих основних засобів				
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів					
вартість основних засобів, призначених для продажу						
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій				
вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування				
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду						
знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності					
вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю				
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(261)
(262)
(263)
(264)
(2641)
(265)
(2651)
(266)
(267)
(268)
(269)
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III. КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ
Найменування показника
1
Капітальне будівництво
Придбання (виготовлення) основних
засобів
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів
Придбання (створення) нематеріальних
активів
Придбання (вирощуваня) довгострокових
біологічних активів
Інші
Разом

Код
рядка
2
280

V. ДОХОДИ І ВИТРАТИ

На кінець
року
4

За рік
3

Найменування показника
Код рядка
1
2
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
440
Операційна курсова різниця
450
Реалізація інших оборотних активів
460
Штрафи, пені, неустойки
470
Утримання об’єктів житлово-комунально480
го і соціально-культурного призначення
Інші операційні доходи і витрати
490
у тому числі: відрахування до резерву
491
сумнівних боргів
непродуктивні витрати і втрати
492
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за
інвестиціями в:
асоційовані підприємства
500
дочірні підприємства
510
спільну діяльність
520
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
530
Проценти
540
Фінансова оренда активів
550
Інші фінансові доходи і витрати
560
Г. Інші доходи і витрати
Реалізація фінансових інвестицій
570
Доходи від об’єднання підприємств
580
Результат оцінки корисності
590
Неопераційна курсова різниця
600
Безоплатно одержані активи
610
Списання необоротних активів
620
Інші доходи і витрати
630

290
300
310
320
330
340

Із рядка 340 графа 3
капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(341)
(342)

IV. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ
Найменування показника
1
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства
дочірні підприємства
спільну діяльність
Б. Інші Фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі
інших підприємств
акції
облігації
інші
Разом (розд. А + розд. Б)

Код
рядка
2

За рік

На кінець року
довгострокові

поточні

4

5

3

350
360
370

380
390
400
410
420

-7
21
38
0
52

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

3923
94
461
0
4478

Із рядка 045 гр. 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
		 за собівартістю
(421)
		 за справедливою вартістю
(422)
		 за амортизованою собівартістю (423)
Із рядка 220 гр. 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
		 за собівартістю
(424)
		 за справедливою вартістю
(425)
		 за амортизованою собівартістю (426)

Доходи
3

Витрати
4

55

155

X

103

X

X
67

985

1002

55

51
X

X

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією
(товарами, роботами, послугами)
(631)
Частка доходу від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг ) за товарообмінними(бартерними)
контрактами з пов’язаними сторонами
(632)		
%
Із рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції
основної діяльності		
(633)

VI. ГРОШОВІ КОШТИ
Найменування показника
1

Код рядка
2
640
650
660
670
680
690

Каса
Поточний рахунок у банку
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)
Грошові кошти в дорозі
Еквіваленти грошових коштів
Разом
Із рядка 070 гр. 4 Балансу

Грошові кошти, використання яких обмежено

На кінець року
3
50

50

(691)		

VII. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І РЕЗЕРВИ
Види забезпечень і резервів

Код
рядка

Залишок
на початок
року

Збільшення за звіт, рік
нараховано додаткові від(створено)
рахування

1

2

3

4

Забезпечення на виплату відпусток
працівникам

710

99

23

Забезпечення наступних витрат на
додаткове пенсійне забезпечення

720

Забезпечення наступних витрат на
виконання гарантійних зобов’язань

730

Забезпечення наступних витрат на
реструктуризацію

740

Забезпечення наступних витрат
на виконання зобов’язань щодо
обтяжливих контрактів

750

5

Використано
у звітному
році
6

Сторновано
невикористану
суму у звітному
році
7

Сума очікуваного відшкодування витрат іншою
стороною, що врахована
при оцінці забезпечення
8

Залишок
на кінець
року
9

11

111

11

253

760
770
Резерв сумнівних боргів

775

39

103

Разом

780

138

126

166

ЕМІТ ІНФО

142

№1(30) • 29 квітня 2021 р.

www.emitinfo.com

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНГРЕС-ІНВЕСТ»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
VIII.ЗАПАСИ
Найменування
показника

Код
рядка

1
Сировина і матеріали
Купівельні напівфабрикати та
комплектуючі вироби
Паливо
Тара і тарні матеріали
Будівельні матеріали
Запасні частини
Матеріали сільськогосподарського призначення
Поточні біологічні активи
Малоцінні та швидкозношувані предмети
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Разом

2
800

XI. БУДІВЕЛЬНІ КОНТРАКТИ

Переоцінка за рік
Балансова
вартість
збільшення
на кінець чистої вартосуцінка
року
ті реалізації *
3
4
5

Найменування показника
1
Дохід за будівельними контрактами
за звітний рік
Заборгованість на кінець звітного року: валова замовників
валова замовникам
з авансів отриманих
Сума затриманих коштів на кінець року
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за
незавершеними будівельними контрактами

810
820
830
840
850

Код рядка
2

Сума
3

1110
1120
1130
1140
1150
1160

XII. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

860

Найменування показника
1
Поточний податок на прибуток
Відстрочені податкові активи: на початок звітного
року
на кінець звітного року
Відстрочені податкові зобов'язання:
на початок звітного року
на кінець звітного року
Включено до Звіту про фінансові результати – усього
у тому числі:
поточний податок на прибуток
зменшення (збільшення) відстрочених податкових
активів
збільшення (зменшення) відстрочених податкових
зобов'язань
Відображено у складі власного капіталу – усього
у тому числі:
поточний податок на прибуток
зменшення (збільшення) відстрочених податкових
активів
збільшення (зменшення) відстрочених податкових
зобов'язань

870
880
890
900
910
920

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:
відображених за чистою вартістю реалізації
(921)
переданих у переробку
(922)
оформлених в заставу
(923)
переданих на комісію
(924)
Активи на відповідальному зберіганні
(позабалансовий рахунок 02)
(925)
Із рядка 275 графа 4
Балансу запаси,
призначені для продажу
(926)
* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”.
IX. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
у т.ч. за строками
непогашення
від 12
від 18
до 12
до 18
до 36
місяців місяців
місяців

Всього
Код на
Найменування показника рядка
кінець
року
1
Дебіторська заборгованість
за товари, роботи, послуги
Інша поточна дебіторська
заборгованість

ЕМІТ ІНФО

2

3

4

940

169

169

950

7686

7686

5

6

Сума
3
3

1220
1225
1230
1235
1240

3

1241

3

1242
1243
1250
1251
1252
1253

XIII. ВИКОРИСТАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ
Найменування показника
1
Нараховано за звітний рік
Використано за рік – усього
в тому числі на:
будівництво об'єктів
придбання (виготовлення) та поліпшення основних
засобів

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952)
X. НЕСТАЧІ І ВТРАТИ ВІД ПСУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ
Найменування показника
Код рядка
1
2
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат
960
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році
970
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців , за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)
980

Код рядка
2
1210

Сума
3

Код рядка
2
1300
1310

Сума
3
7

1311
1312

з них машини та обладнання

1313

придбання (створення) нематеріальних активів

1314

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

1315
1316
1317

XIV. БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ
Обліковуються за справедливою
вартістю

інші довгострокові біологічні активи
Поточні біологічні активи –
усього:
в тому числі:тварини на вирощуванні та відгодівлі
біологічні активи в стані біологічних
перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)
інші поточні біологічні активи
разом

нараховано
амортизації
за рік

втрати від
зменшення
корисності

вигоди від
відновлення
корисності

первісна
вартість

накопичена амортизація

залишок на початок року

надійшло за
рік

зміни вартості
за рік

вибуло за рік

залишок на
кінець року

5

накопичена амортизація

4

надійшло за
рік

3

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

вибуло за рік

1410
1411
1412
1413
1414
1415
1420

X

X

X

X

1421

X

X

X

X

1422

X

X

X

X

1423
1424
1430

X
X

X
X

X
X

X
X

Із рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування				
Із рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних
біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій				
Із рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

www.emitinfo.com

залишок на
кінець року

первісна
вартість

2

накопичена амортизація

1
Довгострокові біологічні активи –
усього :
в тому числі робоча худоба
продуктивна худоба
багаторічні насадження

залишок на
початок року
первісна
вартість

Групи біологічних активів

Код рядка

Обліковуються за первісною вартістю
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

XV. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД ПЕРВІСНОГО ВИЗНАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ДОДАТКОВИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ

Найменування показника
1
Продукція та додаткові біологічні активи
рослинництва – усього
у тому числі:
зернові і зернобобові
з них:
пшениця
соя
соняшник
ріпак
цукрові буряки (фабричні)
картопля
плоди (зерняткові, кісточкові)
інша продукція рослинництва
додаткові біологічні активи рослинництва
Продукція та додаткові біологічні активи
тваринництва – усього
у тому числі:
приріст живої маси – усього
з нього:
великої рогатої худоби
свиней
молоко
вовна
яйця
інша продукція тваринництва
додаткові біологічні активи тваринництва
продукція рибництва
Сільськогосподарська продукція та
додаткові біологічні активи – разом

Вартість
Код первіснорядка го визнання
2

Витрати,
пов’язані 3
біологічними
перетвореннями

3

4

7
)

8

9

)

(

)

(

)

1511

(

)

(

)

(

)

1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519

(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)

(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)

(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)

1520

(

)

(

)

(

)

1530

(

)

(

)

(

)

1531

(

)

(

)

(

)

1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539

(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)

(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)

(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)

1540

(

)

(

)

(

)

31.12.2020

31.12.2019

%

%
37,5

ТОВ «БІ ЕН СІ»

9,9994

9,9994

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛЕНДЛІЗ
ФАКТОРИНГ»

9,9994

9,9994

ТОВ «МЕРЕЖА ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ТУР ДЕ
ФІНАНС»

9,9994

9,9994

ТОВ «АБСОЛЮТ ОФІС»

9,9994

9,9994

ТОВ «К-ГРУПП»

9,9994

9,9994

ТОВ «ЛЕНДЛІЗ ФАКТОР»

0,0030

0,0030

Викуплений капітал

12,5

12,5

Всього:

100,0

100,0

ЕМІТ ІНФО

6
(

(

37,5

168

Уцінка

витрати

СобіВиручка вартість
від реа- реалізалізації
ції

1510

1. Інформація про ТОВ «КОНГРЕС-ІНВЕСТ»
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНГРЕС-ІНВЕСТ» (далі «Товариство») (код ЄДРПОУ 33399623) зареєстроване 16 березня 2005 року відповідно
до чинного законодавства України. Місцезнаходження Товариства: проспект Героїв
Сталінграда, 12Л, м. Київ, 04210, Україна.
Державна реєстрація Статуту в останній редакції здійснена 29.05.2019 року. Товариство провадить свою діяльність відповідно до Статуту.
Основними видами діяльності Товариства є посередництво за договорами по цінних паперах або товарах, надання інших фінансових послуг (крім страхування та
пенсійного забезпечення).
Товариство має наступні ліцензії:
•ліцензія, рішення № 1105, видана НКЦПФР – 28.07.2015 року, строк дії ліцензії з
28.07.2015 року, на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (Андеррайтинг);
•ліцензія, рішення № 1105, видана НКЦПФР – 28.07.2015 року, строк дії ліцензії з
28.07.2015 року на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (Брокерська діяльність);
•ліцензія, рішення № 1105, видана НКЦПФР – 28.07.2015 року, строк дії ліцензії з
28.07.2015 року на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (Дилерська діяльність);
•ліцензія, рішення № 910, видана НКЦПФР – 06.09.2016 року, строк дії ліцензі з
06.09.2016 року на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (Діяльність з управління цінними паперами).
Товариство включено до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів 03.10.2005 року, реєстраційний номер 721.
Кількість працівників станом на 31 грудня 2020 р. складала 6 осіб.
Вищим органом Товариства є Загальні збори його учасників.
Станом на 31 грудня 2020 р. учасниками Товариства були:

ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» ПВІФ
«ПСІ» НВЗТ

дохід
5

1500

Примітки
до фінансової звітності ТОВ «КОНГРЕС-ІНВЕСТ»
за 2020 рік

Учасники товариства:

Результат від
первісного визнання

Фінансовий результат
(прибуток +, збиток –) від
первісного
реалізації визнання та
реалізації
10
11

2. Загальна основа формування фінансової звітності
2.1. 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 за 2020 рік, є Міжнародні
стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2018 року,
що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України.
Підготовлена 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.
2.2. МСФЗ, які прийняті з 01.01.2020 року
Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку внесено зміни в такі стандарти як:
МСФЗ 16 «Оренда» - набув чинності 01.01.2019р.
Стандарт МСФЗ 16 «Оренда» було застосовуватися вперше з 01 січня
2019 року. Очікується, що застосування МСФЗ 16 призведе до послідовних змін в обліковій політиці та інших розкриттях до фінансової звітності. Товариство очікує, що
вплив таких змін на фінансову звітність буде не дуже суттєвим, так як сума орендної
плати не значна.
МСФЗ 16 скасовує поточну подвійну модель обліку оренди орендарями, відповідно
до якої договори фінансової оренди відображаються в звіті про фінансовий стан,
а договори операційної оренди не відображаються. Замість неї вводиться єдина
модель відображення всіх договорів оренди в звіті про фінансовий стан в порядку,
схожому з поточним порядком обліку договорів фінансової оренди.
22.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.
2.4. 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.
3. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітності
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком
оцінки за справедливою вартістю окремих фінансових інструментів відповідно до
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» з використанням методів оцінки МСФЗ 13 «Оцінки
за справедливою вартістю». Такі методи оцінки включають використання біржових
котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і
відповідних методів оцінки.
3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі, коли і
тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента.
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Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНГРЕС-ІНВЕСТ»

Товариство визнає такі категорії фінансових інструментів:
•фінансові активи для подальшого продажу;
•інвестиції, утримувані до погашення;
•дебіторська заборгованість;
•кредиторська заборгованість.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання Товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні
операції, в ході якої вони були отримані. Витрати на придбання визнаються витратами періоду і не включаються до первісної вартості.
Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається
нижче у відповідних розділах облікової політики.
3.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти
Грошові кошти складаються з коштів на поточних рахунках у банках.
Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які
вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку погашення, наприклад, протягом не більше ніж три місяці з дати придбання.
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за
справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.
3.3. Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою контрактне
право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта господарювання.
Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді,
коли Товариство стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту.
Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових
потоків на дату оцінки.
3.4. Фінансові активи для подальшого продажу
До фінансових активів для подальшого продажу, Товариство відносить інвестиції в
акції, облігації, корпоративні права, якщо Товариство придбало їх для продажу та не
має наміру здійснювати контроль над компанією, акціями чи корпоративними правами якої володіє. Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою
вартістю. Результати від зміни справедливої вартості для подальшого продажу фінансового активу визнаються прямо у прибутку чи збитку.
Справедлива вартість акцій та облігацій які внесені до біржового списку, оцінюється
за біржовим курсом організатора торгівлі.
Якщо акції або облігації мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при
розрахунку вартості активів такі інструменти оцінюються за курсом на основному
ринку для цього активу або, за відсутності основного ринку, на найсприятливішому
ринку для нього. За відсутності свідчень на користь протилежного, ринок, на якому
Товариство зазвичай здійснює операцію продажу активу, приймається за основний
ринок або, за відсутності основного ринку, за найсприятливіший ринок.
При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості,
які відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, максимізуючи використання доречних відкритих даних та мінімізуючи
використання закритих вхідних даних.
Оцінка акцій та облігацій, що входять до складу активів Товариства та перебувають у
біржовому списку організатора торгівлі і при цьому не мають визначеного біржового курсу на дату оцінки, здійснюється за останньою балансовою вартістю.
Для оцінки акцій та облігацій, що входять до складу активів Товариства та не перебувають у біржовому списку організатора торгівлі, та паїв (часток) господарських
товариств за обмежених обставин наближеною оцінкою справедливої вартості
може бути собівартість. Це може бути тоді, коли наявної останньої інформації недостатньо, щоб визначити справедливу вартість, або коли існує широкий діапазон
можливих оцінок справедливої вартості, а собівартість є найкращою оцінкою справедливої вартості у цьому діапазоні.
Справедлива вартість акцій, обіг яких зупинено, у тому числі цінних паперів емітентів, які включені до Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, визначається із
урахуванням наявності строків відновлення обігу таких цінних паперів, наявності
фінансової звітності таких емітентів, результатів їх діяльності, очікування надходження майбутніх економічних вигід.
Корпоративні права оцінюються по справедливій вартості використовуючи закриті
вхідні дані.
3.5. Фінансові активи, утримувані до погашення
До фінансових активів, утримуваних до погашення, Товариство відносить облігації
та векселі, що їх Товариство має реальний намір та здатність утримувати до погашення. Після первісного визнання Товариство оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є.
3.6. Зобов’язання
Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із
нижченаведених ознак:
•Товариство сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
•Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.
Поточні зобов’язання Товариства визнаються за умови відповідності визначенню і
критеріям визнання зобов’язань.
Первісно зобов’язання, на які нараховуються відсотки, визнаються за справедливою
вартістю, яка дорівнює сумі надходжень мінус витрати на проведення операції. У
подальшому суми фінансових зобов’язань відображаються за амортизованою вартістю за методом ефективної ставки відсотку та будь-яка різниця між чистим надходженнями та вартістю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом
періоду дії запозичень із використанням ефективної ставки відсотка. У випадку поточних зобов’язань ефект дисконтування вважається несуттєвим і вони оцінюється
за первісною вартістю.
4. Основні припущення, оцінки та судження
При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення,
які мають вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та
тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.
Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за
існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки
базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі
судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем
складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для
підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче.
4.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів
для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова
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звітність:
•подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки Товариства;
•відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму;
•є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
•є повною в усіх суттєвих аспектах.
Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність
наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:
а)вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;
б)визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та
витрат у Концептуальній основі фінансової звітності.
Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують
подібну концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать
вищезазначеним джерелам.
Операції, що не регламентовані МСФЗ, відсутні.
4.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент
закриття торгів на звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої
економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших
факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».
4.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів
Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування недоступні, є ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що:
а)вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності,
змін валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань
під час оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій;
б)вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також
на доходи (витрати) може бути значним.
Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових
ставок, волатильності, курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати
оферти і коригувань під час оцінки інструментів, більша або менша зміна в оцінці
вартості фінансових інструментів у разі відсутності ринкових котирувань мала б
істотний вплив на відображений у фінансовій звітності чистий прибуток та збиток.
Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може
мати значний вплив на передбачувану справедливу вартість.
4.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів
Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне
судження за цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту,
його прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які
можуть бути пов’язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.							
			
5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості
5.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю
Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів
та зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у Звіті про
фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.
Класи активів та
зобов’язань, оцінених за справедливою вартістю

Методики оцінювання

Грошові кошти

Первісна та подальша
оцінка
грошових коштів
здійснюється за
справедливою
вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості

Метод
оцінки
(ринковий, дохідний, витратний)

Вихідні дані

Ринковий

Офіційні
НБУ

Інструменти капіталу

Первісна оцінка
інструментів капіталу здійснюється
за їх справедливою вартістю, яка
зазвичай дорівнює ціні операції,
в ході якої був
отриманий актив.
Подальша оцінка
інструментів капіталу здійснюється
за справедливою
вартістю на дату
оцінки.

Ринковий

Офіційні біржові
курси організаторів торгів на дату
оцінки, за відсутності визначеного
біржового курсу
на дату оцінки,
використовується
остання балансова вартість, ціни
закриття біржового торгового дня

Інвестиційна
рухомість

Первісна
оцінка
інвестиційної нерухомості
здійснюється
за собівартістю.
Подальша оцінка
інвестиційної нерухомості
здійснюється за
справедливою
вартістю на дату
оцінки.

Ринковий, дохідний

Ціни на ринку
нерухомості,дані
оцінки професійних оцінювачів

не-

курси

5.2. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»
Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю.
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тис. грн.

Балансова вартість

Справедлива вартість

Накопичена амортизація

-

-

-

-

-

-

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2019

31 грудня 2019р.

-

1

-

-

-

1

2

3

4

5

31 грудня 2020р.

-

3

-

-

-

3

31 грудня 2019р.

-

2

-

-

-

2

31 грудня 2020р.

-

-

-

-

-

1
Інвестиції для подальшого продажу

4478

4426

4478

4426

Дебіторська заборгованість

166

44

166

44

Інша поточна дебіторська заборгованість

7544

7666

7544

7666

Грошові кошти та їх еквіваленти

50

80

50

80

Торговельна кредиторська заборгованість

23

23

21

Кредиторська заборгованість за розрахунками

13

13

13

21
13

Справедливу вартість дебіторської та кредиторської заборгованості неможливо визначити достовірно, оскільки немає ринкового котирування цих активів.
Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості,
яка може бути корисною для користувачів фінансової звітності.
6. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах
6.1. Дохід від реалізації
						тис. грн.
Доходи від реалізації

2020р.

2019р.

Чиста
балансова
вартість

Частка %

31 грудня
2019

Частка %

31 грудня
2020

Акції ПАТ «Світло шахтаря»

0,8133

36

0,805

66

Акції АТ Східно-Європейська фондова біржа

0,0226

1

0,022

1

Акції ПАТ Фондова біржа
ПФТС

0,3841

17

0,380

17

Акції ПАТ ДТЕК Шахта
«Комсомолець Донбасу»

0,4066

18

0,4027

9

КП ТОВ «АПФ «Адміністратор пенсійного резерву»

9,8056

434

9,709

427

КП ТОВ «К-ГРУПП»

53,7957

2381

53,267

2381

5,0836

225

5,034

225

21,1085

890

19,906

890

0,226

1

0

0

Дохід від реалізації послуг за договорами
управління активів КІФ

533

464

Дохід від реалізації послуг торгівця цінних
паперів

60

46

КП ТОВ «ЛЕНДЛІЗ ФАКТОР»

-

-

Дохід від реалізації цінних паперів
Всього

593

Полтавахолод ПАТ
ПАТ «Шліферст»

510

6.2. Інші операційні доходи, інші операційні витрати
						тис. грн.
Інші операційні доходи

2020р.

Дохід від зміни справедливої вартості інвестицій
Відшкодування раніше списаних активів
Інші (реалізація фінансових інвестицій, дивіденди отримані)
Всього

2019р.

55

39

-

-

985

3449

1040

Інші операційні витрати

2019р.

Втрати від зміни справедливої вартості інвестицій

51

35

Інші (с/в реалізованих фінансових інвестицій, членські внески, сумнівні та безнадійні
борги)

1002

3402

Всього

1053

6.3. Адміністративні витрати		
						тис. грн.
2019р.

Витрати на персонал

526

548

Всього адміністративних витрат

526

548

Машини та
обладнання

Транспорт

Меблі
та приладдя

Незавершене
будівництво

Всього

1

2

3

4

5

6

7

31 грудня 2019 р.

-

3

-

-

-

3

Надходження

-

-

-

-

-

-

Дооцінка

-

-

-

-

-

-

Вибуття

-

-

-

-

-

3

31 грудня 2020р.
року

170

-

ЕМІТ ІНФО

3

-

-

-

1

9,6248

423

10,47

461

100

4426

100

4478

Всього:

Торговельна та інша дебіторська заборгованість
						тис. грн.
31 грудня
2019р

31 грудня
2020р

44

169

Аванси видані

-

-

Розрахунки з бюджетом

-

-

7666

7544

Резерв під зменшення корисності дебіторської заборгованості

-

-

Чиста вартість торговельної дебіторської
заборгованості:

7710

7713

6.8. Грошові кошти
						тис. грн.
Найменування
Каса та рахунки в банках, в грн.

6.4. Податок на прибуток
За підсумками 2020 року Товариство отримало фінансовий прибуток в розмірі 17,3
тис. грн., а за підсумками 2019 року Товариство отримало фінансовий прибуток в
розмірі 13,0 тис. грн. Податок на прибуток в 2020 році складає 3,1 тис. грн. , а в 2019
році - 2,3 тис. грн.
6.5. Основні засоби
						тис. грн.
Будівлі

ОВДП

Інша дебіторська заборгованість

3437

2020р.

Облігації МФУ
(державні)

0

Торговельна дебіторська заборгованість

3488

2020р.

-

6.6. Інвестиції, доступні для продажу

КП ТОВ «МФП ТУР ДЕ ФІНАНС»

За історичною вартістю

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

31 грудня
2019р.

31 грудня
2020р.

80

50

Банківські депозити, в грн.

0

0

Всього:

80

50

6.9. Статутний капітал
Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2020 року зареєстрований статутний
капітал Товариства не змінювався та складає 8 000 тис. грн., вилучений капітал складає 1 000 тис. грн.
6.10. Короткострокові забезпечення
						тис. грн.
Поточні забезпечення

31 грудня
2019р.

31 грудня
2020р.

Резерв відпусток

99

103

Всього:

99

103

6.11. Торговельна та інша кредиторська заборгованість
						тис. грн.
31 грудня
2019р.

31 грудня
2020р.

Торговельна кредиторська заборгованість

16

17

Розрахунки з бюджетом

5

6

Заробітна плата та соціальні внески

12

13
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
Інші

1

-

Всього кредиторська заборгованість

34

36
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На нашу думку, фінансові інвестиції, які були придбані Товариством строком
більше одного року, мають бути відображені у складі «Довгострокових фінансових
інвестицій», що відповідає вимогам МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства».
7. Події після Балансу							 З урахуванням вищенаведеної інформації, на нашу думку, вартість «Поточних
			
фінансових інвестицій», відображених на Балансі Товариства станом на 31.12.2020р.,
Подій після дати балансу, які надавали б додаткову інформацію про визначення
завищено, а вартість «Довгострокових фінансових інвестицій» занижено на суму 3
сум, пов’язаних з умовами, що існували на дату балансу та вимагали б коригування
923 тис. грн.
вiдповiдних активів i зобов’язань, а також уточнення оцінки вiдповiдних статей, та
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (далі - МСА). Нашу
подій, що вказували б на умови, що виникли після дати балансу, що потребують ковідповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність
ригування статей фінансових звітів або розкриття в цих примітках – не відбувалось.
аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з
Т.в.о. Директора ТОВ «КОНГРЕС-ІНВЕСТ»
Яроцький В.О.
Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі - Кодекс РМСЕБ) та етичними
вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, 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 із застереженням.
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо аудиту фінансової звітності
Товариства з обмеженою відповідальністю
«КОНГРЕС-ІНВЕСТ»
станом на 31.12.2020р.

Керівництву ТОВ «КОНГРЕС-ІНВЕСТ»
Учасникам ТОВ «КОНГРЕС-ІНВЕСТ»
Національній комісії з цінних
паперів та фондового ринку
Іншим користувачам фінансової звітності
Основні відомості
Повне найменування:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«КОНГРЕС-ІНВЕСТ»

Скорочене найменування:

ТОВ «КОНГРЕС-ІНВЕСТ»

Код за ЄДРПОУ:

33399623

Місцезнаходження:
Юридична адреса
Фактична адреса

04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда,
буд. 12-Л
04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда,
буд. 12-Л

Дата державної реєстрації:			
16.03.2005р.
						
Основний вид діяльності:
66.12 – Посередництво за договорами по цінних
паперах або товарах
64.99 – Надання інших фінансових послуг (крім
страхування та пенсійного забезпечення)
Дата внесення змін до		
установчих документів:		

Останні зміни та доповнення до Статуту:
від 29.05.2019р. (протокол № 53 від 29.05.2019р)

Ліцензії на провадження діяльності:
Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – андерайтинг, рішення НКЦПФР від 28.07.2015
року №1105, строк дії ліцензії з 28.07.2015 року необмежений
Ліцензія на провадження професійної діяльності
на фондовому ринку – брокерська діяльність, рішення НКЦПФР від 28.07.2015 року
№1105, строк дії ліцензії з 28.07.2015 року необмежений
Ліцензія на провадження професійної діяльності
на фондовому ринку – дилерська діяльність, рішення НКЦПФР від 28.07.2015 року
№1105, строк дії ліцензії з 28.07.2015 року необмежений
Ліцензія на провадження професійної діяльності
на фондовому ринку – діяльність з управління цінними паперами, рішення НКЦПФР
від 06.09.2016 року №910, строк дії ліцензії з 06.09.2016 року необмежений
Свідоцтво:

т.в.о. Керівника:
Кількість працівників: 		

Свідоцтво про включення до держреєстру
фінустанов, які надають фінансові послуги на
ринку цінних паперів від 03.10.2005 року,
реєстраційний номер 721
Яроцький Валерій Олександрович
6 (станом на 31.12.2020р.)

Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
«КОНГРЕС-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 33399623) (далі – Товариство), що складається із Балансу (Звіту про фінансовий стан), Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіту про власний
капітал і Приміток до річної фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.
На нашу думку, за винятком впливу питання, викладеного у параграфі «Основа для висловлення думки із застереженням» нашого Звіту, фінансова звітність, що
додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2020р., його фінансові результати і рух грошових коштів за рік,
що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової
звітності та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996-XIV, із змінами і доповненнями, щодо
складання фінансової звітності.
Основа для висловлення думки із застереженням
В Балансі Товариства станом на 31.12.2020р. до складу балансової статті «Поточні
фінансові інвестиції» Балансу (Звіт про фінансовий стан) включено корпоративні
права на суму 3 923 тис. грн., які Товариством оцінюються за методом участі в капіталі. Корпоративні права в портфелі Товариства, згідно МСФЗ 9, належать до дольових
інструментів та оцінюються за справедливою вартістю.
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Пояснювальний параграф
Не вносячи застережень до нашого Звіту, ми звертаємо увагу на:
Безперервність діяльності
Безперервність діяльності є принципом постійно діючого підприємства, яке будує
свою облікову політику виходячи з припущення, що воно не має наміру ліквідуватися в найближчому майбутньому.
Фінансова звітність Товариства підготовлена на основі припущення про безперервність.
Управлінський персонал Товариства не планує вживати будь-яких заходів щодо ліквідації чи припинення діяльності Товариства. Станом на 31.12.2020р. Товариством
не сформовано чіткий план щодо забезпечення безперервної діяльності і дії на випадок кризової ситуації.
Проте, оскільки Товариство здійснює свою діяльність в умовах фінансово-економічної та політичної кризи, тому діяльність Товариства супроводжується різного роду
ризиками. Аудит не має змоги передбачити та достовірно оцінити масштаби ризиків
та їх вплив на результати діяльності Товариства в майбутньому.
Крім того, існує майбутня невизначеність, пов’язана із запровадженням урядом
України та у світі обмежень, встановлених на час карантину у зв’язку зі спалахом
пандемії COVID-19 у світі. Вплив такої майбутньої невизначеності наразі не можливо
оцінити. Ця фінансова звітність не включає жодних коригувань, які можуть виникнути в результаті такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо
вони стануть відомі та зможуть бути оцінені.
Висловлюючи нашу думку, ми не враховували ці питання. Наша думка не містить застережень щодо цих питань.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були найбільш важливими під час нашого аудиту річної фінансової звітності за поточний
період. Ці питання розглядались в контексті нашого аудиту фінансової звітності в
цілому та враховувались при формулюванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
За винятком питань, зазначених в розділі «Основа для думки із застереженням», ми
визначили, що немає інших ключових питань аудиту, інформацію про які слід відобразити у нашому Звіті.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання
цієї фінансової звітності у відповідності до МСФЗ та за таку систему внутрішнього
контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок
шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність
за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній
основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності
діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або
планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних
альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за
процесом звітування Товариства.
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 можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:
- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності
внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми
та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення
внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні
пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
-отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосується аудиту, для
розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи контролю;
-оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідного розкриття інформації, зробленого 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
Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо
існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо
такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки
ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора.
Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі;
-оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з роз-
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криттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що
покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми
також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі
стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають
на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних
заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено
найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час
аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями
аудиту. При наявності таких питань ми описуємо їх в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регулятивним актом заборонено публічне розкриття
такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначимо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.
Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
Статутний та власний капітал Товариства.
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Станом на 31.12.2020р. власний капітал ТОВ «КОНГРЕС-ІНВЕСТ» становить 12 099
тис. грн. та складається з:
•зареєстрований (пайовий) капітал – 8 000 тис. грн.;
•капітал в дооцінках – 3 тис. грн.;
•резервний капітал – 287 тис. грн.;
•нерозподілений прибуток – 4 809 тис. грн.;
•вилучений капітал – 1 000 тис. грн.
Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2020р. за даними фінансової
звітності складає 12 099 тис. грн. та перевищує статутний капітал Товариства.
На думку аудиторів власний капітал Товариства складається зі статутного капіталу, капіталу в дооцінках, резервного капіталу, нерозподіленого прибутку та вилученого капіталу та станом на 31.12.2020р. становить 12 099 000 (дванадцять мільйонів
дев’яносто дев’ять тисяч) гривень 00 копійок відповідає вимогам чинного законодавства.
Відповідність розміру статутного капіталу установчим документам (опис оцінки
із зазначенням форм внесків)
Статутний капітал ТОВ «КОНГРЕС-ІНВЕСТ» відповідно до статуту Товариства в
останній редакції, затвердженого Загальними зборами учасників (Протокол № 53
від 29 травня 2019 року) і зареєстрованого 31 травня 2019 року, складає 8 000 000
(вісім мільйонів) гривень, сплачується виключно грошовими коштами та розподілений наступним чином:
Таблиця 1
Учасники Товариства

ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» ПВІФ
«ПСІ» НВЗТ

третім особам.
На нашу думку, статутний капітал ТОВ «КОНГРЕС-ІНВЕСТ» станом на 31.12.2020р.
відповідає Ліцензійним умовам провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами, затвердженому Рішенням НКЦПФР від 14.05.2013р. №819, оскільки був сформований та
сплачений у повному обсязі виключно грошовими коштами у встановлені законодавством терміни, відповідає установчим документам Товариства та складає 8 000
000 (вісім мільйонів) гривень 00 копійок. Крім того, Товариство тимчасово володіє
часткою власного статутного капіталу у розмірі 1 000 000 (один мільйон) гривень 00
копійок (що становить 12,5% статутного капіталу), яку збирається відчужити третім
особам.
Інформації стосовно напрямів використання коштів, що внесені для формування
статутного капіталу
Операції по надходженню та вибуттю грошових коштів при формуванні статутного капіталу відповідають вимогам чинного законодавства та установчим документам. Бухгалтерський показник статутного капіталу відображає загальну вартість
активів, що вже отримані Товариством як внески власників (засновників і учасників)
у його капітал.
Інформація щодо пов’язаних осіб
Інформація про власників Товариства та контрагентів, в яких Товариство володіє
корпоративними правам приведена в табл. 2
Таблиця 2
Повне найменування юридичної
особи – власника чи призвище, ім’я,
по батькові фізичної особи - власника та посадової особи Товариства

Частка в
статутному
капіталі або
володіння, %

Власники – юридичні особи
Код ЄДРПОУ 22904759
Код ЄДРІСІ 233735

37,5

ТОВ «БІ ЕН СІ»

Код ЄДРПОУ 32557104

9,9994

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛЕНДЛІЗ ФАКТОРИНГ»

Код ЄДРПОУ 35149460

9,9994

ТОВ «МЕРЕЖА ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
ТУР ДЕ ФІНАНС»

Код ЄДРПОУ 33691986

9,9994

31.12.2020

31.12.2020

%

тис. грн.

ТОВ «АБСОЛЮТ ОФІС»

Код ЄДРПОУ 32556671

9,9994

37,5

3 000,00

ТОВ «К-ГРУПП»

Код ЄДРПОУ 32454892

9,9994

Код ЄДРПОУ 35149434

8,55

Код ЄДРПОУ 36507214

3,56

ТОВ «БІ ЕН СІ»

9,9994

799,95

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛЕНДЛІЗ
ФАКТОРИНГ»

9,9994

799,95

ТОВ «Лендліз Фактор»

ТОВ «МЕРЕЖА ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ТУР
ДЕ ФІНАНС»

9,9994

799,95

ТОВ «АБСОЛЮТ ОФІС»

9,9994

799,95

ТОВ «К-ГРУПП»

9,9994

799,95

ТОВ «ЛЕНДЛІЗ ФАКТОР»

Керівник Товариства
Яроцький Валерій Олександрович

0,0030

0,25

Тимчасово викуплений капітал

12,5

1 000,00

Всього

100,0

8 000,00

На думку аудиторів, відповідно до статуту Товариства статутний капітал ТОВ
«КОНГРЕС-ІНВЕСТ» становить 8 000 000 (вісім мільйонів) гривень 00 копійок та відповідає установчим документам Товариства.
Формування та сплата статутного капіталу (сплачено повністю чи частково),
документи (із зазначенням назви, дати, номера) на підставі яких зроблено аудиторський висновок.
Сплата внесків до статутного капіталу ТОВ «КОНГРЕС-ІНВЕСТ» була здійснена
учасниками Товариства виключно грошовими коштами на суму 8 000 000 (вісім мільйонів) гривень 00 копійок, що становить 100% від статутного капіталу, та підтверджується наступними документами:
Учасник ТОВ «Фінансова компанія «Конгрес Ріал Істейт Фінанс» на поточний
рахунок №26003043597001 в Київській міській філії АКБ «Укрсоцбанк» м. Києва, МФО
322012, що підтверджується наступними документами:
• банківська виписка від 09.03.2005р. – 13 500,00 грн. (тринадцять тисяч п’ятсот гривень 00 копійок);
• банківська виписка від 06.06.2005р. – 13 500,00 грн. (тринадцять тисяч п’ятсот гривень 00 копійок);
• банківська виписка від 13.06.2005р. – 2 733 000,00 грн. (два мільйони сімсот тридцять три тисячі гривень 00 копійок);
• банківська виписка від 17.06.2005р. – 2 240 000,00 грн. (два мільйони двісті сорок
тисяч гривень 00 копійок).
Учасник Пайовий венчурний інвестиційний фонд «ПСІ» недиверсифікованого виду закритого типу ПрАТ КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» на поточний рахунок
№2650760 в Відділенні №5 філії ПУМБ м. Києва, МФО 322755, що підтверджується
наступними документами:
• банківська виписка від 19.05.2011р. – 1 500 000,00 грн. (один мільйон п’ятсот тисяч
гривень 00 копійок);
• банківська виписка від 19.05.2011р. – 1 500 000,00 грн. (один мільйон п’ятсот тисяч
гривень 00 копійок).
Станом на 31.12.2020р. Товариство тимчасово (до розподілу між учасниками
або третіми особами) володіє часткою статутного капіталу у розмірі 1 000 000 (один
мільйон) гривень 00 копійок, що складає 12,5% статутного капіталу. Відповідно до
Протоколу №47 від 27 грудня 2016 року Загальних зборів учасників ТОВ «КОНГРЕСІНВЕСТ» прийнято рішення про продаж частки статутного капіталу вартістю 1 000
000 (один мільйон) гривень 00 копійок, якою тимчасово володіє саме Товариство,

ЕМІТ ІНФО

Ідентифікаційний
код
юридичної особи - власника Товариства або
реєстраційний номер облікової картки платника
податків

ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ»
ПВІФ «ПСІ» НВЗТ

ТОВ «АПФ Адміністратор пенсійного
резерву»

172

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Ідентифікац.
3056519210

номер

-

Фізичні особи, що опосередковано володіют ТОВ «КОНГРЕС-ІНВЕСТ» через ПрАТ
«КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» є:
-Лиховид Олег Єдуардович – 25% (ідентифікаційний номер 2253505856);
-Лиховід Світлана Іванівна – 41% (ідентифікаційний номер 1502905206).
В 2020 році з пов’язаними сторонами були здійснені наступні операції:
- з ТОВ «БІ ЕН СІ» укладена додаткова угода від 21.05.2020р. про розірвання договору
купівлі-продажу цінних паперів № 19/2019-ДД від 20.05.2019р. – внаслідок того, що
ТОВ «БІ ЕН СІ» не здійснив жодного платежу за отримані іменні інвестиційні сертифікати ПВІФ «Іпсілон» НВЗТ (ПрАТ КУА «Національний резерв») - 2280000 шт. на суму
2 282 443 грн.;
- з ТОВ «БІ ЕН СІ» укладена угода купівлі-продажу №15/2020-ДД від 21.05.2020р.
на реалізацію іменних інвестиційних сертифікатів ПВІФ «Резервна Нерухомість»
НВЗТ КУА «Національний резерв» - 2000000 шт. на суму 2 000 500 грн., станом на
31.12.2020р. дебіторська заборгованість не погашена;
- з Лиховид О.Є.укладена додаткова угода від 21.05.2020р. про розірвання договору
купівлі-продажу цінних паперів № 16/2019-ДД від 07.05.2019р. – внаслідок того, що
Лиховид О.Є. не здійснив жодного платежу за отримані іменні інвестиційні сертифікати ПІФ «Резервна нерухомість» НВЗТ (ПрАТ КУА «Національний резерв») в кількості 2000000 шт. на суму 2 000 000 грн.;
- з Лиховид О.Є. укладена угода купівлі-продажу №16/2020-ДД від 21.05.2020 на
реалізацію іменних інвестиційних сертифікатів ПВІФ «Іпсілон» НВЗТ (ПрАТ КУА
«Національний резерв») в кількості 2280000 шт. на суму 2 283 000 грн., станом на
31.12.2020р. дебіторська заборгованість не погашена;
- з ТОВ «МФП Тур де Фінанс» укладена додаткова угода від 21.05.2020р. про розірвання договору купівлі-продажу цінних паперів № 17/2019-ДД від 07.05.2019р. – внаслідок того, що ТОВ «МФП Тур де Фінанс» не здійснив жодного платежу за отримані
іменні інвестиційні сертифікати ПВІФ «Резервна Нерухомість» НВЗТ (ПрАТ КУА «Національний резерв») - 1500000 шт. на суму 1 500 000 грн.;
- з ТОВ «АБОФІС» укладена угода купівлі-продажу №14/2020-ДД від 21.05.2020р. на
реалізацію іменних інвестиційних сертифікатів ПВІФ «Резервна Нерухомість» НВЗТ
(ПрАТ КУА «Національний резерв») - 1500000 шт. на суму 1 500 500 грн., станом на
31.12.2020р. дебіторська заборгованість не погашена;
- з ТОВ «Фінансова компанія «Лендліз Факторинг» укладена угода купівлі-продажу
№33/2020-ДД від 28.12.2020р. на реалізацію іменних інвестиційних сертифікатів
ПВІФ «ПСІ» НВЗТ (ПрАТ КУА «Національний резерв») - 100000 шт. на суму 780 000
грн., станом на 31.12.2020р. дебіторська заборгованість не погашена.
За звітний період аудитори не виявили існування інших відносин та операцій
з пов’язаними сторонами, що виходять за межі нормальної діяльності Товариства,
які управлінський персонал раніше не ідентифікував або не розкривав аудиторам.
Інформація про наявність та обсяг непередбачених активів та зобов’язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою
В результаті проведених процедур аудиторами не було встановлено жодних
фактів, які б свідчили про порушення вимог чинних законодавчих та нормативноправових актів Товариства стосовно непередбачених зобов’язань та непередбачених активів.
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Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНГРЕС-ІНВЕСТ»
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Перевіркою встановлено: інформація щодо наявності та обсягу непередбачених активів та/або зобов’язань станом на 31.12.2020р., ймовірність визнання яких
в балансі Товариства є достатньо високою, – відсутня. Інформація щодо активів та
зобов’язань Товариства є повною, достовірною та відповідає вимогам чинного законодавства.

суму 6 903 тис. грн.).
За підсумками звітного року Товариством був отриманий прибуток в розмірі 17
тис. грн., податок на прибуток складає 3 тис. грн., чистий прибуток склав 14 тис. грн.
Станом на 31.12.2020р. нерозподілений прибуток Товариства становить 4 809
тис. грн.

Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути
на діяльність у майбутньому та оцінку ступеня їхнього впливу
Перевіркою встановлено: станом на 31.12.2020р. інформація про наявність інших
фактів та ступень їхнього впливу відсутня.

Пруденційні нормативи
Товариство відповідно до нормаивних вимог розраховує пруденційні нормативи. Станом на 31.12.2020р. розраховані дані наведені в табл. 3

Інформація про наявність подій після дати балансу
Події, які відбуваються від дати балансу до дати затвердження фінансових звітів,
за прийнятою концептуальною основою, відносяться до подій після дати балансу.
Обліковою політикою встановлено, що Товариство коригує суми, визначені у фінансовому звіті для відображення подій, які є коригуючими у відповідності до вимог МСФЗ. Товариство розкриває інформацію про суттєву категорію подій, які не є
коригуючими, якщо нерозкриття інформації може вплинути на економічні рішення
користувачів, прийняті на основі фінансових звітів. Фінансова звітність Товариства
не була скоригована через відсутність коригуючих подій. Аудиторами не виявлено
ніяких подій після дати балансу які є суттєвими і які можуть впливати на економічні
рішення користувачів щодо Товариства.
Інформація про активи, зобов’язання та чистий прибуток (збиток) Товариства
Під час перевірки змісту наданих бухгалтерських звітних форм, аудиторами
встановлено, що показники в них взаємопов’язані і тотожні між собою, відповідають даним реєстрів бухгалтерського обліку, у фінансової звітності відображені усі
показники, які мають суттєвий вплив на звітність. Під час перевірки розглянуті бухгалтерські принципи оцінки окремих статей балансу, використані керівництвом,
та зроблено оцінку відповідності застосованих принципів нормативним вимогам
щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.
Фінансова звітність Товариства підготовлена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності у редакції, затвердженій Радою
по Міжнародним стандартам фінансової звітності та розміщеній на офіційному сайті
Міністерства фінансів України, а також чинного законодавства.

№ з/п

Показники

Розраховане значення

Нормативне значення

1

Мінімальний розмір регулятивного капіталу-1 (грн.)

9710406,18

> 7000000,00

2

Норматив адекватності регулятивного капіталу-2 ( % )

107,6737

>8

3

Норматив адекватності капіталу першого рівня ( % )

107,6737

> 4,5

4

Коефіціент фінансового левериджу

0,0122

в межах від 0 до 3

5

Коефіціент абсолютної ліквідності

3,4668

> 0,2

На основі проведеного аналізу пруденційних нормативів можна зробити висновок,
що ступінь ризику Товариства низький.
Інші елементи
Основні відомості про аудиторську фірму
Повна назва

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Украудит
ХХІ-Захід»

Необоротні активи
Станом на 31.12.2020р. на балансі Товариства обліковуються основні засоби
вартістю 13 тис. грн., нарахований знос становить 8 тис. грн.

Номер та дата видачі Свідоцтва про
внесення до Реєстру аудиторських
фірм та аудиторів

Номер в Реєстрі аудиторів та суб’єктів
аудиторської діяльності 2010

Оборотні активи
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2020р.
складає за чистою реалізаційною вартістю 169 тис. грн., в т.ч. дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 169 тис. грн.
Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2020р. складає 7 686
тис. грн. (здійснена продаж цінних паперів та частина корпоративних прав іншого
підприємства),. нарахований резерв сумнівних боргів – 142 тис. грн.
Поточні фінансові інвестиції, що обліковуються на балансі станом на 31.12.2020р.
за справедливою вартістю, складають 4 478 тис. грн. та збільшилися на 52 тис. грн.
протягом звітного періоду.
Залишок грошових коштів та х еквівалентів станом на 01.01.2020р. становив 80
тис. грн., станом на 31.12.2020р. складав 50 тис. грн.

Місцезнаходження

Україна, 79000, м. Львів,
С. Томашівського, буд. 5, кв.1

Телефон/факс

(032) 297 05 69

Відомості про аудиторів

Гнатюк Надія Кузьмівна; номер в реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської
діяльності (розділ «Аудитори») 100234

Договір на проведення аудиту

Договір № 3/228 про надання аудиторських послуг від 10.02.2021р.

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту

Дата початку: 12.02.2021р.
Дата закінчення: 25.03.2021р.

Активи Товариства

Інформація щодо активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття
Необоротні активи та групи вибуття станом на 31.12.2020р. не обліковуються.
Зобов’язання Товариства
Інформація щодо зобов’язань Товариства
Довгострокові зобов’язання та забезпечення станом на 31.12.2020р. у Товариства відсутні.

-

Поточні зобов’язання та забезпечення
Станом на 31.12.2020р. поточна кредиторська заборгованість Товариства за:
товари, роботи, послуги становить 17 тис. грн.;
розрахунками з бюджетом складає 6 тис. грн. у т.ч. з податку на прибуток 3 тис. грн.;
розрахунками зі страхування складає 3 тис. грн.;
розрахунками з оплати праці складає 10 тис. грн.
Поточні забезпечення Товариства станом на 31.12.2020р. складають 111 тис. грн.

Інформація щодо зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу,
та групами вибуття станом на 31.12.2020р. не обліковуються.

вул.

Додатки:
1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2020 рік на 2-х аркушах;
2.Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2020 рік на 2-х аркушах;
3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік на 1-у аркуші;
4. Звіт про власний капітал за 2020 рік на 1-у аркуші;
5.Примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік на 10-и аркушах.
Партнер з аудиту, аудитор			
(номер в реєстрі аудиторів та суб’єктів
аудиторської діяльності (розділ «Аудитори») 100234)
Директор ТзОВ АФ «Украудит ХХІ-Захід»
(номер в реєстрі аудиторів та суб’єктів
аудиторської діяльності (розділ «Аудитори») 100306)

Гнатюк Н.К.

Солтис А.В.

79000, м. Львів, вул. C. Томашівського, 5/1
Дата видачі: 25 березня 2021р.

Власний капітал Товариства
Інформація щодо формування власного капіталу
Власний капітал Товариства складається з зареєстрованого (пайового) капіталу,
капітал у дооцінках, резервного капіталу, нерозподіленого прибутку та вилученого
капіталу.
Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2020р. становить 8 000 тис. грн.
(вісім мільйонів гривень 00 копійок) та був сплачений грошовими коштами повному
обсязі.
Капітал у дооцінках станом на 31.12.2020р. складає 3 тис. грн. – протягом 2020р.
залишився без змін.
Резервний капітал Товариства станом на 31.12.2020р. складає 287 тис. грн. – протягом 2020р. залишився без змін.
Вилучений капітал Товариства станом на 31.12.2020р. складає 1 000 тис. грн. –
протягом 2020р. залишився без змін.
Станом на 31.12.2019р. нерозподілений прибуток Товариства становив 4 795
тис. грн.
За звітний період Товариство отримало чистий дохід від реалізації послуг в розмірі 593 тис. грн., інший операційний дохід склав 55 тис. грн. (в т.ч. дохід від зміни
вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю – 55 тис. грн.), понесло
адміністративні витрати в розмірі 526 тис. грн., інші операційні витрати склали 155
тис. грн. (в т.ч. витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою
вартістю – 51 тис. грн.), інші фінансові доходи – 67 тис. грн. (дохід ОВДП), інші доходи
– 985 тис. грн. (в т.ч.: реалізація фінансових інвестицій на суму 7 686 тис. грн., ОВДП
на суму 203 тис. грн. та повернення реалізованих фінансових інвестицій в попередньому періоді (внаслідок договорів розірвання) на суму 6 904 тис. грн.), інші витрати – 1 002 тис. грн. (в т.ч.: собівартість реалізованих фінансових інвестицій на суму
7 703 тис. грн., ОВДП на суму 202 тис. грн. та собівартість повернених реалізованих
фінансових інвестицій в попередньому періоді (внаслідок договорів розірвання) на
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ЗМІСТ

1.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕЗАЛЕЖНИЙ РЕЄСТРАТОР «АВЕРС»

2.

Приватне акціонерне товариство «Альтера Фінанс»

10

1

3.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРОКЕРІДЖ ФІНАНС»

25

4.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ-М»

37

5.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВІНТУМ»

51

6.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ореола» Компанія з управління активами»

68

7.

ТОВ «СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»

80

8.

ПрАТ ФА «СХІД- ІНВЕСТ»

9.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬТА»

91
103

10. ТОВ «Фондовий депозитарій»

119

11. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІДПРИЄМСТВО» РОСАН-ЦІННІ ПАПЕРИ»

132

12. ТОВ «ФК «ФАВОРИТ»

145

13. Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНГРЕС-ІНВЕСТ»

162

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕМІТ ІНФО»
Директор: Гаращук Н.О.
ЄДРПОУ 37452973
Україна, 49101, Україна, м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, буд.28А, оф.506(3)
П.р. 2600430561201 в ПАО “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО”, МФО 305749
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ №19627-9427Р
Періодичність виходу: 10 разів на рік.
При підготовці номера вікористовується інформація фірм України.
Відповідність за достовірність інформації і реклами несуть особи, які її подають.
Тел. (050) 457 91 26
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