ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ЕМІТ ІНФО

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»
КОДИ

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

Організаційно-правова форма господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю

2020

01

01

Вид економічної діяльності: посередництво за договорами з ЦП

за ЄДРПОУ

33056212

Середня кількість працівників: 7

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

240
66.12

за КВЕД

Адреса: 01133, Київ, вул. Кутузова, 18/7 , 369-5091
Складено:

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2019р.
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
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022
1030

27

27

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

Код рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

2

3

4

1400

12000

12000

(1081)

(2910)

1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

38

1658
59
50
3
22

1670
1690

5535

6485

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

1695

6828

8227

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

Баланс

1900

17747

17317

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

909

945

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170

8402
2143
6266
20
6246

12046
99
4200
8
4192

1180
1181
1182
1183
1184
1190
1195

17720

17290

1200
1300

17747

17317

)

1214
41
38

1505
1510

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

)

) (

1500

Довгострокові кредити банків

27

) (

(

9090

1035

27

(

10919

Пенсійні зобов`язання

1045
1050
1060

1801001

Код за ДКУД

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

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

1476

1248

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

560

(

4

) (

)

1235

1472
(

13

) (

)

прибуток

2190

збиток

2195

Дохід від участі в капіталі

2200

Інші фінансові доходи

2220

571

Інші доходи

2240

4

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

(

277

21

2028

) (

)
1412

)

957

)

1167

) (

)

) (

)

) (

)

прибуток

2290

збиток

2295

(

1751

) (

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

(

78

) (

Прибуток (збиток) від припиненої
діяльності після оподаткування

2305

210
)
38

)

Чистий фінансовий результат:
2122
2130

(

1189

) (

780

)

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

172
(

1829

) (

)

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

ЕМІТ ІНФО

) (

Фінансовий результат від операційної діяльності:

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

Витрати на оплату праці

2505

323

283

Відрахування на соціальні заходи

2510

71

63

Амортизація

2515

Інші операційні витрати

2520

1355

1847

Разом

2550

1749

2193

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
-1829

172

Дивіденди на одну просту акцію
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2600
2605
2610
2615
2650
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

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

2390

3020

6739

7450

3025
3035
3040
3045
3050

2

4

5

3200

4

4

571

1167

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

22980

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

4

) (

4

)

571

1167

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової
діяльності

3055
3095

18466

32032

Товарів (робіт, послуг)

3100

(

9120

) (

25625

)

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

(
(
(

276
64
150

) (
) (
) (

206
56
1265

)
)
)

3116

(

66

) (

30

)

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

) (
84

) (

)
1235

) (
21328

) (

)
33788

) (
5

) (

-2637

)

)

)
7

)

804

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

Стаття

Код Зареєстроварядка ний капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

4

5

6

-2066
6266

1971
4295

4200

6266

Код за ДКУД

1801005

3410
3415

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ Форма №4

Нерозподілений прибуток Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)
7

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

12000

(1081)

10919

12000

(1081)
(1829)

10919
(1829)

(1829)
(2910)

(1829)
9090

www.emitinfo.com

)

10

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

12000
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

ЕМІТ ІНФО

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЮРО
ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО
Повна назва:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (надалі по тексту – Товариство)

Скорочена назва:

ТОВ «БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

Ідентифікаційний код:

33056212

Дата державної реєстрації:

19.11.2004 року

Реквізити документу про державну реєстрацію:

Печерська районна в місті Києві державна
адміністрація;

№ запису в ЄДР

1 067 102 0000 001281

Місце знаходження:

Україна, 01133, Київ, вул. Кутузова, будинок 18/7

ОПФГ:

Товариство з обмеженою відповідальністю

Види діяльності:

66.12 Посередництво за договорами по
цінних паперах або товарах

Країна реєстрації:

Україна

Свідоцтво про включення
до державного реєстру
фінансових установ,які
надають послуги на ринку
цінних паперів:

№520 від 12.04.2005 року

Кількість працівників:
станом на 31.12.2019 р. кількість
працівників складала

7 (сім)

Характеристика основних напрямків діяльності:

брокерська діяльність; - дилерська
діяльність; - діяльність з управління
цінними паперами; - депозитарна діяльність,
що включає: - депозитарну діяльність
депозитарної уста-нови.

Основна мета діяльності:
посередницька діяльність по випуску та обігу цінних
паперів, одержання прибутку та задоволення економічних, соціальних потреб Учасників Товариства і членів трудового колективу.
ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ. ЗАТВЕРДЖЕННЯ І ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
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 за для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень та надання компанії ресурсів.
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31
грудня 2019 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 2019 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 станом
на 01 січня 2019 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 суперечать вимогам
МСФЗ.
Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня. Сутність заокруглення фінансової звітності – в тисячах гривень.
Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності здійснюється у
відповідності до Положення «Про облікову політику ТОВ «Бюро інвестиційних технологій», затвердженого наказом № 70 від 01.11.2019 року.
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.
Організація бухгалтерського обліку в Товаристві.
Бухгалтерський облік є обов’язковим видом обліку, який ведеться Товариством.
Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік – процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність Товариства зовнішнім та внутрішнім
користувачам.
Податковий облік ґрунтується на даних бухгалтерського обліку та здійснюється відповідно до вимог Податкового кодексу України, інших законодавчих та нормативноправових актів з питань оподаткування.
Облік витрат, доходів та амортизації для розрахунку суми прибутку, що підлягає оподатковуванню, здійснюється в розрізі додатків до декларації з податку на прибуток
підприємства.
Інші податки та обов`язкові платежі сплачуються Товариством згідно з чинним законодавством України.
Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування
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фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження опрацьованих документів, регістрів і звітності протягом встановленого строку,
керівник, який здійснює керівництво Товариством відповідно до законодавства
та установчих документів. Керівник створює необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку в Товаристві, забезпечує неухильне виконання всіма
підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку,
правомірних вимог головного бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення
та подання до обліку первинних документів.
Ведення обліку в Товаристві здійснюється за допомогою програмного комплексу «1
С: Підприємство» із застосуванням Плану рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. З метою
забезпечення необхідної деталізації облікової інформації головний бухгалтер може
вводити додаткові субрахунки.
Дата балансу – дата, на яку складений баланс Товариства. Баланс (Звіт про фінансовий стан)
Основними принципами подання фінансової звітності є:
Достовірне подання – фінансова звітність має достовірно подавати фінансовий стан,
фінансові результати діяльності та грошові потоки Товариства. Достовірне подання
вимагає правдивого подання впливу операцій, інших подій та умов відповідно до
визначень та критеріїв визнання для активів, зобов’язань, доходу та витрат, наведених у Концептуальній основі фінансової звітності. Передбачається, що в результаті
застосування МСФЗ з розкриттям додаткової інформації (за потреби) буде досягнуто
достовірне подання у фінансовій звітності.
Безперервність – Товариство складає фінансову звітність на основі безперервності.
Якщо під час оцінювання управлінський персонал знає про суттєві невизначеності,
пов’язані з подіями чи умовами, які можуть спричинити значний сумнів щодо здатності Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі, Товариство розкриватиме інформацію про такі невизначеності. Оцінюючи доречність припущення
про безперервність, управлінський персонал бере до уваги всю наявну інформацію
щодо майбутнього – щонайменше на 12 місяців з кінця звітного періоду, але не обмежуючись цим періодом
Нарахування – Товариство складає свою фінансову звітність (крім інформації про
рух грошових коштів) за принципом нарахування.
Суттєвість і об’єднання у групи – кожний суттєвий клас подібних статей повинен
бути представлений у фінансовій звітності окремо. Неподібні статті можуть бути
згруповані, тільки якщо кожна з них окремо є несуттєвими.
Згортання – Товариство не повинне згортати активи та зобов’язання або дохід і витрати, якщо тільки цього не вимагає або не дозволяє МСФЗ.
Порівняльна інформація – крім випадків, коли МСФЗ дозволяють чи вимагають інше,
Товариство розкриває інформацію стосовно попереднього періоду щодо всіх сум,
наведених у фінансовій звітності поточного періоду. Товариство включає порівняльну інформацію також в описову частину, якщо вона є доречною для розуміння
фінансової звітності поточного періоду.
Послідовність подання – Товариство зберігає подання та класифікацію статей у фінансовій звітності від одного періоду до іншого, якщо тільки:
- не є очевидним (внаслідок суттєвої зміни в характері операцій суб’єкта господарювання або огляду його фінансової звітності), що інше подання чи інша класифікація
будуть більш доречними з урахуванням критеріїв щодо обрання та застосування облікових політик у МСБО 8;
- МСФЗ не вимагає зміни в поданні.
Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення)
керівником Товариства 20 лютого 2020 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи
не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до
випуску.
Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний
рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2019 року.
Концептуальна основа фінансової звітності
Проміжна фінансова звітність компанії підготовлена у відповідності з МСФЗ (AIS) 34
«Проміжна фінансова звітність».
Облікова політика і методи обчислення, що використовуються в проміжній фінансовій звітності, аналогічні тим, які використовувались в останньому річному фінансовому звіті, складеному за МСФЗ.
Концептуальною основою фінансової звітності за 2019 рік, є бухгалтерські політики,
що базується на вимоги МСФЗ.
За 2019 рік, ТОВ «Бюро інвестиційних технологій» надає наступні компоненти в своїй
фінансовій звітності:
- Звіт про фінансовий стан на 31.12.2019р.
- Звіт про фінансові результати (про сукупних дохід) за 2019 рік, що закінчується
31.12.2019р.
- Звіт про рух грошових коштів 2019 рік, що закінчується 31.12.2019р.
- Звіт про власний капітал за 2019 рік, що закінчується 31.12.2019р.
СУТТЕВІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітності
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком
оцінки за справедливою вартістю основних засобів на дату першого застосування
МСФЗ відповідно до МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності», коли ця справедлива вартість може бути використана як доцільна собівартість, а також інвестиційної нерухомості, яка відображається за справедливою
вартістю відповідно до МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість», та 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.
Загальні положення щодо облікових політик
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.
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості та справедливої вартості або амортизаційної собівартості окремих фінансових інструментів
відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», а також інвестиційної нерухомості,
яка відображається за справедливою вартістю відповідно до МСБО 40 «Інвестиційна
нерухомість». 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 тримана за продаж активу, або сплачена за передачу зобов’язання
у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки. Зокрема, використання
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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 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», МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами», які застосовуються Товариством.
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. 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.
Товариство застосовує МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами». Товариство отримує основний дохід від фінансової діяльності. Застосування МСФЗ 15 «Дохід від
договорів з клієнтами» на відображення результатів діяльності не мало суттєвого
впливу.
Керівництвом Товариства було прийнято рішення про застосування МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» з 1 січня 2018 року (застосування МСФЗ раніше дати набуття
чинності дозволяється). Зокрема, нові вимоги до класифікації фінансових активів і
зобов’язань. З 1 січня 2018 року МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» має нову редакцію,
яка серед іншого передбачає зміну підходів до зменшення корисності фінансових
інструментів. Враховуючи класифікацію фінансових активів, що використовується
Товариством, розрахунок очікуваних кредитних збитків застосовується до фінансових активів, що оцінюються за амортизованою вартістю.
Форма та назви фінансових звітів
Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
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.
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.
Облікові політики щодо фінансових інструментів
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).
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 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.
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.
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
нижче у відповідних розділах облікової політики.
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.
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
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повернення грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх вартість відображається у складі збитків звітного періоду.
Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю
До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Товариство
відносить облігації, депозити, дебіторську заборгованість, у тому числі позики, 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 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.
Товариство 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 7% до 20% 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.
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.
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
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.
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

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.
Дебіторська заборгованість може бути нескасовно призначена як така, що оцінюється за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку
або збитку, якщо таке призначення усуває або значно зменшує невідповідність оцінки чи визнання (яку інколи називають «неузгодженістю обліку»), що інакше виникне
внаслідок оцінювання активів або зобов’язань чи визнання прибутків або збитків за
ними на різних підставах.
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.
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
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 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 визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям
визнання зобов’язань.
Поточні зобов’язання оцінюються у подальшому за амортизованою вартістю.
Поточну кредиторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство
оцінює за сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.
Облікові політики щодо податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточних 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.
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.
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
Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань
Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше
можливо, ніж неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму
зобов’язання.
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.
Пенсійні зобов’язання
Відповідно до українського законодавства, Товариство утримує 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.
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.
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.
Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка
кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги
та будь-яка інша доступна інформація [якщо застосовується, то яка саме] щодо їх
спроможності виконувати боргові зобов’язання. Товариство 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);
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- ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національною рейтинговою шкалою;
- ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту та неповернення депозитів протягом останніх п’яти років.
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.
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.
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 Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть
змінюватись і це впливатиме як на доходи Товариства, так і на справедливу вартість
чистих активів.
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.
Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності
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.
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.
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.
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.
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.
Інформація за операційними сегментами
Згідно МСФЗ компонент розглядається як операційний сегмент лише, якщо по цьому компоненту є окрема фінансова інформація, яка дозволяє керівництву приймати рішення відносно розподілу ресурсів. Інформація про активи та зобов’язання в
розрізі сегментів Товариством не розраховується, та не надається керівному органу,
який відповідає за прийняття рішень. Зважаючи на відсутність такої інформації та
неефективність її отримання, інформація про активи та зобов’язання сегментів в
звітності не наводиться.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСО-
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

ВОЇ ЗВІТНОСТІ
Керівництво несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка повинна
достовірно подавати фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 року, а також
результати його діяльності, рух грошових коштів та зміни в капіталі за рік, що закінчується цією датою, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності
(МСФЗ). При підготовці фінансової звітності керівництво несе відповідальність за:
- вибір відповідних принципів бухгалтерського обліку та послідовне застосування
цих принципів;
- прийняття суджень та оцінок, які є обґрунтованими та зваженими;
- інформування про те, чи виконувались вимоги МСФЗ, а також розкриття і пояснення будь-яких істотних відступів від них у звітності;
- підготовку звітності Товариства як організації, яка здатна продовжувати діяльність
на безперервній основі, якщо не існують у найближчому майбутньому передумови,
які б свідчили про протилежне. Керівництво також несе відповідальність за:
- створення, впровадження та підтримання у Товаристві ефективної та надійної системи внутрішнього контролю;
- ведення достовірної облікової документації, яка б розкривала з обґрунтованою
впевненістю у будь-який час фінансовий стан Товариства та свідчила про те, що фінансова звітність відповідає вимогам МСФЗ;
- ведення облікової документації у відповідності до законодавства та стандартів
України;
- застосування необхідних заходів щодо збереження активів Товариства;
- виявлення і запобігання випадкам шахрайства та інших порушень.
УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПУЩЕННЯ ЩОДО ПОДАЛЬШОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ
Фінансова звітність Товариства підготовлена на основі припущення, що воно функціонуватиме невизначено довго в майбутньому. Це припущення передбачає реалізацію активів i виконання зобов’язань в ході звичайної діяльності. Досвід, історія
розвитку та напрацьована база постійних клієнтів Товариства дозволяє чекати притоку грошових коштів. При цьому слід зазначити, що на діяльність Товариства впливають такі фактори нестабільності в державі: - полiтичнi, фінансові та економiчнi, а
також кризові явища усвітовій економіці, - нестабільність правового поля, особливо у регуляторній сфері та оподаткуванні, - досить високий рівень оподаткування,
неоднозначне тлумачення нормативних актів щодо оподаткування контролюючими
органами, а також вагомі санкції за несвоєчасне виконання платіжних зобов’язань у
сфері оплати нарахованих податків. Товариство є фінансовою установою, що надає
послуги на фондовому ринку, тому має високу ступінь залежності від законодавчих
та економічних обмежень. Керівництво вважає, що ним вживаються всі необхідні
заходи за для забезпечення стабільної діяльності і розвитку бізнесу Товариства в сучасних умовах, що склалися в бізнесі та економіці. В результаті виникає невизначеність, яка може вплинути на майбутні фінансово-господарські операції, можливість
відшкодування вартості активів та здатність Товариства обслуговувати і платити за
своїми зобов’язаннями в міру настання термінів їх погашення. Проте керівництво
впевнене, що не зважаючи на існуючі ризики, Товариство зможе продовжувати
свою діяльність у найближчому майбутньому. Дана фінансова звітність немістить
будь-яких коригувань відображених сум, які були б необхідні, якби Товариство було
неспроможним продовжувати свою діяльність в майбутньому, i якби воно реалізовувало свої активи не в ході звичайної діяльності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі і зможуть бути оцінені.
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.
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:
- 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.
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».
Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів
Протягом звітного 2019 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
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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.
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.
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.
Кошти розміщені в ПАТ «МІБ» та ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» відображені в балансі за справедливою вартістю, яка є номінальною.
Компанія проводить аналіз на кожну звітну дату, чи є об’єктивні ознаки знецінення
дебіторської заборгованості, іншої дебіторської заборгованості, фінансового активу або групи фінансових активів. Активи вважаються знеціненими тоді і тільки тоді,
коли існує об’єктивне свідчення знецінення в результаті однієї або кількох подій, що
відбулися після первісного визнання активу (що стався «випадок збитку»), і що випадок збитку має вплив на передбачувані майбутні грошові потоки за фінансовим
активом або групою фінансових активів, які можуть бути достовірно оцінені. Ознаки
знецінення можуть включати свідчення того, що боржник зазнає суттєвих фінансових труднощів, не виконують зобов’язання або ухиляються від сплати комісій (відсотків) або основної суми боргу, є ймовірність того, що вони зазнають банкрутства
або іншої фінансової реорганізації, та якщо дані, що спостерігаються, вказують, що
існує вимірне зниження очікуваних майбутніх грошових потоків, такі як зміни в рівні
прострочених платежів або економічних умовах, які корелюють із невиконанням
зобов’язань.
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ
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 курси
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, дохідний

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

Інвестиційна
нерухомість

Дебіторська
заборгованість

Поточні
зобов’язання

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

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

Ринковий,
дохідний, витратний

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

Дохідний

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

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
Ціни на ринку
нерухомості,
дані оцінки
професійних
оцінювачів

Контрактні умови, ймовірність
погашення,
очікувані вхідні
грошові потоки

Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості.
Класи активів
та зобов’язань,
оцінених за
справедливою
вартістю

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

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

Дата оцінки

31.12.19

31.12.18

31.12.19

31.12.18

31.12.19

31.12.18

31.12.19

31.12.18

Інвестиційна
нерухомість

-

-

-

-

-

-

-

-

Довгострокова
дебіторська
заборгованість

-

-

-

-

-

-

-

-

Інвестиції
доступні для
продажу

-

Фінансові
інвестиції
довгострокові

-

-

-

-

-

-

-

-

Інвестиції, до
погашення

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю
Найменування статті

Балансова вартість

-

99

2143

99

2143

2019

2018

2019

2018

2

3

4

5

Фінансові активи

-

-

-

-

99

2143

99

2143

Інвестиції, до погашення

-

-

-

-

Довгострокова
дебіторська заборгованість

-

-

-

-

Торговельна дебіторська заборгованість

945

909

945

909

Грошові кошти

4200

6266

4200

6266

Фінансова оренда

-

-

-

-

Короткострокові
позики

-

-

-

-

1658

1214

1658

1214

Інвестиції доступні
для продажу

Справедливу 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 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 нижче.
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ СТАТТІ ПОДАНІ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ
Дохід від реалізації
Найменування статті

2019

2018

Дохід від реалізації послуг

1476

1248

Всього, дохід

1476

1248

2019

2018

Виробничі витрати

4

13

Витрати на персонал

-

-

Амортизація

-

-

Собівартість реалізації

Інші

-

-

Всього

4

13

Інші доходи, інші витрати
		
Інші доходи

Фінансова
оренда

-

-

-

-

-

-

-

-

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 ієрархії

Залишки
станом на
31.12.2018 р.

Придбання
(продажі)

Залишки
станом на
31.12.2019 р.

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

Інвестиційна
нерухомість

-

-

-

-

Довгострокова
дебіторська
заборгованість

-

-

-

-

Фінансові
інвестиції
довгострокові

27

-

27

-

Фінансова
оренда

-

-

-

-

Справедлива вартість

1

Торговельна кредиторська заборгованість
Контрактні умови, ймовірність
погашення,
очікувані вихідні грошові
потоки

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

2019

2018

Доходи від реалізації іноземної валюти

-

-

Інші доходи

-

-

Відшкодування раніше списаних активів

-

-

Доходи від субсидії

-

-

Всього

-

-

2019

2018

394

346

Адміністративні витрати		

Витрати на персонал
Утримання основних засобів

-

-

Витрати на охорону

-

7

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів

-

-

Інші

795

427

Всього адміністративних витрат

1189

780

2019

2018

-

-

Фінансові доходи та витрати
		
Процентні доходи
Процентний дохід за борговими цінними
паперами

Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
Відсотки на депозитному рахунку в банку
Інші фінансові доходи

571

1167

4

-

Всього процентні доходи

575

1167

Процентні витрати

2019

2018

Банківські кредити та овердрафти

-

-

Фінансовий лізинг

-

-

Всього процентні витрати

-

-

Необоротні активи станом на 31.12.2019 року
Довгострокові фінансові інвестиції (Інші фінансові інвестиції ) станом на 31.12.2019
року на балансі Товариства складають 26,596 тис. грн. та представлені корпоративними правами ТОВ «Укрснабкомплект» 9,996 тис. грн. та ТОВ «Фонд нерухомості»
16,600 тис. грн.
Торговельна та інша дебіторська заборгованість
31.12.2019

31.12.2018

945

909

Аванси видані

-

-

Розрахунки з бюджетом

-

-

12046

8402

-

-

Торговельна дебіторська заборгованість

Інша дебіторська заборгованість
Резерв під зменшення корисності дебіторської заборгованості
Чиста вартість торговельної дебіторської
заборгованості

945

909

Дебіторська заборгованість Товариства не має забезпечення.
Аналіз простроченої, але не знеціненої дебіторської заборгованості, представлено
наступним чином:
31.12.2019

31.12.2018

До 30 днів

-

-

30-60 днів

-

-

60-90 днів

-

-

90-120 днів

-

-

Більше 120 днів

-

-

Податковий облік діяльності Товариства здійснюється згідно вимогам чинного законодавства України. Товариством проаналізовано наявність розбіжностей між значеннями балансової вартості активів та зобов’язань та їх податковою базою згідно
вимогам МСФЗ 12 «Податки на прибуток».
У зв’язку з тим, що зазначені розбіжності відсутні Товариством відстрочені податки
не формувалися.
Грошові кошти

Каса та рахунки в банках, в грн.
Каса та рахунки в банках, в дол. США
Банківські депозити, в дол. США
Всього

31.12.2019

31.12.2018

4200

6266

-

-

-

-

4200

6266

Товариство складає Звіт про рух грошових коштів згідно МСФО 7 «Звіт про рух
грошових коштів» прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про
основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових
коштів.
- не грошові операції інвестиційної та фінансової діяльності не проводились;
- наявності значного сальдо грошових коштів, які є в наявності і які недоступні для
використання групою, до якої належить підприємство, не має.
Власний капітал
Станом на 31 грудня 2018 року власний капітал складається з зареєстрованого капіталу та у розмірі 12000 тис. грн. та непокритого збитку 1081 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2019 року власний капітал складається з зареєстрованого капіталу та непокритого збитку у розмірі 12000 тис.грн та 2910 тис. грн відповідно.
Розділ власного капіталу

31.12.2019 р.
(тис.грн)

31.12.2018 р.
(тис. грн.)

12000

12000

Додатковий капітал

0

0

Резервний капітал

0

0

-2910

-1081

Зареєстрований (пайовий) капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)
Інші резерви
Всього власного капіталу

-

-

9090

10919
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яльність» повідомляємо, що та пов’язаних необоротних активів, утримувані для
продажу, та припиненої діяльність, пов’язаних з ними зобов’язань, а також результати їх продажу (вибуття) у Товаристві немає.
На вимогу МСФЗ 36 «Зменшення корисності активів» протягом 2019 було проведено уцінку цінних паперів на 2 027,5 тисяч гривень, пов’язану з призупиненням їх
обігу, яку відображено в Звіті про фінансові результати.
На вимогу МСФЗ 8 «Операційні сегменти»: Згідно «Положення про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику» Товариством не встановлені окремі господарські чи географічні сегменти, Протягом 2019 року Товариство здійснювало
діяльність в одному географічному та бізнес сегменті, отже Додаток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» не готувався.
На вимогу МСФЗ 40 «Інвестиційна нерухомість»: в звітному періоді операцій з інвестиційною нерухомістю Товариством не здійснювалось.
На вимогу МСФЗ 17 «Фінансова оренда» у примітках до фінансової звітності розкривається така інформація:
- Товариство протягом звітного періоду не укладало договори фінансової оренди.
- Невідмовної оренди на дату Балансу не було.
- Підприємство у звітному періоді майно у фінансову та операційну оренду не надавало.
Торговельна та інша кредиторська заборгованість
31.12.2019

31.12.2018

1658

1214

59

41

Одержані аванси

-

-

Розрахунки із страхування

3

-

Заробітна плата та соціальні внески

22

38

Інші

6485

5535

Всього кредиторська заборгованість

8227

6828

Торговельна кредиторська заборгованість
Розрахунки з бюджетом

РОЗКРИТТЯ ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Умовні зобов’язання.
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.
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.
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;
- 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.
Перелік пов’язаних сторін:
Найменування юридичної особи / П.І.Б. фізичної
особи

Частка в статутному
капіталі тис.грн.(%)

Наявність контролю на
звітну дату

Ганюк Т.М.

4238 (35,316666)

Володіння часткою, що
відповідає еквіваленту
35,316666 % статутного
капіталу

2019

2018

Операції з
пов’язаними
сторонами

Всього

Операції з
пов’язаними
сторонами

Всього

1

2

3

4

5

Реалізація

-

-

-

-

Придбання сировини та матеріалів

-

-

-

-

Торгова дебіторська заборгованість

-

-

-

-

Інші активи
На вимогу МСФЗ 5: «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена ді-
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Торгова кредиторська заборгованість

-

-

-

-

Початок крупного судового процесу, що виник виключно внаслідок подій, які відбулися після дати балансу

ні

Компенсація
провідному
управлінському
персоналу

-

-

-

-

Дивіденди за звітний період оголошені Компанією після дати
балансу

ні

Укладення контрактів щодо значних капітальних і фінансових
інвестицій

ні

Короткострокові
виплати працівникам

-

-

-

-

Оголошення банкротом дебітора Товариства, заборгованість
якого раніше була визнана сумнівною.

ні

Виплати по закінченні трудової
діяльності

-

-

-

-

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

ні

Продаж запасів, який свідчить про необґрунтованість оцінки
чистої вартості їх реалізації на дату балансу

ні

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

ні

Ризик ліквідності
Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності.
Товариство аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською заборгованістю
та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від
операційної діяльності.
Інформація щодо недисконтованих платежів за фінансовими зобов’язаннями Товариства в розрізі строків погашення представлена наступним чином:
Рік, що закінчився
31.12.2019 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

1

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

Торговельна та
інша кредиторська
заборгованість

-

-

1658

-

-

1658

Поточна заборгованість за
довгостроковими
зобов’язаннями

-

-

-

-

-

-

Всього

-

-

1658

-

-

1658

Рік, що закінчився
31.12.2018 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

Короткострокові
позики банка

-

-

-

-

-

-

Торговельна та
інша кредиторська
заборгованість

-

-

1214

-

-

1214

Поточна заборгованість за
довгостроковими
зобов’язаннями

-

-

-

-

-

-

Всього

-

-

1214

-

-

1214

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.
На основі отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом
залучення додаткового капіталу або фінансування, а також виплати дивідендів та
погашення існуючих позик.
ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ
Наявність

Прийняття рішення щодо реорганізації Товариства

ні

Оголошення плану про припинення діяльності

ні

Оголошення про значну реструктуризацію або про початок її
запровадження

ні

Істотні придбання активів, класифікація активів як утримуваних
для продажу, інші вибуття активів або експропріація значних
активів урядом

ні

Знищення (втрата) активів Товариства внаслідок пожежі, аварії,
стихійного лиха або іншої надзвичайної події

ні

Аномально великі зміни після дати балансу в цінах на активи або
в курсах обміну іноземних валют

ні

Прийняття законодавчих актів, які впливають на діяльність Товариства (ставка НБУ)

так

Прийняття значних зобов’язань або непередбачених зобов’язань,
наприклад, унаслідок надання значних гарантій

ні
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_____________________ /Т.М.Ганюк/

Головний бухгалтер
_____________________/Ю.В.Рацідло/

Всього

Короткострокові
позики банка

Подія

Генеральний директор

АУДИТОРСЬКА ФІРМА РЕСПЕКТ
Заснована у 1994 році,
включена до Реєстру аудиторів та
суб’єктів аудиторської діяльності за № 0135
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо річної фінансової звітності
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»
станом на 31 грудня 2019 року
Адресат:
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ТОВ «БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»
Звіт щодо аудиту фінансової звітності
Думка
Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ», код за ЄДРПОУ 33056212, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, (надалі Товариство), що складається з
Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 р., Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом),
Звіту про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад
суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки до цих фінансових звітів.
На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 року, його фінансові
результати і грошові потоки 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 16.07.1999 № 996-XIV
щодо складання фінансової звітності.
Основа для думки
Ми провели аудит відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості,
аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з
Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості, рік видання 2016-2017, затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати
України від 08.06.2018 №361 (надалі - МСА).
Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежним по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з
Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів та етичними вимогами, застосованими 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.
Суттєву невизначеність, що стосується безперервності діяльності
Ми не встановили суттєву невизначеність, яка може ставити під сумнів здатність Товариства, фінансова звітність якого перевірялася, продовжувати свою діяльність на
безперервній основі.
Інша інформація
Аудит фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2018 р., був
проведений іншим аудитором. Аудитор 04 квітня 2019 р. висловив думку із застереженням щодо цієї фінансової звітності, у зв’язку з незгодою з методом застосування
облікової політики стосовно оцінки цінних паперів , вартість яких включена в статті «Поточні фінансові інвестиції» і обліковуються за балансовою вартістю. Станом
31.12.2019 року цінні папери обліковуються за справедливою вартістю. Проведено
знецінення цінних паперів на суму 2028 тис.грн., ця інформація розкрита в примітках до фінансової звітності в розділі РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ
СТАТТІ ПОДАНІ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ, в підрозділі Інші активи.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання
цієї фінансової звітності, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність» № 2258-VII від 21.12.2017 року та Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі - МСФЗ), що прийняті та застосовуються для складання та
подання фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський
персонал визнає як необхідний для того, щоб забезпечити складання фінансової
звітності, що не містить суттєвих викривлень у наслідок 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 підприємство чи припинити діяльність, або не має інших реальних
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альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями несуть відповідальність за нагляд за
процесом фінансового звітування Товариством.
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, який містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим
рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА,
завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке 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
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
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію
про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які значні недоліки системи 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
Основні відомості про Товариство
Повна назва

Товариство з обмеженою відповідальністю «БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ»

Код ЄДРПОУ

33056212

Відомості про реєстрацію юридичної
особи

Свідоцтво про державну реєстрацію.
Юридичної особи Серії А00 №775792.
Дата проведення державної реєстрації
19.11.2004 р.

Відомості про останні зміни до установчих документів

Згідно витягу з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань від 19.03.2018 р., №1003752777,
державна реєстрація змін до установчих документів проведена 25.07.2018
р. за номером 10701050018029880

Ліцензія Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку Професійна діяльність на фондовому ринку
– Депозитарна діяльність

Серія АЕ, № 286543, дата прийняття
та номер рішення про видачу ліцензії
08.10.2013 р. №2245, строк дії ліцензії: з
12.10.2013 р., строк дії необмежений

Ліцензія Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
Професійна діяльність на фондовому
ринку –діяльність з торгівлі цінними
паперами - Діяльність з управління
цінними паперами

Серія АЕ, № 185302, дата прийняття
та номер рішення про видачу ліцензії
20.11.2012 р. №1073, строк дії ліцензії: з
20.11.2012 р., строк дії необмежений

Ліцензія Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку Професійна діяльність на фондовому ринку діяльність з торгівлі цінними паперами
- Брокерська діяльність

Серія АЕ, № 294630, дата прийняття
та номер рішення про видачу ліцензії
16.12.2014 р. №1732, строк дії ліцензії: з
24.12.2014 р., строк дії необмежений.

Ліцензія Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку Професійна діяльність на фондовому ринку діяльність з торгівлі цінними паперами
- Дилерська діяльність

Серія АЕ, № 294631, дата прийняття
та номер рішення про видачу ліцензії
16.12.2014 р. №1732, строк дії ліцензії: з
24.12.2014 р., строк дії необмежений

Свідоцтво про членство в професійній
асоціації реєстраторів і депозитаріїв

Свідоцтво ПАРД №285, видане 12
жовтня 2013 р.

Види 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
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Найменування депозитарію на обслуговування рахунку у цінних паперах

ПАТ «Національний депозитарій України», код ЄДРПОУ 30370711 Договір
на обслуговування цінних паперів
№Д-135/Ц від 15.10.2013 р.

Найменування клірингової установи

ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових
ринках» Договір про клірингове обслуговування №0339/01/S від 18.10.2013 р.

Місцезнаходження

Україна, 01133, м. Київ, вул.Кутузова,
18/7

Генеральний директор Товариства

Ганюк Тетяна Миколаївна, Протокол
Загальних зборів Учасників №46/2 від
17.05.2013 р.

Внутрішній аудитор Товариства

Крушинська О.М. Наказ №63-ВК від
10.04.2017 року

Середня кількість працівників

7

Опис аудиторської перевірки
Ми провели аудит відповідно до вимог МСА.
Товариство у 2019 році вело бухгалтерський облік за автоматизованою системою
бухгалтерського обліку з допомогою програмного системного продукту 1С: Підприємство з використанням плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, розробленого
Товариством на підставі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого
Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. № 291 (із змінами та доповненнями) (далі – Інструкція № 291).
Відповідно до Закону України від 16.07.99р. №996-XIV «Про бухгалтерський облік і
фінансову звітність в Україні» та МСФЗ основні принципи, методи і процедури, що
використовувалися Товариством для ведення бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності, визначені в Наказі про облікову політику.
Принципи облікової політики Товариства застосовувались при веденні бухгалтерського обліку та не змінювались протягом 2019 року.
Загальний стан бухгалтерського обліку Товариства можна оцінити як такий, що відповідає вимогам управлінського персоналу.
Фінансова звітність Товариства підготовлена відповідно до МСФЗ. Річна фінансова
звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку Товариства станом на
кінець останнього дня звітного року із застосуванням вимог МСФЗ.
Складання і подання фінансової звітності користувачам здійснювалося своєчасно.
Опис питань і висновки, яких дійшов аудитор
Розкриття інформації про активи
Станом на 31.12.2019р. загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок
2018 р. зменшились на 430 тис. грн. і відповідно складають 17317 тис. грн. Зменшення активів відбулося в основному за рахунок обезцінення цінних паперів.
На нашу думку, у фінансовій звітності Товариства інформація за видами активів в
цілому розкрита повно та у відповідності до МСФЗ.
Розкриття інформації про зобов’язання
Станом на 31.12.2019р. загальні зобов’язання Товариства в порівнянні з даними на
початок 2018 р. збільшились на 1 399 тис. грн. і відповідно складають 8227 тис. грн.
Збільшення зобов’язань відбулося в основному за рахунок збільшення поточних
зобов’язань.
На нашу думку у фінансовій звітності Товариства інформація за видами зобов’язань
в цілому розкрита повно та у відповідності до МСФЗ.
Розкриття інформації про фінансові результати
Товариство за звітний період має збиток у розмірі 1829 тис. грн. Збиток, визначений
у балансі, підтверджується даними синтетичного обліку, оборотно-сальдовими відомостями, має ув’язку з іншими формами фінансової звітності.
Відповідність розміру статутного капіталу вимогам чинного законодавства
Відповідно до ст.17 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480
від 23.02.2006 р. із змінами, 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. Відповідно до ст.14 Закону України «Про депозитарну систему України» № 5178
від 06.07.2012 р. із змінами, мінімальний розмір статутного капіталу депозитарної
установи має становити не менш як 7 мільйонів гривень.
Станом на дату складання фінансової звітності - 31.12.2019 року Товариство мало
розмір статутного капіталу 12 000 000,00 гривень, що відповідає тому рівню, який
зобов’язане підтримувати Товариство для провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами та депозитарної діяльності депозитарної установи.
Товариство дотримується таких вимог:
• частка статутного капіталу Товариства, що належить іншому торговцю цінними паперами, не перевищує 10 відсотків;
• частка Товариства разом з пов’язаними особами у статутному капіталі Центрального депозитарію цінних паперів не становить більше 5 відсотків;
• частка Товариства у статутному капіталі депозитарної установи не становить більше 5 відсотків,
що відповідає вимогам п.4 розділу ІІ Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними
паперами, що затверджені рішенням НКЦПФР від 14.05.2013 року №819 (надалі –
Ліцензійні умови) із змінами.
Частки держави в Статутному капіталі Товариства немає.
Відповідність розміру власного капіталу вимогам чинного законодавства України
На дату складання фінансової звітності 31.12.2019 року Товариство мало розмір
власного капіталу (чистих активів) 9090 тис.грн., що на 16,75 % менше від розміру
власного капіталу (чистих активів) на 31.12.2018 р., що відповідає вимогам п.3 ст.31
Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»
№2275-VIII від 06.02.2018р.
Формування Статутного капіталу
Відповідно до установчих документів, статутний капітал Товариства складає 12 000
000,00 грн. (Дванадцять мільйонів грн. 00 коп.). Статутний капітал достовірно відображено в бухгалтерському обліку. Неоплаченого капіталу Товариство не має.
Учасники Товариства станом на 31.12.2019 р.
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

ЕМІТ ІНФО
№ п/п

Код ЄДРПОУ
/ ідентифікаційний номер

Засновники, найменування юр. особи,
керівник, Ф.І.О. фіз.
особи

1.

1914009275

2.

Частка в Статутному капіталі

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Основні відомості про аудиторську фірму:
повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів: АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РЕСПЕКТ» У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ;
код за ЄДРПОУ: 20971605;
номер та дата включення до «Реєстру аудиторських фірм та аудиторів»: №0135 від
19.10.2018;
розділи «Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської» до яких включена аудиторська фірма:
Розділ «СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»;
Розділ «СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ
ОБОВ’ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ»;
Розділ «СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ
ОБОВ’ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ
СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС».
прізвище, ім’я, по батькові ключового партнера із завдання з аудиту фінансової звітності, номер аудитора, у «Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності» Аудиторської палати України: Лазоренко Майя Володимирівна, № 100346.
місцезнаходження: 65082, м. Одеса, провулок Маяковського, будинок 1, офіс 535.

грн.

%

Сінельниченко Віктор
Тимофійович

665 000,00

5,54

2785318252

Петренко Олександр
Іванович

1 188 000,00

9,90

3.

2470412701

Крушинська Олена
Миколаївна

1 188 000,00

9,90

4.

2029711011

Беляков Володимир
Павлович

665 000,00

5,54

5.

без ід.номеру

Рацідло Ольга Олександрівна

1 188 000,00

9,90

6.

2825009947

Семенюк Світлана
Вадимівна

1 188 000,00

9,90

7.

3182120601

Рибальченко Тетяна
вікторівна

1 015 000,00

8,46

8.

2545412626

Нєвєрова Олена
Миколаївна

665 000,00

5,54

9.

2190103540

Ганюк Тетяна Миколаївна

4 238 000,00

35,32

Ключовий партнер
з аудиту, результатом якого є цей звіт		
незалежного аудитора			
Лазоренко Майя Володимирівна

12 000 000,00

100%

Генеральний директор			

Всього:

Операції з пов’язаними особами
Під час здійснення процедур з аудиту нами встановлено, що пов’язаними особами
Товариства є:
Тип пов’язаної особи

Назва, ПІБ

Засновники, акціонери (частка в
статутному капіталі яких складає більш
ніж 10%)

Ганюк Тетяна Миколаївна 35,32 %

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:
дата та номер договору на проведення аудиту: 07.09.2020 № 50;
дата початку та дата закінчення проведення аудиту: дата початку 07.09.2020, дата
закінчення 21.09.2020.

Швець Олена Олександрівна

Дата аудиторського звіту: 21 вересня 2020 року

Під час здійснення процедур з аудиту нами встановлено, що Товариством інформація про операції з пов’язаними особами належним чином розкрита у Примітках до
фінансової звітності станом на звітну дату.
Інформація про стан корпоративного управління
Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управління,
у тому числі стану внутрішнього аудиту, було отримання доказів, які дозволяють
сформувати судження щодо відповідності системи корпоративного управління Товариства вимогам українського законодавства та статуту Товариства.
Формування складу органів корпоративного управління Товариства здійснюється
відповідно до ст. 6 статуту, затвердженого загальними зборами учасників.
Протягом звітного року на Товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління:
- Загальні збори учасників - вищий орган;
- Генеральний директор - виконавчий орган;
- Служба внутрішнього аудиту (контролю) - контролюючий орган.
Функціонування органів корпоративного управління регламентується Статутом.
Загальними зборами учасників затверджені Положення про Служба внутрішнього
аудиту (контролю).
Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства протягом звітного
року здійснювався внутрішнім аудитором.. На момент здійснення аудиторської
перевірки аудитор свою перевірку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік завершила.
Внутрішнього аудитора Товариства призначено наказом директора Товариства
№63-ВК від 10.04.2017 року.
Протягом 2019 року внутрішнім аудитором Товариства було здійснено перевірку
результатів та аналіз інформації щодо поточної фінансової діяльності Товариства,
перевірку професійної діяльності працівників, перевірку на предмет дотримання
законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню доходів),
одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму. На момент здійснення
аудиторської перевірки внутрішній аудитор свою перевірку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік завершила.
Аудитор, розглянувши стан внутрішнього контролю Товариства, вважає за необхідне зазначити наступне:
- система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти
і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський
контроль;
- бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів Товариства, достовірність звітності та включає попередній, первинний і подальший контроль.
За результатами виконання процедур перевірки стану корпоративного управління,
у тому числі внутрішнього аудита, можна зробити висновок, що система внутрішнього контролю на Товаристві створена, є адекватною та достатньою.
Події після дати балансу
Ми звертаємо увагу на події після дати балансу - це об’явлена глобальна пандемія
COVID-19, що суттєво вплине на фінансовий ринок та матиме безлічі наслідків таких
як: перебої з виробництвом і постачаннями (приклад чого першим продемонстрував Китай) падіння продажів, виручки, продуктивності або всього перерахованого
вище відразу, недоступність персоналу (в тому числі висококваліфікованого), закриття представництв, торгових точок і так далі, труднощі або повна неможливість
залучення фінансування, затримка в реалізації планів на розширення, підвищена
волатильність фінансових інструментів, зниження туризму, культурної та спортивної
активності та інше. Товариству слід пам’ятати про більш широкі наслідки COVID-19,
які той надасть на макрорівні - на глобальну економіку і великі фінансові ринки
Ми сьогодні не можемо надати аналізу унікальних обставин і ризиків, з яким зіткнулося Товариство, щоб правильно оцінити наслідки для фінансової звітності.
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ЕМІТ ІНФО

ТОВ «Фондова компанія «ФАВОРИТ»
КОДИ

Територія: Солом’янський р-н, м. Києва
Дата (рік, місяць, число)

Організаційно-правова форма господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю

2020

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 2019р.
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

731

1284

1011
1012
1015

987
( 256 )

1555
( 271 )

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

7700

7700

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

300

300

1040
1045
1050
1060

1031

1584

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

1

1

1125

1702

290

2
2

2
2

26
3138
2234

7
5026
1892

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170

2

1180
1181
1182
1183
1184
1190
1195

7103

7220

1200
1300

8134

8804

568

370

370

( 239 )

( 186 )

(

) (

)

(

) (

)

7831

8452

21

7
21

249

279

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
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690

33

45

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

1695

303

352

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

Баланс
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8804
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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

1286

6413

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

(

3077

) (

2181

(

2814

) (

)

2182

(

) (

)

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

)
168

)

(

-939

) (

)

2194

2225
(

4219

) (

)

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

2941

2121

2897

42

44
(

) (

30

прибуток

2290

збиток

2295

(

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

(

Прибуток (збиток) від припиненої
діяльності після оподаткування

2305

18

40

74

22
) (

21

)

)

) (

23

)

) (

1

)

Чистий фінансовий результат:
2122
2130

(

2045

) (

2086

)

прибуток

2350

збиток

2355

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

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

568

Сукупний дохід (сума рядків
2350,2355 та 2460)

2465

621

ЕМІТ ІНФО

) (

Фінансовий результат від операційної діяльності:

Дохід (витрати) від зміни інших
страхових резервів

14

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

95

122

Витрати на оплату праці

2505

1004

1019

Відрахування на соціальні заходи

2510

229

208

Амортизація

2515

15

14

Інші операційні витрати

2520

3779

953

Разом

2550

5122

2316

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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
(1)

Дивіденди на одну просту акцію

№2(29) • 15 грудня 2020 р.

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

2038

3020

2040

3025
3035
3040
3045
3050

2

4

5

3200

665

2662

3205
3215

29

3220
3225
3230

1

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

700

3255

(

3260
3270
3275

955

) (

1677

)

(
(
(

) (
) (
) (

720

)
)
)

3280

(

) (

3290

(

) (

)
)

( 260 )

3295

965

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової
діяльності

3055
3095

424

185

Товарів (робіт, послуг)

3100

(

782

) (

895

)

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

(
(
(

829
225
464

) (
) (
) (

735
201
936

)
)
)

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

) (
132

) (

)
9

)

( 551 )

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

( 233 )
2234

3410

( 109 )

11

3415

1892

2234

Код за ДКУД

1801005

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за 2019р. Форма №4
Стаття

Код Зареєстроварядка ний капітал

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

7700

www.emitinfo.com

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

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

4

5

7700

Резервний
капітал

Нерозподілений прибуток Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Вилучений
капітал
9

Всього

6

7

370

( 136 )

7934

( 103 )

( 103 )

( 239 )
53

7831
53
568

53
( 186 )

621
8452

370

8

414
1809

568

10

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

7700

568
568
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ЕМІТ ІНФО

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за 2018р. Форма №4
Стаття

Код Зареєстроварядка ний капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

4

5

Резервний
капітал

Код за ДКУД
Нерозподілений прибуток Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

1

2

3

6

7

4000
4005
4010
4090
4095
4100
4110
4111
4112
4113

7700

370

( 238 )

7832

7700

370

( 238 )
102

7832
102

7700

370

102
( 136 )

110
7934

10

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

ПРИМІТКИ
ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2019 РІК
ТОВ «ФОНДОВА ТОВАРИСТВО «ФАВОРИТ»
1.
Інформація про ТОВ «Фондова Товариство «Фаворит»
1.1 Загальна інформація про Товариство
2.
Операційне середовище
3.
Основи підготовки фінансової звітності
3.1 Достовірне подання та відповідність МСФЗ
3.2. МСФЗ, які набули чинності з 01 січня 2019 року.
3.3. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності
3.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення6
3.4. Звітний період фінансової звітності
3.5. Припущення про безперервність діяльності
3.6 Рішення про затвердження фінансової звітності
4.
Суттєві положення облікової політики
4.1. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітності
4.2. Основа формування облікових політик
4.3. Інформація про зміни в облікових політиках
4.4. Форма та назви фінансових звітів
4.5 Методи подання інформації у фінансових звітах
4.6. Оцінка за справедливою вартістю
4.7. Визнання та оцінка фінансових інструментів
4.8. Грошові кошти та їхні еквіваленти
4.9. Зобов’язання.
4.10. Забезпечення.
4.11. Виплати працівникам.
4.12. Згортання фінансових активів та зобов’язань
4.13. Основні засоби
4.13.1. Визнання та оцінка основних засобів
4.13.2. Подальші витрати.
4.13.3. Амортизація основних засобів.
4.13.4. Зменшення корисності основних засобів.
4.14 Оренда
4.15. Нематеріальні активи
4.16. Податок на прибуток
4.17. Доходи та витрати
4.18. Умовні зобов’язання та активи.
4.19. Основні припущення, оцінки та судження
5.
Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості
5.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за
справедливою вартістю
5.2. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої
вартості
5.3. Переміщення між 1-м, 2-м та 3-м рівнями ієрархії справедливої вартості
5.4. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»
6.
Виправлення помилок
7.
Розкриття інформації статей фінансової звітності
7.1. Дохід від реалізації
7.2. Інші доходи та інші витрати
7.3. Елементи витрат
7.4. Нематеріальні активи
7.5. Основні засоби
7.6. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід (ІСД)
7.7. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю з відображенням

ЕМІТ ІНФО

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

16

8

Вилучений
капітал

1801005

переоцінки у прибутку та збитку
7.8. Грошові кошти Товариства
7.9. Дебіторська заборгованість
7.10. Поточні зобов’язання і забезпечення
7.11. Забезпечення
7.12. Статутний капітал
7.13. Резервний капітал
7.14. Капітал в дооцінках
7.15. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
7.16. Податок на прибуток
7.17. Умовні зобов’язання та умовні активи
8.
Розкриття інформації про пов’язані сторони
8.3. Операції з пов’язаними сторонами
8.4. Заборгованість пов’язаних осіб
8.5. Інформація про управлінський персонал Товариства:
9.
Цілі та політики управління фінансовими ризиками
9.1. Кредитний ризик
9.2. Ринковий ризик
9.3. Ризик ліквідності
9.4. Управління капіталом
9.4. Інформація про ступінь ризику Товариства на основі аналізу результатів пруденційних показників діяльності станом 31.12.2019 р.
10. Події після звітної дати
1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВ «ФОНДОВА ТОВАРИСТВО «ФАВОРИТ»
1.1 Загальна інформація про Товариство
ТОВ «Фондова Товариство «Фаворит» (надалі –Товариство) розташоване за адресою:
Україна, 03680, м. Київ, вул.. Гарматна, буд. 6.
ТОВ «Фондова Товариство «Фаворит» засноване 15.07.1996 р. та зареєстроване
Солом’янською районною у м. Києві Державною Адміністрацією за №1 073 120 0000
000126.
Статут ТОВ «Фондова Товариство «Фаворит» зареєстрований 15.07.1996 р. за №5460.
Зміни до статуту зареєстровані 03.10.2004 р., 03.10.2007р., 16.02.2009р., 07.04.2010р.,
30.06.11р., 14.08.2013р., 30.04.2014р., 22.12.2016 р.
Нова редакція ТОВ «Фондова Товариство «Фаворит» затверджена рішенням загальних зборів Учасників від 22.12.2016р. (протокол №22/12/16-01) і зареєстрована
22.12.2016р. за №1 073 1050017000126.
Кількість працівників Товариства станом на 31.12.2019 року – 10 чол.
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
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
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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.
2. ОПЕРАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
Протягом 2019 року економіка України демонструвала ознаки стабілізації після тривалого періоду політичної та економічної напруженості. У 2019 році темп інфляції в
Україні у річному обчисленні уповільнився до 4,1% (порівняно з 9,8% у 2018 році),
а ВВП показав подальше зростання, за оцінками, на 3,5% (після зростання на 3,3%
у 2018 році).
Після кількох років девальвації національна валюта України зміцнилася на 17% (станом на 31 грудня 2019 року встановлений НБУ офіційний курс обміну гривні по відношенню до євро становив 26,42 гривні за 1 євро порівняно з 31,71 гривні за 1 євро
станом на 31 грудня 2018 року). Серед головних факторів зміцнення гривні - успішне
розблокування фінансування за програмою МВФ наприкінці 2018 року, стабільні доходи агроекспортерів, обмежена гривнева ліквідність, збільшення грошових переказів у країну від трудових мігрантів та постійне надходження іноземної валюти за
державними борговими інструментами. В той же час почалася девальвація української валюти з березня 2020 року.
Починаючи з квітня 2019 року, Національний банк України (НБУ) розпочав цикл
пом’якшення кредитно-грошової політики з поступовим зменшенням облікової
ставки вперше за останні два роки з 18% у квітні 2019 року до 10,0% у березні 2020
року, що обґрунтовано стійкою тенденцією до уповільнення інфляції.
У грудні 2018 року Рада МВФ ухвалила 14-місячну програму кредитування для України Stand-by (SBA) у загальній сумі 3,9 мільярда доларів США. У грудні 2018 року Україна вже отримала від МВФ та ЄС 2 мільярда доларів США, а також кредитні гарантії від
Світового банку на суму 750 мільйонів доларів США. Затвердження програми МВФ
істотно підвищує здатність України виконати її валютні зобов’язання у 2019 році, що
зрештою сприяло фінансовій та макроекономічній стабільності в країні. Проте прийняття рішення МВФ про надання наступних траншів залежатиме від успіху України
у виконанні умов Меморандуму про економічну і фінансову політику, якого Україна
планує дотримуватись у ході реалізації програми SBA.
У 2020 році Україна зобов’язана погасити значну суму державного боргу, що вимагатиме мобілізації суттєвого внутрішнього і зовнішнього фінансування у дедалі
складніших умовах кредитування країн, економіка яких розвивається. Крім того, негативні тенденції у промисловому виробництві України, які спостерігались у другій
половині 2019 року, можуть зберегтися у 2020 році.
Події, що призвели до анексії Криму Російською Федерацією у лютому 2014 року, та
конфлікт на сході України, який розпочався навесні 2014 року, дотепер залишаються
неврегульованими. Відносини між Україною та Російською Федерацією залишаються напруженими.
У березні-квітні 2019 року в Україні відбулися вибори президента, а в липні 2019
року – дострокові парламентські вибори. Уряд, який був сформований після парламентський виборів, які відбулися у липні 2019, був відправлений у відставку 4 березня 2020. Внаслідок нещодавніх політичних змін ступінь непевності, у тому числі
щодо майбутнього напрямку реформ, у 2020 році залишається вкрай високим.
Попри деякі покращення ситуації у 2019 році, остаточний результат політичної та
економічної ситуації в Україні та її поточні наслідки передбачити вкрай складно,
проте вони можуть мати подальший негативний вплив на економіку України та бізнес Товариства.
Окрім цього, негативні тенденції на світових ринках, спричинені епідемією Коронавірусу (COVID-19), можуть вплинути на економіку України в цілому та на діяльність
Товариства. Наприкінці 2019 року новини про Коронавірус вперше прийшли з Китаю. Ситуація наприкінці того ж року полягала у тому, що Всесвітню організацію
охорони здоров’я було повідомлено про обмежену кількість випадків зараження
невідомим вірусом. У перші кілька місяців 2020 року вірус поширився по всьому
світу і його негативний вплив постійно набирав обертів. Керівництво розглядає цей
спалах захворювань як некоригуючу подію після дати балансу. За оцінкою керівництва, ситуація потенційно може призвести до суттєвого недоотримання доходів
внаслідок відсутності попиту на послуги готелю (більш докладну оцінку керівництвом можливого впливу COVID-19 на діяльність Товариства наведено у Примітці
10 Події після звітної дати.
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 2019 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 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.
3.2. МСФЗ, які набули чинності з 01 січня 2019 року.
В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України,
оприлюднено стандарт МСФЗ 16 «Оренда», що обов’язковий до застосування з 01
січня 2019 року. Цей стандарт встановлює принципи визнання, оцінки, подання
оренди та розкриття інформації про неї. Мета полягає у тому, щоб забезпечити надання орендарями та орендодавцями доречної інформації у такий спосіб, щоб ці
операції були подані достовірно. На основі цієї інформації користувачі фінансової
звітності можуть оцінити вплив оренди на фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки суб’єкта господарювання.
3.3. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності
Товариство не прийняло перелічені нижче МСФЗ і Тлумачення КТМФЗ, які вже опубліковані, але ще не набули чинності:
•
МСФЗ (IFRS) 17 «Страхові контракти» - набирає чинності для річних періодів, які
починаються 1 січня 2021 року;
•
МСФЗ 3 “Об’єднання бізнесу” – Визначення бізнесу – набирає чинності 1 січня
2020 року;
•
МСБО 1 «Подання фінансової звітності”, МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» – визначення поняття «суттєвий» – діє з 1 січня 2020
року;
•
МСФЗ (IFRS) 10 «Консолідована фінансова звітність», МСБО (IAS) 28 «Інвестиції в
асоційовані та спільні підприємства – продаж або внесення активів між інвестором
та його асоційованою компанією або спільним підприємством»– набрання чинності
відкладено на невизначений термін;
•
Концептуальна основа підготовки фінансової звітності – Зміни до посилань на
Концептуальну основу у Міжнародних стандартах фінансової звітності – діє з 1 січня
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2020 року.
МСФЗ (IFRS) 17 «Страхові контракти»
МСФЗ 17 замінює МСФЗ 4, який був випущений як проміжний стандарт у 2004. МСФЗ
17 вирішує проблему порівняльності інформації, створену МСФЗ 4, оскільки вимагає вести облік усіх страхових контрактів послідовно. Це матиме позитивні наслідки
як для інвесторів, так і для страхових компаній. Страхові зобов’язання обліковуватимуться за їх поточною, а не історичною собівартістю. Товариство повинно буде
відображати прибутки по мірі надання страхових послуг (а не на момент отримання
страхової премії), а також представляти інформацію про прибутки від страхових
контрактів, які Товариство очікує отримати у майбутньому.
Товариство вважає, що змінений стандарт не вплине на фінансову звітність.
МСФЗ (IFRS) 3 «Об’єднання бізнесу» – Визначення бізнесу
У зміненому визначенні бізнесу наголошується, що виробництво бізнесу полягає у
наданні товарів і послуг покупцям, тоді як попереднє визначення зосереджувалося
на прибутках у формі дивідендів, менших витрат або інших економічних вигід для
інвесторів та інших.
Відмінність між бізнесом і групою активів є важливою, оскільки покупець визнає
гудвіл тільки при придбанні бізнесу.
Управлінський персонал Товариства вважає, що змінений стандарт не вплине на
фінансову звітність.
МСБО (IAS) 1 «Подання фінансової звітності», МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» – визначення поняття «суттєвий»
Оновлене визначення суттєвих змін МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та
МСБО 8 «Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки». Поправки уточнюють визначення суттєвості та спосіб її застосування шляхом включення до визначення, яке дотепер було включено до інших стандартів МСФЗ. Крім того, пояснення,
що додаються до визначення, були покращені. Нарешті, поправки забезпечують
узгодження визначення суттєвості у всіх стандартах МСФЗ.
Управлінський персонал Товариства вважає, що змінений стандарт не вплине на
фінансову звітність.
МСФЗ (IFRS) 10 «Консолідована фінансова звітність», МСБО (IAS) 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства – продаж або внесення активів між інвестором та
його асоційованою компанією або спільним підприємством»
Вузькоспеціалізовані поправки стосуються визнаних розходжень між вимогами в
МСФЗ 10 та МСБО 28 (2011) при продажу або внесенні активів між інвестором та
його асоційованою компанією або спільним підприємством.
Управлінський персонал Товариства вважає що змінений стандарт не вплине на фінансову звітність.
Концептуальна основа підготовки фінансової звітності – Зміни до посилань на Концептуальну основу у Міжнародних стандартах фінансової звітності
Разом зі зміненою Концептуальною основою, котра стала чинною після її оприлюднення 29 березня 2018 року було також випущено Зміни до посилань на Концептуальну основу у стандартах МСФЗ. Документ містить зміни до МСФЗ 2, МСФЗ 3, МСФЗ
6, МСФЗ 14, МСБО 1, МСБО 8, МСБО 34, МСБО 37, МСБО 38, КТМФЗ 12, КТМФЗ 19,
КТМФЗ 20, КТМФЗ 22, та ПКТ 32.
Не всі зміни, однак, оновлюють вказані стандарти та тлумачення стосовно посилань
та цитувань з Концептуальної основи таким чином, щоб вони посилалися на переглянуту Концептуальну основу. Деякі стандарти та тлумачення були оновлені лише
так, щоб вказати, на яку Концептуальну основу зроблене посилання (Концептуальна
основа, опублікована в 2001 році, Концептуальна основа, опублікована в 2010 році,
або Концептуальна основа, опублікована в 2018 році) або щоб вказати, що визначення в певному стандарті не були оновлені відповідно до нових визначень у переглянутій Концептуальній основі.
Управлінський персонал Товариства вважає, що змінені стандарти не вплинуть на
фінансову звітність.
3.3. 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.
3.4. Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність є календарний рік, тобто
період з 01 січня по 31 грудня 2019 року.
3.5. Припущення про безперервність діяльності
Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування,
які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.
Управлінський персонал, оцінюючи доречність припущення про безперервність,
бере до уваги всю наявну інформацію щодо майбутнього - щонайменше на 12 місяців з кінця звітного періоду. Таким чином, у результаті оцінювання управлінський
персонал не має інформації про суттєві невизначеності, пов’язані з подіями чи умовами, які можуть спричинити значний сумнів щодо здатності Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі.
3.6 Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення)
керівником Товариства 28 квітня 2020 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
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.
З 1 січня 2019 року Товариство застосовує МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами». Застосування МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» на відображення
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результатів діяльності не мало суттєвого впливу.
Також, з 1 січня 2019 року Товариство 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.
Звіт про власний капітал
Подання інформації у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із застосуванням
прямого методу.
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 справедливої вартості 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.
Товариство 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.
У разі активів і зобов’язань, які переоцінюються у фінансовій звітності на періодичній основі, Товариство 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 Товариством включають позики, грошові кошти, залишки на банківських рахунках, дебіторську та кредиторську заборгованість.
Вci 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 Товариство приймає зобов’язання надати фінансовий інструмент. Вci інші операції придбання i продажу визнаються на
дату розрахунків.
Класифікація i подальша оцінка фінансових активів
Після первісного визнання фінансових активів Товариство 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 Товариство проводить аналіз таких активів на предмет перегляду відповідності категорії, до якої
вони були віднесені.
Амортизована вартість розраховується iз використанням методу ефективної відсоткової ставки та визначається за вирахуванням будь-яких збитків від зменшення
корисності. Премії i дисконти, включно iз первісними витратами на проведення операцій, включаються до балансової вартості відповідного інструменту та амортизуються на основі ефективної відсоткової ставки для відповідного інструменту.
Товариство 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
Товариство 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
Товариство застосовує спрощений підхід до розрахунку резерву очікуваних кредитних збитків. Таким чином, Товариство 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
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грошові виплати (включаючи всi гонорари та додаткові збори сплачені або отримані, витрати на транзакції та інші премiї 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
Товариство припиняє визнавати фінансові активи, коли
(i) активи погашенi або права на потоки грошових коштiв вiд активiв втратили свою
силу, або
(ii) Товариство передала yci суттєві ризики та винагороди вiд володіння активами,
або
(iii) Товариство не передала i не зберегла yci iстотнi права та винагороди вiд
володiння, але втратила контроль. Контроль зберігається, якщо контрагент не
має практичної здатності продати актив повнiстю непов’язаній третій стороні
без потреби накладання додаткових обмежень на операцiю продажу. Фінансові зобов’язання припиняють визнаватись Товариством тодi, i тiльки тодi, коли
зобов’язання Товариства виконані, скасовані чи строк виконання яких закiнчився.
Рiзниця мiж балансовою вартiстю фiнансового зобов’язання, яке припинило визнаватись, та виплаченою компенсацією визнаються у складi звiту 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 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
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 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.
4.11. 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.
Товариство 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 Товариство 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
Товариство 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.
З 01.01.2019 року Товариство 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.
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.
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
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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 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.
На протязі 2019 року Товариство не мало підстав для зменшення корисності основних засобів.
4.14 Оренда
Товариство, 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.
Товариство як Орендар
Товариством передбачається два звільнення від визнання - відносно оренди активів
з низькою вартістю і короткострокової оренди. Товариство 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 Товариство 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, Товариство використовує середню відсоткову ставку за кредитами
банків на початок дії договору оренди. За відсутності кредитів береться ставка, за
якою Товариство 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.
Товариство на дату початку оренди оцінює і визнає на балансі актив у формі права
користування за первісною вартістю.
Для застосування моделі обліку за первісною вартістю Товариство 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, Товариство керується МСБО
16 Основні засоби.
Товариство як орендодавець
Оренда, за якою Товариство 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.
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. 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.
4.17. 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.
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) 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 активів;
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, інвестиційною нерухомістю або іншими активами;
г) суму доходу можна достовірно оцінити;
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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.
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.
4.19. Основні припущення, оцінки та судження
Товариство 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 – Товариство 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
операційної 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) – Товариство 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. Товариство
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. 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.
Таблиця 1
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 курси НБУ
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Інструменти
капіталу

Основні засоби

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

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.

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.

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).

5.2. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої
вартості
Таблиця 2
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.

Дата оцінки

2019
31.12
2019

2018
31.12
2018

2019
31.12
2019

2018
31.12
2018

2019
31.12
2019

2018
31.12
2018

2019
31.12
2019

2018
31.12
2018

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

-

-

300

300

300

300

Поточні фінансові
інвестиції

217

1

368

1 321

4 441

1816

5 026

3 138

Основні засоби

-

-

1 271

703

1 271

703

Класи активів та
зобов’язань, оцінених
за справедливою
вартістю

Усього, тис. грн.

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 2019
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

Справедлива вартість

2019, тис.
грн.

2018, тис.
грн.

2019, тис.
грн.

2018, тис.
грн.

Грошові кошти та їх еквіваленти

1 892

2 234

1 892

2 234

Торгова дебіторська заборгованість

290

1 702

290

1 702

Довгострокові фінансові
інвестиції

300

300

300

300

Поточні фінансові інвестиції

5 026

3 138

5 026

3 138

Інша дебіторська заборгованість

7

26

7

26

2019, тис.
грн.
Земельні ділянки у складі
основних засобів

703

2018,
тис. грн.
703

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.
ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК
Товариство здійснило перерахунок резерву під очікувані кредитні збитки станом
для торгової дебіторської заборгованості станом на 01.01.2019 року
Вплив змін на фінансову звітність
Таблиця 5
Показники

01.01.2019

Коригування

01.01.2019

Дебіторська заборгованість за
товари, роботи послуги (рядок
1125 Балансу)

1805

(103)

1702

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (рядок 1420
Балансу)

(136)

(103)

(239)

Таблиця 6
Показники

2018

Коригування

2018

Інші операційні витрати (рядок
2180 Звіту про Фінансові результати)

(65)

(103)

(165)

Виправлення помилки стосовно розкриття інформації за рівнями ієрархії справедливої вартості на 01.01.2019 року наведено в таблиці нижче
Таблиця 7
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.

Усього,
тис. грн

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

Вартість
поточних
фінансових
інвестиції

126

2 986

26

3 138

Виправлення

(125)

(1 665)

1 790

-

Вартість
поточних
фінансових
інвестиції
після виправлення

1

1 321

1 816

3 138

7. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ СТАТЕЙ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
7.1. Дохід від реалізації

Таблиця 8.

Показники

2019, тис. грн.

2018, тис. грн.

Дохід від реалізації цінних паперів

820

4 262

Коригування доходу у зв’язку з розірванням
Договору купівля продажу цінних паперів

(1 600)

-

Разом дохід від реалізації цінних паперів

(780)

4 262

Дохід від надання брокерських та депозитарних послуг

2 066

2 151

Всього доходи від реалізації

1 286

6 413

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.
7.2. Інші доходи та інші витрати
Таблиця 9.
Показники

2019, тис. грн.

2018, тис. грн.

Дохід від зміни вартості активів які оцінюються
за справедливою вартістю

2 897

1

Дохід від операційної курсової різниці

44

10

Всього інші операційні доходи

2 941

11

Інші операційні витрати від зміни вартості
активів, які оцінюються за справедливою
вартістю

2 844

34

Витрати від операційної курсової різниці

154

-

Резерв під очікуванні кредитні збитки

43

103

Справедлива вартість

Сумнівні та безнадійні борги

33

31

2019, тис.
грн.

Інші

3

-

3 077

168

Торгова кредиторська за7
7
боргованість
Товариства 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 31.12.2019 року.
Земельні ділянки утримуються Товариства для будівництва офісних приміщень, які
використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної
з отриманням прибутку).
Таблиця 4
Балансова вартість

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

1 271

2018, тис.
грн.
703

Всього інші операційні витрати

7.3. Елементи витрат
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Таблиця 10.
Показники

2019, тис. грн.

2018, тис. грн.

Матеріальні витрати

95

122

Витрати на оплату праці

1 004

1 019

Відрахування на соціальні заходи

229

208

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів

15

14

Інші операційні витрати

3 779

953
2 316

Всього адміністративні витрати

5 122

2018 р.

Інші нематеріальні активи,
тис. грн.

Первісна вартість на 01.01.2018 р., тис. грн.

21

21

Надійшло, тис. грн.

-

-

Вибуло, тис. грн.

-

-

Первісна вартість на 31.12.2018 р., тис. грн.

21

21

Знос на 01.01.2018 р., тис. грн.

(17)

(17)

Вибуло

-

-

Амортизація за 2018 рік, тис. грн.

(4)

(4)

Знос на 01.01.2018 р. тис. грн.

(21)

(21)

Балансова вартість на 01.01.2018 р., тис. грн.

4

4

Балансова вартість на 01.01.2019 р., тис. грн.

-

-

Разом, тис.
грн.

Разом

Первісна вартість на 01.01.2018 р., тис. грн.9

21

21

Надійшло, тис. грн.

-

-

Вибуло, тис. грн.

-

-

Первісна вартість на 01.01.2019 р., тис. грн.

21

21

Знос на 01.01.2019 р., тис. грн.

(21)

(21)

Вибуло

-

-

Амортизація за 2019 рік, тис. грн.

-

-

Знос на 31.12.2019 р. тис. грн.

(21)

(21)

Балансова вартість на 01.01.2019 р., тис. грн.

-

-

Балансова вартість на 31.12.2019 р., тис. грн.

-

-

Первісна вартість повністю зношених нематеріальних активів становить 21 тис. грн.
7.5. Основні засоби
Усі суттєві аспекти облікової політики стосовно основних засобів описано в 4.13.
Основні засоби. Відомості щодо руху основних засобів наведено в Таблиця 12.
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, ані будь-яких обмежень права власності щодо відображених
в Балансі основних засобів не існує.
Станом на 31.12.2019 року Товариство із залученням суб’єкта оціночної діяльності
здійснило 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 568 тис. грн. та відповідно збільшено первісну вартість основних засобів та Капітал у дооцінках.
Таблиця 13.
Переоцінено (+/-)

первісна
(переоцінена)
вартість

знос

Земельні
ділянки

703

-

-

-

Машини та
обладнання

192

159

11

Інструменти,
прилади,
інвентар
(меблі)

44

44

-

www.emitinfo.com

Нараховано амортизації за рік,
тис. грн.

-

-

Разом

273

237

714

Залишок на 01.01.2019,
тис. грн.

Надійшло
за рік, тис.
грн.

-

37

34

-

19

987

256

Переоцінено
(+/-)

Нараховано амортизації за рік,
тис. грн.

первісна
(переоцінена)
вартість

знос

Земельні
ділянки

703

-

-

568

Машини та
обладнання

203

178

-

Інструменти,
прилади,
інвентар
(меблі)

44

44

-

Залишок 31.12.2019,
тис. грн.
первісна
(переоцінена)
вартість

знос

-

1271

-

-

15

203

193

-

-

44

44

Інші основні
засоби

37

34

-

-

-

37

34

Разом

987

256

-

568

-

1555

271

7.6. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід (ІСД)
До фінансових активів доступних для продажу, Товариство відносить інвестиції в
акції, та корпоративні права запланований термін продажу яких більше 12 місяців
та які відображені в рядку 1035 «Інші фінансові інвестиції».
Таблиця 14.
на 31.12.2019
тис. грн.

на 31.12.2018
тис. грн.

Частка 20% статутному капіталі в ТБ «УТСБ»
(ЄДРПОУ 32069037)

300

300

Разом

300

300

Фінансові активи доступні для продажу

Інші нематеріальні активи

Надійшло
за рік, тис.
грн.

34

7.7. 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 15.

2019 р.

Залишок на 01.01.2018,
тис. грн.

37

Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через ІСД

Таблиця 12.

Класи основних засобів

Інші основні
засоби

Класи основних засобів

7.4. Нематеріальні активи
Суттєві облікові політики стосовно обліку та представлення нематеріальних активів
наведено у 4.15. Нематеріальні активи
В складі нематеріальних активів (НА) обліковуються такі класи об’єктів нематеріальних активів, як інші нематеріальні активи.
Балансову вартість нематеріальних активів на кінець року наведено в Таблиця 11
В поточному періоді Товариство не здійснювало внутрішніх розробок власних нематеріальних активів, не проводило їх переоцінок, перерахунку корисності об’єктів.
Таблиця 11.

ЕМІТ ІНФО

Залишок 01.01.2019,
тис. грн.
первісна
(переоцінена)
вартість

знос

-

-

-

-

19

203

178

-

-

44

44

2019 рік, тис.
грн

2018 тис. грн.

3 138

5 680

Вартість фінансових інвестицій для продажу
станом на початок періоду
Придбано фінансових інвестицій

896

1 677

Продано фінансових інвестицій

(660)

(4 219)

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

5 026

3 138

Станом на 31.12.2019 році було проведено оцінку фінансових інвестицій для визначення їх справедливої вартості, у тому числі із залученням незалежного оцінювача для цінних паперів 3 рівня ієрархії справедливої вартості. Результат проведеної
оцінки було відображено в інших операційних доходах у сумі 2 897 тис. грн та інших
операційних витратах у сумі 2 844 тис. грн, що відповідно відобразились у Звіті про
фінансові результати.
Перелік поточних фінансових інвестицій станом на 01.01.2019 р.
Таблиця 16.
Найменування
емітента

ЄДРПОУ

Вид, тип, форма
випуску ЦП, серія

Номінальна
вартість
одного
ЦП

Кількість Частка у БаланЦП, шт.
СК, %
сова
вартість,
тис. грн.

Алмазінструмент

0222284

Акція проста
бездокументарна
іменна

0,05

1040

0,0052

54

АТ КІЕП

16392628

Акція проста
бездокументарна
іменна

0,25

330

0,0083

3

Березовський
елеватор

00955331

Акція проста
бездокументарна
іменна

0,25

2243

-

-

Бром

05444552

Акція проста
бездокументарна
іменна

0,25

-

0,4771

-

Вигодянське ХПП

00955302

Акція проста
бездокументарна
іменна

0,25

8090

-

-

ВАТ «Вол-Волин.
сахарний завод»

00372664

Акція проста
бездокументарна
іменна

0,25

7657

0,0146

-

ВТБ банк

14359319

Акція проста
бездокументарна
іменна

0,1

127810

-

12
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Готель Театральний ПАТ

03358481

Акція проста
бездокументарна
іменна

1

900

0,0322

1

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Перелік поточних фінансових інвестицій станом на 01.01.2019 р.
Вид, тип, форма
випуску ЦП,
серія

Таблиця 17.

Номінальна
вартість одного ЦП

Кількість
ЦП, шт.

Частка у
СК, %

Балансова
вартість,
тис. грн.

ПАТ «Домінанта
Колект»

38003301

Акція проста
бездокументарна
іменна

0,25

198612

0,0388

-

Найменування
емітента

ЄДРПОУ

ПрАТ «Житомирагрохім»

05488443

Акція проста
бездокументарна
іменна

0,25

6240

0,0115

2

ВАТ «Арселор
Міттал Кривий
Ріг»

Акція проста
24432974 бездокументарна
іменна

1,00

41 075

0,0010%

329

ПАТ «Запоріжжяобленерго»

00130926

Акція проста
бездокументарна
іменна

0,25

90

0,0001

-

ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ»

Акція проста
13498562 бездокументарна
іменна

0,25

3 000

0,0003%

1

ПАТ «Запоріжсталь»

00191230

Акція проста
бездокументарна
іменна

0,25

-

-

-

АТ КІЕП

Акція проста
16392628 бездокументарна
іменна

0,25

647

0,0162%

4

ІННЕКС Фондова
біржа

23425110

Акція проста
бездокументарна
іменна

1000

1

0,0067

1

ПАТ «Укртелеком»

Акція проста
21560766 бездокументарна
іменна

0,25

5 000

0,0000%

1

ПрАТ «ГП «Київсільспецбуд»

01354467

Акція проста
бездокументарна
іменна

0,25

6

0,0004

-

ПАТ «НДУ»

Акція проста
30370711 бездокументарна
іменна

10 000,00

1

0,0096%

5

Київськ. З-д
Агромаш

30251744

Акція проста
документарна
іменна

0,25

15601

-

4

ПрАТ «ФБ
«ІННЕКС»

Акція проста
30370711 бездокументарна
іменна

1 000,00

677

4,5133%

677

ПрАТ «КМФБ»

20064500

Акція проста
бездокументарна
іменна

10.00

1

-

-

ПАТ «ФК «СУАкція проста
ЧАСНІ КРЕДИТНІ 34513446 бездокументарна
ТЕХНОЛОГІЇ»
іменна

1,00

1 944
500

3,8890%

1 750

Акція проста
документарна
іменна

0,25

37576

0,0564

-

ПРАТ «АБІНБЕВ
ЕФЕС УКРАЇНА»

Акція проста
30965655 бездокументарна
іменна

0,01

100 000

0,0010%

30

ПрАТ «УФБ»

Акція проста
14281095 бездокументарна
іменна

7 700,00

4

0,2000%

6

ПАТ «УКРНАФТА»

Акція проста
00135390 бездокументарна
іменна

0,25

1 500

0,0027%

216

ВАИТ
00211174
«Кривор.з-д горн.
машинобуд»
ВАТ «Криворіжсталь»

024432974 Акція проста
бездокументарна
іменна

1

41075

0,0011

74

ПрАТ «Мелком»

00217840

Акція проста
бездокументарна
іменна

0.05

28000

0,2185

11

Нововодолазьке
АТП 16348

03115206

Акція проста
бездокументарна
іменна

0,25

23172

-

-

ПАТ «Черкаське
хімволокно»

Акція проста
00204033 бездокументарна
іменна

0,05

406 280

0,0773%

20

ПрАТ «Новопавлівський гранітний кар*єр»

00292304

Акція проста
бездокументарна
іменна

0,25

1416

0,0194

-

ПАТ «Фондова
біржа «ПФТС»

Акція проста
21672206 бездокументарна
іменна

1 000,00

10

0,0312%

10

ВАТ «Новоодеський райагрохім»

05490150

Акція проста
бездокументарна
іменна

0,25

8

0,0003

-

ПАТ «Товариство «Райз»

Акція проста
13980201 бездокументарна
іменна

0,05

208 500

0,0016%

1

ПрАТ «Острожський молокозавод»

00446954

Акція проста
бездокументарна
іменна

0,25

4044

0,4437

-

ПрАТ «МЕЛКОМ»

Акція проста
13980201 бездокументарна
іменна

0,05

28 000

0,2184%

11

Охтирський
автопас

03118570

Акція проста
бездокументарна
іменна

0,25

6745

-

-

ПрАТ «ІНВЕСТБУДСЕРВІС»

Акція проста
32244833 бездокументарна
іменна

0,25

22 200
000

5,8421%

70

ВАТ « ЗБМ «Полісся»

21525793

Акція проста
бездокументарна
іменна

0,25

100000

0,0515

-

ПРАТ «ГОТЕЛЬ
«ТЕАТРАЛЬНИЙ»

Акція проста
03358481 бездокументарна
іменна

1,00

900

0,0322%

1

ПАТ «Полтаваплемсервіс»

00703167

Акція проста
бездокументарна
іменна

0,25

2360

0,0275

-

Акція проста
ПРАТ «ЖИТОМИ- 05488443 бездокументарна
РАГРОХІМ»
іменна

0,25

6 240

0,0115%

2

ПАТ «Компанія
«Райз»

13980201

Акція проста
бездокументарна
іменна

0,05

208500

0,0016

1

1 000,00

173 690

ПАТ «Райфайзен
Банк Аваль»

14305909

Акція проста
бездокументарна
іменна

0,1

ТОВ «КУА ТРАСТ
ЦЕНТР» (ЗНВПІФ
«Інвест центр
1»)

ВАТ «Сан ІнБев
Україна»

30965655

Акція проста
бездокументарна
іменна

0,01

ПАТ «Сімферопольське КХП»

00951971

Акція проста
бездокументарна
іменна

0,25

-

0,0006

-

ПрАТ ФК ««Сучасні Кредитні
Технології «

34513446

Акція проста
бездокументарна
іменна

1

1944500

3,889

ПрАТ «Укрінвестпартнер»

37045581

Акція проста
бездокументарна
іменна

0,25

1000

ПАТ «Укртелеком»

21560766

Акція проста
бездокументарна
іменна

0,25

ПрАТ «УМФБ»

30554892

Акція проста
бездокументарна
іменна

Упр-ня мех-ції
буд.робіт

24214349

ПрАТ «УФБ»

3000

-

-

33606246
/ 233212

Інвестиційний
сертифікат бездокументарний
іменний

11

ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ»

Акція проста
05393116 бездокументарна
іменна

0,25

1 915

0,0009%

1

ПАТ «Новопавлівський
гранітний
кар’єр»;

Акція проста
00292304 бездокументарна
іменна

0,25

1 416

0,0194%

1

1600

АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»

Акція проста
22048622 бездокументарна
іменна

0,25

7 000

0,0057%

1

0,001

10

ПАТ «Хімтепломаш»

Акція проста
01882060 бездокументарна
іменна

0,20

65 200

0,2122%

82

5000

-

1

ПрАТ «УМВБ»

Акція проста
01882060 бездокументарна
іменна

100,00

17 869

4,9636%

1 787

100

5

0,002

1

ПАТ «Запоріжсталь»

Акція проста
00191230 бездокументарна
іменна

0,25

21 903

0,0008%

10

Підсумок

5 026

Акція проста
бездокументарна
іменна

0,25

332

-

-

14281095

Акція проста
бездокументарна
іменна

7700

1

0,05

6

ПрАТ «Фондова
біржа «ПФТС»

21672206

Акція проста
бездокументарна
іменна

1000

10

0,0312

10

Назва банку

ПрАТ «Хімтепломаш»

01882060

Акція проста
бездокументарна
іменна

0,2

65200

0,2123

82

ПАТ «УКРЕКСІМБАНК», м. Київ

ВАТ «Черкаське
хімволокно»

00204033

Акція проста
бездокументарна
іменна

0,05

Підсумок

22

100000

0,0011

30

ПАТ «АЛЬФА-БАНК» м. Київ
177120

0,0337

1 236
3 138

ЕМІТ ІНФО

7.8. Грошові кошти Товариства
В рядку 1165 Звіту про фінансовий стан (Баланс) станом на початок звітного періоду у сумі 2 234 тис. грн. та на кінець звітного періоду у сумі 1 892 тис. грн. відображено грошові кошти в національній валюті на поточних рахунках Товариства.
Таблиця 18.
31.12.2019,
тис. грн.

31.12.2018,
тис. грн.

1641

2091

50

0

ПАТ «ПІВДЕННИЙ», м. Одеса

56

13

ТОB «Український промисловий банк»

120

120

ВАТ «Державний Ощадбанк України»,

1

1

ПАТ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», м.Київ

3

3
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ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» м. Київ

18

3

ПАТ»ЦРУ»АТ»БАНК»ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ»

3

3

1 892

2 234

Итого

31.12.2019,
тис. грн.

Таблиця 19.
31.12.2018,
тис. грн.

Торговельна дебіторська заборгованість

436

1 805

Очікувані кредитні збитки щодо торгівельної
дебіторської заборгованості

(146)

(103)

Торговельна дебіторська заборгованість за
вирахуванням резерву під очікувані кредитні
збитки

290

1 702

Дебіторська заборгованість за розрахунками
з бюджетом

2

2

31.12.2019, тис. грн.

31.12.2018, тис. грн.

370

370

31.12.2019, тис. грн.

31.12.2018, тис. грн.

Резервний капітал
7.14. Капітал в дооцінках
Найменування статті

Таблиця 26.

Дооцінка (уцінка) нео568
боротних активів
Інформація про дооцінку необоротних активів розкрито у п. 7.5. Основні засоби
7.15. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Таблиця 27.
тис. грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість
Разом дебіторська заборгованість

7

26

299

1 730

Резерв на торговельну дебіторську заборгованість створювався на підставі оцінки
очікуваних кредитних ризиків з урахуванням матриці забезпечень.
Таблиця 20.
Дні

7.13. Резервний капітал
В статті Балансу «Резервний капітал» станом на 31.12.2019 року наводиться сума резервів, створених, відповідно до чинного законодавства або установчих документів,
за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.
Таблиця 25.
Найменування статті

7.9. Дебіторська заборгованість
Класифікація дебіторської заборгованості за видами наведено нижче
Найменування статті

ЕМІТ ІНФО

(238)

Виправлення помилок

-

Скоригований залишок на 01.01.2018, тис. грн.

(238)

Прибуток (збиток) за 2018 р. , тис. грн.

102

Залишок на 01.01.2019, тис. грн.

(136)

Виправлення помилок

(103)

Прибуток (збиток) за 2019 р., тис. грн.

53

Залишок на 31.12.2019, тис. грн.

(186)

Без врахування резервів
на покриття збитків від
знецінення

Ставка
резервування

1 600

-

-

1-90

66

11,30

(7)

91-180

30

28,22

(8)

181-270

26

45,38

(12)

271-365

14

47,84

(7)

Найменування статті

2019, тис. грн.

2018 тис. грн.

>365

69

1

(69)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

21

23

Не прострочена

Всього

Резерв
станом на
01.012019

Залишок на 01.01.2018, тис. грн.

1 805

(103)
Таблиця 21.

Дні

Без врахування резервів
на покриття збитків від
знецінення

Ставка резервування

Резерв станом
на 31.12.2019

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

Всього

436

(87)
(146)

7.10. Поточні зобов’язання і забезпечення
Найменування статті

Таблиця 22.
31.12.2019,
тис. грн.

31.12.2018,
тис. грн.

Кредиторська заборгованість за: товари,
роботи, послуги

7

-

Розрахунки з бюджетом

21

21

Поточні забезпечення

279

249

Інші поточні зобов’язання

45

33

Разом

352

303

7.11. Забезпечення
В 2019 р. Товариство сформувало поточні забезпечення на виплату щорічних відпусток.
Таблиця 23.
тис. грн.
Забезпечення на виплату відпусток на 01.01.2019 р.,

249

7.16. Податок на прибуток
Згідно з чинним законодавством, діяльність Товариства оподатковується на загальних підставах.
Відповідно до Податкового кодексу ставка податку на прибуток визначена з 1 січня
2019 року по 31 грудня 2019 року – 18 %.
Таблиця 28.

7.17. Умовні зобов’язання та умовні активи
Станом на 31 грудня 2019 року у Товариства відсутні судові позови які мали б вплив
на активи та зобов’язання.
8.
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;
- асоційовані Товариства;
- спільні підприємства, у яких Товариство 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
будь-якого 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
8.1. Інформація про власників Товариства:
Таблиця 29.
Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної
особи - власника
з істотною участю
у Товарістві

Адреса реєстрації

Відсотки
статутного
капіталу
(%)

Розмір участі у
грн у власника
заявника, грн.

Резніченко В.Ф.

03194, м.Київ, Святошинський район, вул Зодчих,
будинок 30, квартира 305

45

3 465 000,00

Резніченко С.В.

01133, м.Київ, Печерський
район, бульвар Лесі Українки, будинок 19, квартира 195

5

385 000,00

Тараторін М.Ю.

02222, м.Київ, Деснянський
район, вул. Драйзера, будинок 18, квартира 45

50

3 850 000,00

Підсумок

100

7 700
000,00

8.2. Компанії, що знаходяться під спільним контролем

Таблиця 30.

(50)

Назва Компанії

Нараховано

80

Товарна Біржа «Універсальна товарно-сировинна біржа» (ТБ
«УТСБ»);

32069037

Забезпечення на виплату відпусток на 31.12.2019 р.,

279

ТОВ ««Експериментальний завод «КРМЗ»

40126230

ПрАТ «Київський ремонтно-механічний завод» (ПРАТ «КРМЗ)

01412710

Використано

7.12. Статутний капітал
Зареєстрований та сплачений Статутний капітал Товариства становить
Найменування статті
Статутний капітал

www.emitinfo.com

Таблиця 24.

31.12.2019, тис. грн.

31.12.2018, тис. грн.

7 700

7 700

ЄДРПОУ

8.3. Операції з пов’язаними сторонами
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Таблиця 31.
Реалізовано пов’язаним особам

Пов’язана особа

2019, тис.
грн.

2018, тис.
грн.

Послуги депозитарної установи

ПРАТ «КРМЗ

19

20

Корпоративні права в ТБ «УТСБ»

ТОВ «Об’єднання ЮГ»

300

-

Коригування (зменшення)
доходу у зв’язку з розірванням
Договору на продаж цінних
паперів

ТОВ «ЕЗ «КРМЗ

(1 600)

-

Коригування (зменшення)
витрат у зв’язку з розірванням
Договору на продаж цінних

ТОВ «ЕЗ «КРМЗ

1 599

Таблиця 32.

Придбано у пов’язаних осіб

Пов’язана особа

2019,
тис. грн.

2018, тис.
грн.

Послуги

ПРАТ «КРМЗ

82

70

8.4. Заборгованість пов’язаних осіб

Торгова дебіторська заборгованість по операціям
з продажу цінних паперів та
корпоративних прав

ПРАТ «КРМЗ ТОВ
«ЕЗ «КРМЗ

31.12.2019,
тис. грн.

01.01.2019,
тис. грн.

107 -

- 1600

8.5. Інформація про управлінський персонал Товариства:
Управлінським персоналом Товариства є: Генеральний директор Волошка В.Л.
Компенсація провідному управлінському персоналу:
Таблиця 33.
2019, тис. грн.

Короткострокові виплати
працівникам

2018, тис. грн.

Операції з
управлінським
персоналом

Всього

Операції з
управлінським
персоналом

Всього

150

979

120

913

9. 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.
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, 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. Товариство 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).
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.
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.
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.
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.
9.4. 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.
Товариство вважає внески учасників та торгову кредиторську заборгованість осно-
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вними 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.
Товариство здійснює контроль капіталу за допомогою коефіцієнта фінансового
важеля, який розраховується як співвідношення чистих зобов’язань до суми акціонерного капіталу та чистих зобов’язань. Товариство включає у розрахунок чистих
зобов’язань, кредиторську заборгованість за вирахуванням грошових коштів та їх
еквівалентів.
Таблиця 34.
2019

2018

Торгова та інша кредиторська заборгованість, за виключенням податків та заборгованості за заробітною платою

52

33

Грошові кошти

(1 892)

(2 234)

Чиста заборгованість

-

-

Чисті активи, які належать учасникам

8452

7831

Чисті активи, які належать учасникам, і чиста заборгованість

8452

7831

Коефіцієнт фінансового важеля

-

-

Вимогами п. З 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 р. 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 р.
№ 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 становить
Таблиця 35.
31.12.2019

01.01.2019

Статутний капітал

7 700

7 700

Резервний капітал

370

370

Капітал у дооцінках

568

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(186)

(239)

Разом

8 452

7 831

9.4. Інформація про ступінь ризику Товариства на основі аналізу результатів пруденційних показників діяльності станом 31.12.2019 р.
Таблиця 36.
Пруденційні показники

Значення

Норматив

Розмір регулятивного
капіталу

8025

7000

Норматив адекватності
регулятивного капіталу

139

Не менше 8%

Норматив адекватності
капіталу першого рівня

129

Не менше 4,5%

Коефіцієнт фінансового
левериджу

0,04

Від 0 до 3

Коефіцієнт абсолютної
ліквідності

5,04

Не менше 0,2

10.
ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ
Урядом України з 12 березня 2020 року впроваджено карантинні та обмежувальні
заходи викликані вірусом COVID – 19, що включає в себе, зокрема обмеження транспортних сполучень, обмеження господарської діяльності деяких підприємств на
період карантину та інші заходи на строк до 11 травня 2020 року, який може бути
не остаточним.
Товариство Фітч Рейтинг (англ. Fitch Ratings) — одне з трьох провідних рейтингових
агентств світу у квітні 2020 року прогнозує, що економіка України скоротиться на
6,5% у 2020 році порівняно з 3,2% зростанням у 2019 році, що відображає пандемічний шок COVID-19 для світової економіки, заходи стримування та слабку валюту, що
впливає на інвестиції та приватне споживання.
Виходячи з наведеного управлінський персонал Товариства припускає, що карантинні та обмежувальні заходи викликані пандемією COVID-19 можуть мати вплив
на погіршення показників діяльності Товариства у 2020 році у порівняні з 2019
роком, що може привести до знецінення, як фінансових так і нефінансових активів, вплинуть на справедливу вартість активів та порушенню виконання умов за
зобов’язаннями тощо. Однак управлінський персонал оцінює, що карантинні та обмежувальні заходи викликані пандемією COVID-19 не вплинуть на здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперевній основі у майбутньому.

Генеральний директор		
		
Головний бухгалтер		

№2(29) • 15 грудня 2020 р.

Волошка В.Л.
Салівон К.І.
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ТОВ «Фондова компанія «ФАВОРИТ»

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо аудиту фінансової звітності
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ»
станом на 31.12.2019 року

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Учасникам ТОВ «Фондова компанія «ФАВОРИТ»
Керівництву ТОВ «Фондова компанія «ФАВОРИТ»
Звіт щодо аудиту фінансової звітності
Думка з застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
«Фондова компанія «ФАВОРИТ», що складається з Балансу (Звіту про фінансовий
стан) на 31 грудня 2019 року, Звіту про фінансові результати (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, 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 2019
р., 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
Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.
Основа для думки із застереженням
1. Компанією було змінена модель обліку класу основних засобів «Земельні ділянки» з моделі собівартості на модель справедливої вартості і зроблено переоцінку вказаного класу основних засобів станом на 31.12.2019 р.:
1.1. §19 та §23 МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»
передбачає застосування змін облікових політик ретроспективно. Компанія не
здійснила оцінку земельних ділянок станом на 01.01.2019 р. і тому ми не можемо
оцінити її вплив на фінансову звітність.
1.2. З метою отримання впевненості щодо відповідності звіту вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна та про можливість його використання з відповідною метою, у тому числі про достовірність оцінки майна, нами було отримано рецензію на звіт незалежного експерта оцінювача. За результатами отриманої
рецензії було виявлено заниження оціночної вартості земельних ділянок станом
на 31.12.2019 р., що призвело до заниження показника рядків 1010 Основні засоби та 1405 Капіталу у дооцінках в сумі 635 тис. грн.
2. § 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 2019 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 контролю якості,
аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання 2016-2017
років, перекладених українською мовою (далі - МСА), що застосовуються в якості
національних стандартів аудиту згідно із рішенням Аудиторської палати України
від 08.06.2018 р.№361.
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.
Пояснювальний параграф
Ми звертаємо увагу на Примітку 2 та Примітку 10 в якій Компанія розкриває суттєві судження щодо впливу пандемії COVID-19 та запровадження карантинних та
обмежувальних заходів на його діяльність, фінансовий стан та майбутні економічні показники. Нашу думку не було модифіковано 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 МСФЗ і вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 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 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
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.
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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, 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 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.
Звіт про інші правові та регуляторні вимоги
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 12.02.2013 №
160.
Основні відомості про Товариство
Повна назва

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «ФАВОРИТ»

Код за ЄДРПОУ

23730178

Місцезнаходження

Україна, 03680, м. Київ, вул.. Гарматна, буд. 6.

Дата державної реєстрації

15.07.1996 р.

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 р., 03.10.2007р., 16.02.2009р.,
07.04.2010р., 30.06.11р., 14.08.2013р., 30.04.2014р.,
22.12.2016

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

Резніченко В.Ф. 45%
Резніченко С.В. 5%
Тараторін М.Ю. 50%

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.

Відповідність розміру власного капіталу за даними фінансової звітності Компанії
Згідно вимог п. З гл. II Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на
фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними папера-
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ми, затверджених рішенням НКЦПФР від 14.05.2013 р. 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
р. № 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.
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 31.12.2019
р. становить 8 598 тис. грн., та складається з :
- статутного капіталу в сумі 7 700 тис. грн.;
- резервного капіталу в сумі 370 тис. грн.;
- капітал у дооцінках в сумі 568 тис. грн.;
- нерозподілених прибутків (непокриті збитки) в сумі (186) тис. грн.
На нашу думку розмір власного капіталу Товариства станом на 31.12.2019 р., 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 менший встановленого розміру статутного капіталу Товариства.
Відповідність розміру статутного капіталу установчим документам
Статутний капітал Компанії згідно Статуту (редакція, затверджена Протоколом
№22/12/12-01. Загальних зборів учасників від 22.12.2016 р.) становить 7 700 000
(сім мільйонів сімсот тисяч) грн.
На нашу думку на дату надання Аудиторського висновку (Звіту незалежного аудитора) статутний капітал Товариства 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.
Відповідність 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 товариства. Кошти резервного фонду використовуються для: - покриття витрат, пов’язаних з відшкодуванням
збитків; - у випадках, передбачених чинним законодавством.
Резервний фонд Товариства повинен становити 1 925 тис. грн. Станом на
31.12.2019 р. резервний фонд був сформований лише в сумі - 370 тис. грн.
Формування та сплата статутного капіталу
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «ФАВОРИТ» засновано відповідно до Установчого Договору про спільну діяльність щодо створення
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «ФАВОРИТ» від
01.07.1996 р. Протокол №1 від 01.07.1996 р. засновниками:
- Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЄЯ» ЄДРПОУ 21488833;
- громадянин України Тараторін Михайло Юрійович, 1976 р.н. Паспорт серія ХІМА №513574 виданий Ватутинським УВС м. Києва 01.06.1993 р
- громадянин України Резніченко Сергій Вікторович, 1967 р.н. Паспорт серія VIIIMA №527447 виданий. ВВС Ленінградського РВК м. Києва 24.06.1983 р.,
- громадянин Росії Коршунов Олександр Федорович, 1950 р.н. Паспорт серія
XXV-АГ виданий Майкопським МВВС Республіки Адигея 09.10.1995 р.
Статут товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «ФАВОРИТ»
зареєстрований 15.07.1996 року Залізничною райдержадміністрацією м. Києва.
Статутний капітал Товариства складає 1 000 000 000 (один мільярд) карбованців
поділений на 1000 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

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

та розподіллено між учасниками відповідно до вимог Статуту
Засновник

Сума внеску, карбованців.

Сума внеску, грн..

ТОВ «ГЕЯ»

250 000 000

2 500,00

Тараторін Михайло Юрійович

350 000 000

3 500,00

Резніченко Сергій Вікторович

350 000 000

3 500,00

Коршунов Олександр Федорович

50 000 000

500,00

Разом

1 000 000 000

10 000,00

Протоколом №5 зборів Учасників ТОВ «Фондова компанія «ФАВОРИТ від
10.01.1997 р. прийняти рішення про збільшення розміру статутного Фонду на
340 000,00 грн. пропорційно вкладам Засновників Товариства що становить 350
000,00 грн. та розподілено між засновниками наступним чином
Засновник

Частка в статутному
капіталі %

Сума внеску, грн..

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

Разом

100

350 000,00

Зміни до Статуту товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «ФАВОРИТ» зареєстровано Залізничною райдержадміністрацією м. Києва
21.01.1997 р.
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

25.07.1997

Тараторін 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 доручення №248

82 200,00

31.12.1997

Резніченко С.В.

Передавальне доручення №249

42 160,00

31.12.1997

Тараторін М.Ю.

Передавальне доручення №759

135 125,00

09.02.1998

Коршунов О.Ф.

Передавальне доручення №8

32 000,00

Разом

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 товариства витримані. Статутний капітал сплачено в
повному обсязі.
Протоколом №8 зборів Учасників ТОВ «Фондова компанія «ФАВОРИТ» від
23.10.1997 прийнято рішення про перерозподіл додаткових внесків Засновників
Засновник

Частка в
статутному
капіталі %

Сума додаткового
внеску, грн.

Сума внеску, грн.

Сума внеску, грн..

3 500,00

ТОВ «ГЕЯ»

0,71

-

2 500,00

2 500,00

45,0%

154 000,00

3 500,00

157 500,00

Резніченко Сергій Вікторович

35%

350 000 000

3 500,00

Тараторін Михайло
Юрійович

Коршунов Олександр Федорович

5%

50 000 000

500,00

Резніченко Сергій
Вікторович

45,0%

154 000,00

3 500,00

157 500,00

100

1 000 000 000

10 000,00

Коршунов Олександр
Федорович

9,29

32 000,00

500,00

32 500,00

Разом

100

340 000,00

10 000,00

350 000,00

Внески до Статутного фонду здійснено грошовими коштами наступним чином
Дата

Засновник

Документ

Сума (карбованці)

Сума (грн.)

07.02.1996

Тараторін 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

18.07.1996

ТОВ «ГЄЯ»

П.д.№165 від
16.07.1996 р.

150 000 000

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

Тараторін М.Ю.

ПКО №5 від
06.08.1996 р.

220 000 000

2 200,00

Разом

1 000 000 000

10 000,00
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Зміни до Статуту товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «ФАВОРИТ» зареєстровано Залізничною райдержадміністрацією м. Києва
14.04.1998 р.
Протоколом №9 зборів Учасників ТОВ «Фондова компанія «ФАВОРИТ» від
23.10.1997 р. 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 р.
Протоколом №10 зборів Учасників ТОВ «Фондова компанія «ФАВОРИТ» від
10.09.1998 р. прийнято рішення про збільшення розмір статутного Фонду до 366
000,00 грн.
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Засновник

Частка в
статутному
капіталі %

Сума додаткового
внеску,
грн..

Внесена
сума, грн..

Загальна
сума внеску, грн..

ТОВ «ГЕЯ»

0,7

-

2 500,00

2 500,00

Тараторін Михайло
Юрійович

45,2

8 000,00

157 500,00

157 500,00

Резніченко Сергій Вікторович

45,2

8 000,00

157 500,00

157 500,00

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 р.
Додаткові внески до Статутного фонду здійснено грошовими коштами

Резніченко Віктор Федорович

ЕМІТ ІНФО
45,0

360 000,00

100

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 р. 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 р. проведено в регістрах бухгалтерського обліку станом на 21.09.2004
р., що підтверджується бухгалтерською довідкою від 06.08.2004 р. та регістрами
бухгалтерського обліку.
Протоколом №1/08 зборів Учасників ТОВ «Фондова компанія «ФАВОРИТ» від
22.12.2008 р. прийнято рішення про збільшення статутного Капіталу Товариства
з 800 000,00 грн. до 1 000 000,00 грн. за рахунок реінвестиції прибутку Товариства
минулих років з розподілом часток наступним чином:
Учасник

Частка в статутному капіталі %

Сума внеску, грн..

Тараторін Михайло Юрійович

50,00

500 000,00

Дата

Учасники

Документ

Сума (грн.)

Резніченко Сергій Вікторович

5,0

50 000,00

11.09.1998

Тараторін М.Ю.

Б/в Міське відд. ПІБ м. Київ

7 500,00

Резніченко Віктор Федорович

45,0

450 000,00

11.09.1998

Резніченко С.В.

Б/в Міське відд. ПІБ м. Київ

7 500,00

100

1 000 000,00

15.09.1998

Резніченко С.В.

Б/в Міське відд. ПІБ м. Київ

500,00

18.09.1998

Тараторін М.Ю.

Б/в Міське відд. ПІБ м. Київ

500,00

Разом

16 000,00

Протоколом №1 зборів Учасників ТОВ «Фондова компанія «ФАВОРИТ» від
12.02.2000р. прийнято рішення про вихід з складу учасників Товариства громадянки Росії Коршунової Віри Олександрівни та ТОВ «ГЄЯ» а також уступки своїх
часток іншим учасниками Товариства, а також прийняти до складу учасників Резніченка Віктора Федоровича.
Засновник

Частка в статутному капіталі %

Сума внеску, грн..

Тараторін Михайло Юрійович

50,00

157 500,00

Резніченко Сергій Вікторович

45,2

Резніченко Віктор Федорович

Учасник

Частка в статутному капіталі %

Сума внеску грн.

165 500,00

Тараторін Михайло Юрійович

50,0

1 150 000,00

4,8

17 500,00

Резніченко Сергій Вікторович

5,0

115 000,00

100

366 000,00

Резніченко Віктор Федорович

45,0

1 035 000,00

100

2 300 000,00

Зміни до Статуту товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «ФАВОРИТ» зареєстровано Залізничною райдержадміністрацією м. Києва
23.02.2000р.
Протоколом №2 зборів Учасників ТОВ «Фондова компанія «ФАВОРИТ» від
03.05.2001р. прийнято рішення про збільшення розмір статутного Фонду з 366
000,00 грн. до 470 000,00 грн. за рахунок прибутку Товариства за 2000 р.
Засновник

Частка в статутному капіталі %

Сума внеску, грн..

Тараторін Михайло Юрійович

50,00

235 000,00

Резніченко Сергій Вікторович

45,0

211 500,00

Резніченко Віктор Федорович

5,0

23 500,00

100

470 000,00

Зміни до Статуту товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «ФАВОРИТ» зареєстровано Залізничною райдержадміністрацією м. Києва
06.05.2001р.
Всі операції по збільшенню Статутного капіталу згідно Протоколу №2 від
03.05.2001 р. за рахунок прибутку Товариства за 2000 р. проведено в регістрах
бухгалтерського обліку станом на 06.05.2001 р., що підтверджується бухгалтерською довідкою від 06.05.2001 р. та регістрами бухгалтерського обліку. Статутний
капітал сплачено в повному обсязі.
Протоколом №3 зборів Учасників ТОВ «Фондова компанія «ФАВОРИТ» від
22.05.2001р. прийнято рішення про збільшення розмір статутного Фонду з 470
000,00 грн. 5 000 000,00 грн.
Засновник

Частка в статутному капіталі %

Сума внеску, грн..

Тараторін Михайло Юрійович

50,00

2 500 000,00

Резніченко Сергій Вікторович

5,0

250 000,00

Резніченко Віктор Федорович

45,0

2 250 000,00

100

5 000 000,00

Зміни до Статуту товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «ФАВОРИТ» зареєстровано Залізничною райдержадміністрацією м. Києва
24.05.2001р.
Протоколом №1/04 зборів Учасників ТОВ «Фондова компанія «ФАВОРИТ» від
06.08.2004 р. прийнято рішення про зменшення статутного Капіталу Товариства
до 800 000,00 грн. та сформувати за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства за 2003 р. в сумі 330 000,00 грн.
Учасник

Частка в статутному капіталі %

Сума внеску, грн..

Тараторін Михайло Юрійович

50,00

400 000,00

Резніченко Сергій Вікторович

5,0

40 000,00

www.emitinfo.com

Зміни до Статуту товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «ФАВОРИТ» (нова редакція) зареєстровано Солом’янскою районною
державною адміністрацією м. Києва 16.02.2009 р. про що зроблено запис за
№10731050006000126
Всі операції по збільшенню Статутного капіталу за рахунок реінвестиції прибутку
Товариства минулих років відповідно до Протоколу №1/08 від 22.12.2008 р. проведено в регістрах бухгалтерського обліку станом на 28.02.2009 р., що підтверджується бухгалтерською довідкою та регістрами бухгалтерського обліку.
Протоколом №1/10 зборів Учасників ТОВ «Фондова компанія «ФАВОРИТ» від
30.03.2010 р. прийнято рішення про збільшення статутного Капіталу Товариства з
1 000 000,00 грн. до 2 300 000,00 грн. за рахунок реінвестиції прибутку Товариства
минулих років з розподілом часток наступним чином:

Зміни до Статуту товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «ФАВОРИТ» (нова редакція) зареєстровано Солом’янскою районною
державною адміністрацією м. Києва 07.04.2010 р. про що зроблено запис за
№10731050009000126.
Всі операції по збільшенню Статутного капіталу за рахунок реінвестиції прибутку
Товариства минулих років відповідно до Протоколу №1/10 від 30.03.2010 р. проведено в регістрах бухгалтерського обліку станом на 07.04.2010 р., що підтверджується бухгалтерською довідкою та регістрами бухгалтерського обліку.
Протоколом №1/11 зборів Учасників ТОВ «Фондова компанія «ФАВОРИТ» від
24.06.2011 р. прийнято рішення про збільшення статутного Капіталу Товариства
до 7 100 000,00 грн. за рахунок направлення дивідендів учасників Товариства 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

100

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 р. про що зроблено запис за
№10731050009000126.
Всі операції по збільшенню Статутного капіталу за рахунок направлення дивідендів учасників Товариства відповідно до Протоколу №1/11 від 24.06.2011 р. проведено в регістрах бухгалтерського обліку станом на 27.06.2011 р., що підтверджується бухгалтерською довідкою та регістрами бухгалтерського обліку.
Протоколом №2/11 зборів Учасників ТОВ «Фондова компанія «ФАВОРИТ» від
22.07.2011 р. прийнято рішення про збільшення статутного Капіталу Товариства
до 7 400 000,00 грн. за рахунок направлення дивідендів учасників Товариства з
розподілом часток наступним чином:
Учасник

Частка в статутному капіталі %

Сума внеску грн.

Тараторін Михайло Юрійович

50,0

3 700 000,00

Резніченко Сергій Вікторович

5,0

370 000,00

Резніченко Віктор Федорович

45,0

3 330 000,00

100

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 р. про що зроблено запис за
№10731050009000126.
Всі операції по збільшенню Статутного капіталу за рахунок направлення дивідендів учасників Товариства відповідно до Протоколу №2/11 від 22.07.2011 р. прове-
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дено в регістрах бухгалтерського обліку станом на 26.06.2011 р., що підтверджується бухгалтерською довідкою та регістрами бухгалтерського обліку.
Протоколом №22/12/16-01 зборів Учасників ТОВ «Фондова компанія «ФАВОРИТ»
від 22.12.2012 р. прийнято рішення про збільшення статутного Капіталу Товариства з 7 400 000,00 грн. до 7 700 000,00 грн. шляхом додаткових грошових внесків
з розподілом часток наступним чином:

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Інша фінансова інформація
Пруденційні нормативи, що використовуються для вимірювання та оцінки ризиків діяльності:
Пруденційні показники

Значення

Норматив

Розмір регулятивного капіталу

8025

7000

Норматив адекватності регулятивного капіталу

139

Не менше 8%

Учасник

Частка в статутному капіталі %

Сума внеску грн.

Тараторін Михайло Юрійович

50,0

3 850 000,00

Норматив адекватності капіталу першого рівня

129

Не менше 4,5%

385 000,00

Коефіцієнт фінансового левериджу

0,04

Від 0 до 3

45,0

3 465 000,00

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

5,04

Не менше 0,2

100

7 700 000,00

Резніченко Сергій Вікторович
Резніченко Віктор Федорович

5,0

Зміни до Статуту товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія
«ФАВОРИТ» (нова редакція) зареєстровано в реєстрі 22.12.2016 р. 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 р., 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

На нашу думку статутний капітал Товариства сформовано та сплачено в повному
обсязі. Заборгованість учасників по сплаті статутного капіталу відсутня.
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.
Пов’язані особи Компанії
Інформація щодо пов’язаних осіб, які були встановлені аудитором в процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності Товариства у 2019 році:
1. Учасники Товариства наведено у таблиці нижче:
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - власника з істотною участю у Товаристві

Відсотки статутного капіталу (%)

Розмір участі у грн у власника заявника, грн.

Резніченко В.Ф.

45

3 465 000,00

Тараторін М.Ю.

50

3 850 000,00

Підсумок

95

7 315 000,00

На підставі розрахованих показників рівень ризику діяльності Компанії можна
характеризувати як низький.
Інші елементи
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 ;
Місцезнаходження: 04080, місто Київ, вулиця Фрунзе, будинок 14-18, квартира 49.
Телефон (044) 502-67-18.
Основні відомості про умови договору на проведення аудиту.
Дата та номер договору на проведення аудиту: Договір на виконання завдання з
аудиту фінансової звітності від «03» лютого 2020 року № 16(А);
Дата початку та дата закінчення проведення аудиту:
Дата початку проведення аудиту – 03.02.2020 року,
Дата закінчення проведення аудиту – 30.04.2020 року.
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей Звіт незалежного аудитора, є Цехмістренко Ігор Станіславович
Аудитор

____________

І.С. Цехмістренко

Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська (Фрунзе), 14-18, офіс 49
Тел. (044) 502 67 18, (044) 502 67 19
30 квітня 2020 р.

2. Керівництво Товариства в особі Генерального директора Волошка В.Л.
3. Компанія, що опосередковано перебуває під спільним контролем разом з Товариством:
• Товарна біржа «Універсальна товарно-сировинна біржа» (ЄДРПОУ 32069037);
• Товариство з обмеженою відповідальністю «Експериментальний завод «КРМЗ»
(ЄДРПОУ 40126230);
• ПрАТ «Київський ремонтно-механічний завод» (ЄДРПОУ 01412710)
Інформація стосовно напрямків використання коштів, що внесені для формування статутного капіталу Товариства
Кошти, у вигляді грошових внесків, а також реінвестиції дивідендів у збільшення
статутного капіталу було використані у господарської діяльності за видами діяльності , що передбачені Статутом Товариства.
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 е 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 великого судового процесу).
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 державі Україна, 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.
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ЕМІТ ІНФО

Повне товариство «Ломбард «Хохич М.Д. і Компанія»
КОДИ

Територія: КИЇВСЬКА
Дата (рік, місяць, число)

Організаційно-правова форма господарювання: Повне товариство

2020

01

01

Вид економічної діяльності: інші види кредитування

за ЄДРПОУ

36500067

Середня кількість працівників: 3

за КОАТУУ

3223755100

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

260
64.92

за КВЕД

Адреса: вулиця Вокзальна, буд. 36/14, смт. РОКИТНЕ, РОКИТНЯНСЬКИЙ РАЙОН, КИЇВСЬКА обл., 09600
Складено:

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2019р.
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

1
2
1

1
2
1

1010
1011
1012
1015
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

1 010

1 010

58

79

1401
1405
1410
1411
1412
1415
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

1

1

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

3

2

1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170

1052

1092

26

44

1180
1181
1182
1183
1184
1190
1195

1081

1139

1200
1300

1082

1140

) (

)

(

) (

)

1068

1089

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

5
5

1635
1640
1645
1650
1660
1665

11

41

14

51

1082

1140

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

V

1

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

216

183

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:

(

116

(

) (

162

) (

)

)

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

22

2121

прибуток

2290

збиток

2295

(

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

(

Прибуток (збиток) від припиненої
діяльності після оподаткування

2305

26

5

1
) (

)

) (

)

Чистий фінансовий результат:
2122
2130

(

101

) (

42

)

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

21
(

1
) (

)

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

ЕМІТ ІНФО

1
) (

2110

27

26
(

Дохід (витрати) від зміни інших
страхових резервів

30

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

145

134

Відрахування на соціальні заходи

2510

25

28

Амортизація

2515

Інші операційні витрати

2520

47

41

Разом

2550

217

204

1

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
21

1

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

861

874

3025
3035

27

22

3040
3045
3050
3055

216

183

3095

360

171

3100

(

46

) (

39

)

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

(
(
(

91
24
22

) (
) (
) (

118
33
33

)
)
)

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

(

871

) (

855

)

3190

(

392

) (

226

)

18

4

3205
3215
3220
3225
3230
3235
3250
3255

(

) (

)

3260
3270
3275

(
(
(

) (
) (
) (

)
)
)

3280

(

) (

)

3290

(

) (

)

3345

(

) (

)

3350
3355
3360

(
(
(

) (
) (
) (

)
)
)

3365

(

) (

)

3370

(

) (

)

3375

(

) (

)

3390

(

) (

)

3295

-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

3395
3400
3405

Код Зареєстроварядка ний капітал

18
26

-54
80

44

26

3410
3415

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ Форма №4
Стаття

5

3200

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової
діяльності

Товарів (робіт, послуг)

3195

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

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

1010

58

1068

1010

58
21

1068
21

21
79

21
1089

www.emitinfo.com

7

1801005

10

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

1010
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ЕМІТ ІНФО

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПТ «ЛОМБАРД «ХОХИЧ М.Д. І КОМПАНІЯ» ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ
ПРИМІТКА 1. СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Дата затвердження фінансової звітності до випуску

29.01.2020 р

Звітний період фінансової звітності

Повне найменування

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «ХОХИЧ М.Д.І КОМПАНІЯ» (далі Ломбард)

Календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2019 року.

Валюта звітності

Скорочена назва

ПТ «ЛОМБАРД «ХОХИЧ М.Д.І КОМПАНІЯ»

Фінансова звітність складена у грошовій одиниці України – гривні

Одиниця виміру

тис. грн

Код ЄДРПОУ

36500067

Ідентифікація фінансової звітності

Організаційно-правова форма

Повне товариство

Юридична/фактична адреса

09600. Київська область, Рокитнянський район, смт.Рокитне, вул. Вокзальна, буд.36, кв.14.

Представлення фінансової звітності загального призначення: надання інформації про фінансовий стан результатів
діяльності, про рух грошових коштів
підприємств, яка є корисною для широкого кола користувачів при прийнятті
економічних рішень

Дата державної реєстрації

ПТ «ЛОМБАРД «ХОХИЧ М.Д. І КОМПАНІЯ» було
зареєстровано на
основі Засновницького договору від
07.05.2009року. Нова редакція засновницького договору зареєстрована
14.11.2017 року. Реєстраційний номер
запису 2 345 000 0000 002932. Остання
виписка із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців серії АГ № 978783 видана
12.05.2014року

Фінансова звітність в умовах гіперінфляції (МСБО 29)

Основна мета діяльності

Отримання прибутку за рахунок надання фінансових послуг юридичним
та фізичним особам

Предмет діяльності

Фінансові послуги: надання фінансових кредитів ломбардами фізичним
особам під заставу майна

З 2001 року економіка України перестала бути гіперінфляційною, отже
вартість капіталу Ломбарду, яка представлена в одиницях виміру, що діють
у період після 01.01.2001р., склала
основу для визначення вартості у наступних періодах. В 2014-2018 роках
економіка України за судженням керівництва Ломбарду не є гіперінфляційною. Зважаючи на те, що згідно з
МСБО 29 проведення перерахунку фінансової звітності є питанням судження, управлінський персонал Ломбарду
не проводить перерахунок фінансової
звітності за 2019 рік.

Принципи ведення бухгалтерського
обліку

Свідоцтво про реєстрацію фінансової
установи

«Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи» серії ЛД № 588, реєстр.
№15102955 від 13.02.2014р., код фінансової установи – 15, видане Державною комісією з регулювання ринків
фінансових послуг України згідно розпорядженню № 407 від 13.02.2014 р.
Свідоцтво про реєстрацію відокремленого підрозділу №2164 від 08.09.2015

Бухгалтерській облік ведеться у відповідності до законодавства України.
Фінансова звітність, яка представлена,
складена на основі бухгалтерських
записів, які зроблені відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової
звітності

Види діяльності

- 64.92 Інші види кредитування;
- 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного
забезпечення).
- 65.12 Інші види страхування , крім
страхування життя.
- 68.31 Агенства нерухомості.
- 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг.

Перелік учасників на дату складання
фінансової звітності

Складений капітал на 100 % сформований за рахунок коштів фізичних осіб.
Учасниками Ломбарду є: Хохич Микола
Дмитрович – 64% складеного капіталу,
Хохич Тетяна Миколаївна- 3%, Хохич Віталій Миколайович-33%

Економічне середовище функціонування підприємства

Законодавство і нормативні документи, які впливають на економічну ситуацію в Україні, є предметом частих
змін, тому активи й операції Ломбарду
можуть наражатися на ризик у разі
погіршення політичної і економічної
ситуації у країні

ПРИМІТКА 2. ПРИНЦИП ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Дана фінансова звітність підготовлена у відповідності до Міжнародних стандартів
фінансової звітності.
Концептуальною основою фінансової звітності Ломбарду за рік, що закінчився 31
грудня 2019 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 2019 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства
фінансів України.
Підготовлена Ломбардом фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень
відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом
на 01 січня 2019 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації
в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.
При формуванні фінансової звітності Ломбард керувався також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.
Фінансова звітність Ломбарду підготовлена на основі принципу безперервності діяльності, який передбачає здатність Ломбарду реалізовувати свої активи та виконувати свої зобов’язання в процесі здійснення 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.
Фінансова звітність Ломбарду включає :
- Баланс (Звiт про фінансовий стан) на 31грудня 2019 року;
- Звiт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019рiк;
- Звiт про власний капiтал за 2019 рiк;
- Звiт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 рiк;
- Текстові Примітки до річної фінансової звітності.
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ПРИМІТКА 3. ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ.
Організація і методологія бухгалтерського обліку ПТ «ЛОМБАРД ХОХИЧ М.Д.І КОМПАНІЯ» здійснюється відповідно до наказу №13 від 31.12.2017 року «Про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики з 01.01.2018 року», яка сформована відповідно до вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та
фінансової звітності.
Основні принципи облікової політики:
Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансових звітів здійснюється з дотриманням принципів обачності, повного висвітлення, послідовності, безперервності, нарахування та відповідності доходів і витрат, превалювання сутності над
формою, періодичності.
При відображенні в бухгалтерському обліку господарських операцій і подій застосовуються норми системи міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО)
та міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
Основи оцінки, застосованих при складанні фінансової звітності
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості.
Облікові політики
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. Облікова політика
Ломбарду розроблена та затверджена керівництвом Ломбарду відповідно до вимог
МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних
МСФЗ.
Облікова політика звітного 2019 року відповідна до облікової політики, що застосовувалась в попередньому звітному році.
Ломбард 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.
Використання оцінок і суджень
Керівництво використовує ряд оцінок і припущень щодо подання активів і
зобов’язань та розкриття умовних активів і зобов’язань при підготовці даної фінансової звітності відповідно облікової політики, сформованої на основі МСФЗ. Фактичні результати можуть відрізнятися від зазначених оцінок. Допущення і зроблені на
їх основі попередніх оцінок постійно аналізуються на предмет необхідності їх зміни.
Зміни в оцінках визнаються в тому звітному періоді, коли ці оцінки були переглянуті,
і у всіх наступних періодах, порушених зазначеними змінами.
Ломбард здійснює оцінку та відображення активів і зобов’язань таким чином, щоб
не переносити наявні фінансові ризики, які потенційно загрожують фінансовому
стану Ломбарду, на наступні звітні періоди. Активи і зобов’язання Ломбарду первісно оцінюються під час їх придбання чи виникнення та в подальшому оцінюються на
дату балансу за кожен звітний період відповідно до вимог Міжнародних стандартів
фінансової звітності.
Класифікація активів та зобов‘язань за строками погашення (поточні / не поточні)
здійснюється під час їх первинного визнання залежно від терміну існування, користування, володіння ними Ломбардом в порівнянні з їх операційним циклом.
Тривалість операційного циклу складає один календарний рік. Тобто, на дату оприбуткування активи та зобов’язання класифікуються за строками: не поточні (більші
одного року) та поточні (менші та рівні одному року).
Для визначення дати визнання або погашення активів та зобов’язання користуються договорами та чинним законодавством.
Судження щодо операцій, подій та умов за відсутності конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, керівництво Ломбарду 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 Ломбарду;
•
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.
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Згортання фінансових активів та зобов’язань
Фінансові активи та зобов’язання згортаються, якщо Ломбард має юридичне право
здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або
реалізувати актив та виконати зобов’язання одночасно.
Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів
Керівництво Ломбарду 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, що
не є підконтрольним керівництву Ломбарду фактором і може суттєво вплинути на
оцінку фінансових інструментів.
Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
На кожну звітну дату Ломбард 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.
Активами визнаються такі ресурси, які контролюються Ломбардом у результаті минулих подій, використання яких, як очікується приведе до збільшення економічних
вигід.
Непохідні фінансові інструменти
До непохідних фінансових інструментів відносяться інвестиції, дебіторська заборгованість, грошові та прирівняні до них кошти, кредити і позики, а також кредиторська
заборгованість.
Позики та дебіторська заборгованість не є такими, що котируються на активному
ринку. Такі фінансові активи передбачають отримання фіксованих або піддаються
визначенню платежів. Після первісного визнання позики та дебіторська заборгованість оцінюються за амортизованою вартістю, яка розраховується з використанням
методу ефективної ставки відсотка, за вирахуванням збитків від їх знецінення. До
позик та дебіторської заборгованості відноситься дебіторська заборгованість по
фінансовим та іншим операціям.
Грошові та прирівняні до них кошти
Грошові кошти Ломбарду складаються з готівки в касі та кошти на рахунках у банках.
Кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року, починаючи з
дати балансу або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, слід виключати зі складу оборотних активів та відображати як необоротні активи.
Зобов’язання – заборгованість що виникла внаслідок минулих подій, погашення
якої у майбутньому, як очікується, призведе до зменшення корисності.
До зобов’язань відносяться: кредиторська заборгованість.
Доходи Ломбарду визначаються і нараховуються згідно з МСБО 18 «Дохід». 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.
У Ломбарді застосовується система оплати праці згідно умов трудових договорів.
В Ломбарді застосовується щомісячна оплата праці співробітників за посадовими
окладами згідно затвердженого штатного розкладу. Для оплати праці співробітників, які не входять до штату Ломбарду, застосовуються договори цивільно-правового характеру (договори підряду, договори про надані послуги, договори доручення)
з оплатою за домовленістю згідно умов таких договорів.
Ломбард визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як
зобов’язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Ломбард визнає
очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права
на майбутні виплати відпускних.
Податковий облік здійснюється у відповідності з чинним законодавством України
керуючись Податковим Кодексом України. Для цілей податкового обліку використовуються дані первинних документів бухгалтерського обліку.
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного податку. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті
(відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні
витрати Ломбард за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.
Керівництво Ломбарду в порядку, передбаченому підпунктом 134.1.1 ПКУ, прийняло
рішення про незастосування коригувань фінансового результату з метою оподаткування
Фінансові результати Ломбарду щомісячно формуються на рахунку 79 «Фінансові
результати» як різниця між доходами і витратами за видами діяльності. Сальдо по
рахунку 79 «Фінансові результати» списується щорічно на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (збитки)» останнім днем звітного року.
Для підтвердження достовірності фінансової звітності щорічно проводяться аудиторські перевірки фінансової звітності незалежною аудиторською компанією.
ПРИМІТКА 4. РОЗКРИТТЯ ПОКАЗНИКІВ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН.
Активи
- Нематеріальні активи на кінець року становлять первісна вартість 2 тис.грн, накопичена амортизація 1 тис.грн.
- Грошові кошти складаються з готівки в касі та рахунків у банках. Залишок грошових
коштів на кінець року становить 44 тис.грн.
- Дебіторська заборгованість визнається як фінансові активи (за винятком дебіторської заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів або фінансових інструментів, за розрахунками з операційної оренди та за розрахунками з бюджетом) та первісно оцінюється за справедливою вартістю плюс відповідні витрати
на проведення операцій. Дебіторська заборгованість покупців(замовників) відображається за їх номінальною вартістю. На кінець року дебіторська заборгованість
за надані кредити під заставу майна становить 53 тис.грн. Крім того Ломбард має
дебіторську заборгованість по виданому займу в сумі 1039 тис.грн.
Пасиви.
- На кінець 2019 року вартість складеного капіталу становить 1010 тис.грн.
- В 2019 році Ломбард отримав прибуток в сумі 21 тис.грн., вартість нерозподіленого
прибутку на кінець року становить 79 тис.грн
- Ломбард не має довгострокових зобов’язань та забезпечень.
- Поточна кредиторська заборгованість на кінець року становить 51 тис.грн. та
складається з поточних забезпечень ( нараховано резерв відпусток) - 41 тис.грн.,
заборгованості по розрахунках із заробітної плати -4 тис.грн, заборгованості по розрахункам з бюджетом з податку на прибуток – 5 тис.грн, інші поточні зобов’язання
– 1 тис.грн .
ПРИМІТКА 5. РОЗКРИТТЯ ПОКАЗНИКІВ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД )
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. 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.
За 2019 рік сума виданих кредитів під заставу виробів із дорогоцінних металів та
дорогоцінного каміння – 433,9 тис.грн, під заставу побутової техніки- 266,6 тис.грн.,
автомобілів-170,9 тис.грн. Всього видано кредитів на суму 871,4 тис.грн.
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В 2019 році Ломбард отримав дохід вiд основної діяльності – надання кредитів
під заставу майна в сумі 216,0 тис.грн. Реалізація заставного майна не проводилась.
Собівартість реалізації.
Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й
відповідні доходи. Собівартість реалізації становить 116 тис.грн.
Складовими собівартості реалізації є :
Заробітна плата працівників Ломбарду – 62 тис.грн..
Відрахування ЄСВ- 11 тис.грн.
Послуги з оренди приміщення, аудиторські послуги, послуги оновлення
програмного забезпечення - 43 тис.грн.
Інші операційні доходи, інші витрати
В 2019році Ломбард отримав 27 тис.грн. інших доходів у вигляді штрафів та пені за
прострочення виконання зобов’язань за наданими фінансовими кредитами.
Адміністративні витрати
Адміністративні витрати за 2019 рік склали 101 тис.грн.
Складовими адміністративних витрат є :
Заробітна плата адміністративного персоналу Ломбарду – 83 тис.грн..
Відрахування ЄСВ - 14 тис.грн.
Витрати на розрахунково-касове обслуговування -2 тис.грн.
послуги постачальників – 2тис.грн.
ПРИМІТКА 6. РОЗКРИТТЯ ПОКАЗНИКІВ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
Звіт про рух грошових коштів підприємство складає за прямим методом. Він розкриває показники руху коштів за основними напрямками діяльності Ломбарду. У Звіті
про рух грошових коштів за 2019 рік відображено надходження грошових коштів у
сумі 1464 тис. та витрачання на суму 1447 тис.грн. Залишок коштів на початок року
- 26 тис.грн, на кінець року 44 тис.грн. Ломбардом проведена інвентаризація грошових коштів в касі Ломбарду станом на 31.12.2019року.
ПРИМІТКА 7. РОЗКРИТТЯ ПОКАЗНИКІВ ЗВІТУ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ.
Структура власного капіталу: зареєстрований пайовий капітал, нерозподілений
прибуток. Станом на 31.12.2019 року власний капітал збільшився на 21 тис.грн. та
складає 1089 тис.грн.
1.Зареєстрований пайовий капітал. Станом на 31 грудня 2019 року розмір складеного капіталу Ломбарду визначено в сумі 1010 тис. грн. Складений капітал Ломбарду
сплачено повністю грошовими коштами на рахунок в банку. Не оплаченого та вилученого капіталу Ломбард не має.
2. Нерозподілений прибуток (Непокритий збиток). Станом на 31.12.2019 року Ломбард має прибуток в сумі 79 тис.грн
ПРИМІТКА 8. ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ.
Пов’язаними особами ПТ «ЛОМБАРД ХОХИЧ М.Д.І КОМПАНІЯ» є учасники Ломбарду,
їх близькі родичі та управлінський персонал. Сумарні обсяги операцій з пов’язаними
особами за 2019рік становлять 515 тис. грн., складовими яких є:
- Заробітна плата учасників Ломбарду та управлінського персоналу -101 тис.грн;
- Видана та повернена безвідсоткова фінансова допомога від засновників- видано
390 тис.грн. повернуто -360 тис.грн.;
- Розрахунки з ФОП- пов’язаною особою за договором оренди нежитлового приміщення (офісу)-24,0 тис.грн.
Договірні відносини з пов’язаними особами оплачуються за ринковими цінами.
ПРИМІТКА 9. СУДОВІ СПРАВИ
Протягом звітного року ПТ Ломбард «Хохич М.Д. і Компанія» не мало судових позовів.
ПРИМІТКА 10. ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
Керівництво Ломбарду, визнає, що його діяльність пов’язана з ризиками і вартість
фінансових 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 Ломбарду 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 – поточний чи майбутній ризик збитків, що виникають в результаті
негативних змін фінансового стану Ломбарду, що виникають в результаті неспроможності будь-якої особи, що є стороною за договором з Ломбардом, виконати умови такого договору, в тому числі ризик недобросовісності контрагента, що полягає в
неспроможності контрагента (боржника чи будь-якого дебітора) виконати взяті на
себе зобов’язання за будь-якою угодою.
Під час оцінювання кредитний ризик розділяється на індивідуальний та портфельний кредитний ризик.
Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та дебіторська заборгованість.
Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Ломбарду є оцінка
кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги
та будь-яка інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові
зобов’язання. Ломбард 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);
ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національною рейтинговою шкалою;
ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту та неповернення депозитів протягом останніх п’яти років.
Ринковий ризик – поточний чи майбутній ризик збитків, який виникає в результаті
несприятливих змін у цінах чи ринкової вартості цінних паперів або інших фінансових інструментів, включаючи змінність процентних ставок. При виявленні та управління ринковим ризиком здійснюється підготовка достовірних даних і ефективних
методик, таких, як розрахунок ризикової вартості (VaR), стрес-тестування для оцінки
характеру та вартості ринкових позицій і для оцінки рівня ринкового ризику. Також
застосовується бек-тестування для порівняння з фактичними результатами оцінок і
припущень, зроблених з використанням даних і методик, зазначених нижче;
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, відсоткових ставок та валютних курсів. Ломбард наражатиметься на ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями 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.
ризик ліквідності – це поточний чи майбутній ризик збитків, який виникає в результаті неспроможності виконати Ломбардом своїх зобов’язань, включаючи позабалансові, при настанні строку їх погашення, без неприпустимих збитків. Ризик ліквідності
виникає в результаті нездатності Ломбарду управляти незапланованими витратами,
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змінами у джерелах фінансування. З метою управління ризиком ліквідності встановлюється механізм обмеження ризику невиконання Ломбардом власних зобов’язань
у існуючі строки, а також обмеження розміру можливих втрат, пов’язаних з необхідністю термінової реалізації активів у зв’язку з порушенням узгодженості строків
погашення активів та пасивів.
Ризик ліквідності – ризик того, що Ломбард матиме труднощі при виконанні
зобов’язань, пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом
поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.
Ломбард здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності.
Ломбард аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською заборгованістю та
іншими фінансовими активами, зобов’язаннями, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.
Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.
Валютні ризики Ломбарду не виникають у зв’язку з неволодінням фінансовими інструментами, номінованими в іноземній валюті.
Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові
потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво Ломбарду усвідомлює, що відсоткові ставки можуть
змінюватись і це впливатиме на доходи Ломбарду.
ПРИМІТКА 11. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ
Ломбард здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:
- зберегти спроможність Ломбарду продовжувати свою діяльність так, щоб воно і
надалі забезпечувало дохід для учасників Ломбарду та виплати іншим зацікавленим
сторонам;
- забезпечити належний прибуток учасникам Ломбарду завдяки встановленню цін
на послуги, що відповідають рівню ризику.
Керівництво Ломбарду здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При
цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики.
На основі отриманих висновків Ломбарду здійснює регулювання капіталу шляхом
залучення додаткового капіталу або фінансування, а також та погашення існуючих
позик.
ПРИМІТКА 12. БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ.
Ломбард не має намірів ліквідуватися або припинити діяльність. Невизначеності
щодо подій чи умов, які можуть спричинити значний сумнів щодо здатності Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі, немає. Ця фінансова звітність
відображає поточну оцінку (судження) керівництва стосовно можливого впливу
економічних умов на операції та фінансове положення Ломбарду та не містить будьяких коригувань відображених сум, які були б необхідні, якби Товариство було неспроможним продовжувати свою діяльність та реалізовувало 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. Про такі коригування буде повідомлено якщо вони
стануть відомими і їх буде можливо оцінити.
Виходячи з вищевикладеного, ми вважаєм обґрунтованим складання
цієї фінансової звітності на основі припущення, що Ломбард є організацією, здатною продовжувати свою діяльність на безперервній основі.
ПРИМІТКА 13. ПОДІЇ ПІСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ.
Після дати балансу в Ломбарді не відбувалося подій, визначених МСБО 10 «Події
після звітного періоду». які вимагають коригування фінансової звітності після закінчення звітного періоду.
Директор

В.М. Хохич

Головний бухгалтер

Ю.М.Старинець

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо річної фінансової звітності
ПОВНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛОМБАРД «ХОХИЧ М.Д. І КОМПАНІЯ»
станом на 31 грудня 2019 року
АДРЕСАТ: Учасники та керівництво Товариства, Національна комісія,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
1.ЗВІТ ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Думка
Ми провели аудит річної фінансової звітності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД
«ХОХИЧ М.Д.І КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ: 36500067) (надалі – Товариство або Ломбард), яка включає Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2019 року, Звіт про
фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 рік, Звіт про рух грошових
коштів (за прямим методом) за 2019 рік, Звіт про власний капітал за 2019 рік та Примітки до фінансової звітності за 2019 рік, які включають стислий виклад важливих
аспектів облікової політики.
На нашу думку, фінансові звіти Товариства відображають справедливо і достовірно
в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «ХОХИЧ
М.Д. І КОМПАНІЯ» станом на 31 грудня 2019 року, його фінансові результати у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності та надають правдиву та
неупереджену інформацію про рух власного капіталу Товариства і рух грошових коштів за 2019 рік згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності
та відповідає вимогам чинного законодавства, нормативним актам, аналітичному
обліку та первинним документам Товариства.
Основа для думки
Ми провели аудит відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту видання
2016-17 року (надалі - МСА), прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 361 від 08.06.2018 року. Нашу відповідальність, згідно з цими стандартами, викладено в розділі «Відповідальність аудитора
за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до
Товариства, згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних
стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та виконали інші обов’язки з етики
відповідно до Кодексу РМСЕБ.
Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
Суттєва невизначеність щодо безперервності діяльності
Припущення про безперервність діяльності розглядається аудитором у відповідності до МСА 570 «Безперервність діяльності» (переглянутий) як таке, що Товариство продовжуватиме свою діяльність у близькому майбутньому, не маючи ні наміру, ні потреби ліквідуватися або припиняти її.
Але Ломбард функціонує в нестабільному зовнішньому середовищі. Вплив
економічної кризи та політичної нестабільності, які тривають в Україні, а також їхнє
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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.
Керівництво не ідентифікувало суттєвої невизначеності, яка могла б поставити під значний сумнів здатність Товариства безперервно продовжувати діяльність,
тому використовувало припущення про безперервність функціонування , як основи для обліку під час підготовки фінансових звітів, не враховуючи зростаючу невизначеність пов’язану із зміною економічної ситуації та песимістичними прогнозами
розвитку світової та національної економіки.
Суттєвих суджень управлінського персоналу щодо облікових оцінок впливу
пандемії COVID-19 та запровадження карантинних та обмежувальних заходів на невизначеність оцінки та розкриття у фінансовій звітності інформації, пов’язаної з відповідними обліковими оцінками, ця фінансова звітність не містить, так як складена
до настання цих подій. Для багатьох суб’єктів господарювання пандемія COVID-19 та
запровадження карантинних та обмежувальних заходів може спричинити прямий
та непрямий фінансовий вплив на їх діяльність. Прямий вплив може проявлятися
через знецінення необоротних 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.
Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.
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. Ми визначили, що ключові питання аудиту, про які
необхідно повідомити в нашому Звіті, відсутні.
ІНФОРМАЦІЯ, ЩО НЕ Є ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ ТА ЗВІТОМ АУДИТОРА ЩОДО НЕЇ
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація
є інформацією, яка міститься у Звітності до Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку за 2019 рік, у Поясненнях управлінського персоналу, у Положеннях Товариства.
Ломбард складає та подає до Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (надалі - Нацкомфінпослуг) річну та квартальну звітність відповідно до «Порядку складання та подання звітності ломбардами до Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України», затвердженому Розпо¬рядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 4 листопада
2004 року N2740 з урахуванням змін та доповнень, зареєстрованому в Міністерстві
юстиції України 23 листопада 2004 р. за №1482/10081 (надалі - Порядок 2740). Інформація про результати аудиту річних звітних даних Ломбарду викладено в окремому
«Звіті незалежного аудитора про надання обґрунтованої впевненості щодо звітних
даних за рік, що закінчився 31.12.2019 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 ознайомлення з іншою інформацією та при цьому розгляд питання, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями,
отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить
суттєве викривлення.
Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве
викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не
виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.
Ми можемо зазначити про адекватність системи бухгалтерського обліку, процедур
внутрішнього аудиту, внутрішнього контролю та систем управління ризиками в Товаристві.
Щодо відповідності прийнятої управлінським персоналом Ломбарду
облікової політики вимогам законодавства про бухгалтерський облік
та фінансову звітність та МСФЗ.
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31
грудня 2019 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності, включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (надалі - МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ,
ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО).
Принципи побудови, методи i процедури застосування облікової політики Ломбарду, здійснюються згідно Наказу «Про організацію бухгалтерського обліку та облікову
політику товариства» № 13 від 27.12.2017 року.
Облікова політика Ломбарду в періоді, який перевірявся, визначає основні засади
ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності з дотриманням
основних принципів та забезпеченням методів оцінки та реєстрації господарських
операцій, які передбачені Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 року зі змінами та доповненнями та Міжнародними стандартами фінансової звітності (надалі - МСФЗ).
Облікова політика Ломбарду розкриває основи, стандарти, правила та процедури обліку, які Товариство використовує при веденні обліку та складання звітності
відповідно до МСФЗ. Облікова політика встановлює принципи визнання та оцінки
об’єктів обліку, визначення та деталізації окремих статей фінансової звітності Товариства.
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 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, за необхідності, питання, пов’язані з безперервністю діяльності, та використовуючи принцип 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 складання фінансової звітності Товариства.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Метою нашого аудиту 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 ідентифікує суттєве викривлення, якщо
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таке існує.
Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються
суттєвими, якщо окремо або в сукупності з іншими викривленнями, 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 всього аудиту.
Крім того, ми:
• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності
внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури щодо таких ризиків, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми
та прийнятними для забезпечення підстав для висловлення нашої думки. Ризик не
виявлення суттєвих викривлень внаслідок шахрайства є вищим, ніж ризик не виявлення суттєвого викривлення в результаті помилки, оскільки шахрайство може
включати змову, підробку, навмисні упущення, неправильне трактування або нехтування заходами внутрішнього контролю;
• отримуємо розуміння системи внутрішнього контролю, яка має значення для аудиту, з метою розробки аудиторських процедур, які є прийнятними за даних обставин,
але не з метою висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю Товариства;
• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і пов’язаних з ними розкриттів інформації, зроблених управлінським
персоналом;
• доходимо висновку щодо прийнятності застосування управлінським персоналом
припущення про безперервність діяльності, як основи для бухгалтерського обліку
та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок про те, 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 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.
Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення
фінансової звітності внаслідок шахрайства
Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його
внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінювання ризиків суттєвого викривлення через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», нами були виконані процедури необхідні для отримання інформації, яка
використовувалася під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок
шахрайства у відповідності до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується
шахрайства, при аудиті фінансової звітності». Нами були подані запити до управлінського персоналу Товариства, які на нашу думку, можуть мати інформацію, яка,
ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Нами виконані аналітичні процедури, в тому числі
по суті з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Ми отримали
розуміння зовнішніх чинників, діяльності суб’єкта господарювання, структуру його
власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.
Ми не отримали доказів обставин, які можуть свідчити про можливість
того, що фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства.
ЗВІТ ВІДПОВІДНО З ІНШИМИ ЗАКОНОДАВЧИМИ
ТА НОРМАТИВНИМИ ВИМОГАМИ
Цей розділ аудиторського звіту підготовлено відповідно до Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації, затверджених рішенням Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері фінансових послуг України (Розпорядження №362 від 25.02.2020 року), а також відповідно до вимог MCA 720 (переглянутого) «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації».
Основні відомості про Ломбард

Таблиця 1

Види діяльності

ЕМІТ ІНФО
- 64.92 Інші види кредитування;
- 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім
страхування та пенсійного забезпечення).
- 65.12 Інші види страхування , крім страхування
життя.
- 68.31 Агентства нерухомості.
- 82.99 Надання інших допоміжних комерційних
послуг.

Ломбард є юридичною особою, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки
в установах банків, має печатку зі своїм найменуванням, штампи, фірмові бланки та
інші реквізити.
Ломбард здійснює свою діяльність відповідно до отриманого свідоцтва про державну реєстрацію фінансової установи (серія ЛД серії ЛД № 588, реєстр. №15102955
від 13.02.2014 р., код фінансової установи – 15, видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України згідно розпорядженню № 407 від
13.02.2014 р.).
Ломбард має ліцензію на здійснення діяльності з надання коштів у позику,
в тому числі і на умовах фінансового кредиту (розпорядження Нацкомфінпослуг
№2637 від 15.06.2017 року), не здійснює будь-якої іншої підприємницької діяльності,
крім підприємницької діяльності, передбаченої законодавством для Ломбардів.
Формування статутного капіталу
З метою підтвердження статей фінансової звітності щодо статутного (складеного) капіталу Ломбарду аудитором були перевірені установчі документи Товариства
та первинні документи щодо формування статутного (складеного) капіталу.
Підпунктом 2.1.11 розділу 2 «Положення про порядок надання фінансових
послуг ломбардами», затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26.04.2005 N 3981 та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 14.05.2005р. за № 565/10845 (зі змінами від 15.12.2016
р.) (надалі - Положення № 3981) встановлено, що Ломбард повинен мати власний
капітал у розмірі не менше ніж 500 тисяч гривень, а у разі наявності у Ломбарду відокремлених підрозділів - не менше ніж 1 мільйон гривень.
Станом на 01.01.2019 та 31.12.2019 року Ломбард має статутний (складений)
капітал у сумі 1010,0 тис.грн, що відповідає Засновницькому договору та даним
бухгалтерського обліку. Статутний (складений) капітал сформовано грошовими
коштами у відповідності з діючим законодавством
В звітному періоді змін щодо статутного капіталу не було.
Дотримання обов’язкових критеріїв і нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій,
додержання інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами
Ломбардом дотримуються вимоги до розміру статутного і власного капіталу.
Товариство здійснює заходи з управління капіталом, спрямовані на зростання рентабельності капіталу, за рахунок оптимізації структури заборгованості та власного
капіталу таким чином, щоб забезпечити безперервність своєї діяльності.
Управління капіталом Ломбарду спрямовано на досягнення наступних цілей:
- дотримання вимог до капіталу, встановлених регулятором;
- забезпечення здатності Ломбарду функціонувати в якості безперервно діючого
підприємства.
В той час як керівництво Ломбарду вважає, що воно вживає усіх необхідних
заходів для підтримки економічної стабільності Товариства в умовах, що склалися,
погіршення загальноекономічної ситуації може мати негативний вплив на результати та фінансовий стан Товариства, який неможливо оцінити.
Для проведення аналізу фінансових показників Товариства використано
фінансову звітність у складі: Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 01 січня
2019 року та 31 грудня 2019 року та Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний
дохід) за 2019 рік.
Економічна оцінка фінансового стану Товариства на 01.01.2019 р. та 31.12.2019
р. проводилася на підставі розрахунків наступних показників достатності, платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій:
Показники фінансового стану Ломбарду
						Таблиця 2
Показники

Норма

1

2

Станом
на
01.01.2019р

Станом
на
31.12.2019р.

3

4

5

1. Показники платоспроможності
1.Коефіцієнт
платоспроможності( покриття)

Кп

>1

77,3

22,3

2.Коефіцієнт
швидкої

КЛ-2

0,7-0,8

7,3

22,3

КЛ-3

0,2-0,3

1,86

0,86

Повне найменування

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «ХОХИЧ М.Д.І
КОМПАНІЯ»

Скорочена назва

ПТ «ЛОМБАРД «ХОХИЧ М.Д.І КОМПАНІЯ»

Код ЄДРПОУ

36500067

3.Коефіцієнт
абсолютної
(термінової)
ліквідності

Організаційно-правова
форма

Повне товариство

2. Показники фінансової незалежності

Юридична/фактична адреса

09600, Київська область, Рокитнянський район,
смт. Рокитне, вул. Вокзальна, буд.36, кв.14.

Дата державної реєстрації

ПТ «ЛОМБАРД «ХОХИЧ М.Д. І КОМПАНІЯ» було зареєстровано на основі Засновницького договору
від 07.05.2009 року. Нова редакція засновницького договору зареєстрована 14.11.2017 року. Реєстраційний номер запису 2 345 000 0000 002932.
Остання виписка із Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців серії АГ № 978783 видана 12.05.2014 року

1.Коефіцієнт
маневреності
власних коштів

Основна мета діяльності

Отримання прибутку за рахунок надання фінансових послуг юридичним та фізичним особам

Предмет діяльності

Фінансові послуги: надання фінансових кредитів
ломбардами фізичним особам під заставу майна

www.emitinfo.com

КМ

>0,1

0,99

1,01

2.Коефіцієнт
фінансової
стабільності
(коефіцієнт
фінанс ування)

ПФ

>1

76,2

21,4

3.Коефіцієнт
фінансової
незалежності
(автономії)

КН

>0,5

0,98

0,97
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3. Інші показники фінансового стану
1.Коефіцієнт
рентабельності активів

R акт

Зростан-ня

0,0009

0,0184

2. Коефіцієнт
рентабельності капіталу

R в.к

Зростан-ня

0,0009

0,0184

3. Коефіцієнт
оборотності
активів

К.об.акт

Зростан-ня

0,18

0,19

4. Коефіцієнт
оборотності
власного капіталу

К.об.в.к

Зростан-ня

0,17

0,20

Коефіцієнт платоспроможності вимірює фінансовий ризик, тобто ймовірність банкрутства. Ломбард має високий коефіцієнт платоспроможності - 22,3, що свідчить
про мінімальний фінансовий ризик і достатні можливості для залучення додаткових
коштів з боку інших фінансових установ. Якщо підприємство не в змозі виконати зовнішні зобов’язання за рахунок усіх активів, воно може бути визнане неплатоспроможним. 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.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів Товариства може бути
сплачена негайно. Коефіцієнт абсолютної ліквідності на кінець року становить 0,86,
що значно перевищує нормативне значення.
Коефіцієнт швидкої ліквідності характеризує достатність обігових коштів без урахування матеріальних запасів та затрат для погашення боргів. Коефіцієнт швидкої
ліквідності на кінець року є досить високим і перевищує нормативне значення в
сотню разів.
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 фінансової стійкості на кінець року - 21,4 та коефіцієнт
фінансової незалежності - 0,97 є досить високими показниками та характеризують
підприємство як фінансово стійке.
Коефіцієнт маневреності власних коштів на кінець року становить 1,01 та показує,
яка частина капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто
вкладена в оборотні засоби, а яка – капіталізована. В оборотні засоби вкладена вся
сума власного капіталу.
Коефіцієнт оборотності активів показує, скільки чистого доходу від реалізації припадає на одиницю коштів, інвестованих в оборотні активи. У Ломбарду цей показник має тенденцію до зростання.
Коефіцієнт оборотності власного капіталу характеризує, скільки чистого доходу від
реалізації припадає на одиницю власного капіталу. Цей показник - 0,20 характеризує стабільний економічний стан Ломбарду.
Формування, ведення обліку, достатності та адекватності сформованих
резервів відповідно до законодавства
У звітному періоді, відповідно до статті 14 Закону України «Про господарські
товариства» №1576-ХІІ від 19.09.1991 року (з урахуванням змін та доповнень) та
установчих документів, Ломбард направив до резервного фонду частину чистого
прибутку в сумі 0,1 тис.грн.
Структура інвестиційного портфелю
Ломбард не здійснював інвестиційну діяльність в 2019 році та не має інвестиційного портфелю.
Дотримання Ломбардом вимог щодо заборони залучення фінансових
активів від фізичних осіб
В ході аудиту встановлено, що ПТ «ЛОМБАРД «ХОХИЧ М.Д. і КОМПАНІЯ» не
здійснювало в 2019 році будь-якої іншої підприємницької діяльності, крім підприємницької діяльності, передбаченої законодавством для ломбардів та його засновницьким договором. Випадки залучення фінансових активів від фізичних осіб із
зобов’язанням щодо наступного їх повернення аудиторами не виявлені.
Суміщення провадження видів господарської діяльності
Ломбард дотримується обмежень щодо суміщення провадження видів господарської діяльності, установлених п.37 Ліцензійних умов № 913 від 07.12.2016 року,
та розділом 2 Положення №1515 від 08.07.2004 року.
Надання фінансових послуг на підставі договору у відповідності до законодавства
та внутрішніх правил надання фінансових послуг
Фінансові послуги надаються на підставі Договору у відповідності до законодавства та внутрішніх положень Ломбарду. Аудиторами не були виявлені випадки
недотримання затверджених внутрішніх правил надання фінансових послуг (в редакції 2019 року). Ці Правила Ломбарду відповідають встановленим вимогам статті
7 Закону про фінансові послуги та Положенню №3981. Товариство укладає договори
з надання фінансових послуг виключно у відповідності до цих правил. Договір про
надання Ломбардом фінансового кредиту (типовий договір ПТ «ЛОМБАРД ХОХИЧ
М.Д. І КОМПАНІЯ») відповідає пункту 3.3 розділу 2 Положення №3981 та внутрішнім
правилам надання фінансових послуг Ломбардом.
Розміщення інформації на власному веб-сайті та забезпечення
її актуальності
Ломбард має власний веб-сайт в інтернеті : http://lombard-rokytne.in.ua, який є
актуальним на момент аудиторської перевірки. На ньому розміщена вся необхідна
інформація, передбачена ст.12 «Право клієнта на інформацію» Закону України «Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» № 2664III від 12.07.2001 р. з урахуванням змін та доповнень. Крім того, на сайті розміщено
фінансову звітність, внутрішні правила та положення щодо надання фінансових послуг, укладення договорів та їх виконання, іншу інформацію.

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Ломбард та його відокремлений підрозділ знаходяться в орендованих капітальних нежитлових приміщеннях, які не належать до малих архітектурних форм,
тимчасових та некапітальних споруд, що відповідає вимогам п.28 «Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів»), затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 913. Згідно інформації, наданої управлінським персоналом, приміщення, в яких здійснюється обслуговування клієнтів, облаштовані пандусами для інвалідів та мало мобільних груп населення. Обстеження
нежитлових приміщень Ломбарду, де здійснюється обслуговування клієнтів з числа
осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення, відповідно до ДБН В.2.217:2006 «Будинки і споруди. Обстеження доступності будівель і споруд для мало мобільних груп населення» фахівцем з питань технічного обстеження будівель і споруд
не проводилось.
Внесення Ломбардом інформації про всі свої відокремлені
підрозділи відповідно до вимог, установлених законодавством
Ломбард має один відокремлений підрозділ, належним чином зареєстрований. Товариством внесено інформацію про відокремлений підрозділ до Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань та до Державного реєстру фінансових установ відповідно до вимог, установлених розділом ХVІІ Положення №41.
Дотримання законодавства щодо внутрішнього контролю
та внутрішнього аудиту.
Служба внутрішнього аудиту (контролю) Ломбарду представлена окремою посадовою особою – аудитором. Аудитор підпорядковується Загальним зборам Учасників Товариства та звітує перед ними. Ломбард має внутрішнього аудитора, але ми
вважаємо, що діяльність його малоефективна, так як він є пов’язаною особою.
Наявність у Ломбарду облікової та реєструючої системи
Ломбард має програмне забезпечення та спеціальне технічне обладнання, яке
передбачає ведення обліку операцій з надання фінансових послуг споживачам та
подання звітності до Нацкомфінпослуг. Облікова та реєструюча система ведеться в
електронному вигляді шляхом використання програмного забезпечення, що забезпечує облік споживачів послуг Ломбарду та здійснює реєстрацію їх операцій. Доступ
до програмного забезпечення даних облікової та реєструючої систем обмежений та
дозволяється лише визначеному на це персоналу.
Дотримання Ломбардом вимог щодо готівкових розрахунків та зберігання грошових коштів і документів
Каса Ломбарду знаходиться в ізольованому приміщенні, обладнаному сейфом
та металевими решітками на вікнах та на дверях, що забезпечує надійне зберігання
коштів та документів. Готівкові розрахунки проводяться у відповідності до «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженому Постановою Правління Національного банку України 29 грудня 2017 року № 148.
Судові розгляди
Станом на 31.12.2019 р. та на дату подання даної фінансової звітності у Ломбарду відсутні судові позови, що свідчать про конфлікт інтересів між ПТ «ЛОМБАРД «ХОХИЧ
М.Д. І КОМПАНІЯ» та контрагентами чи державою.
Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін.
Сторони вважаються пов’язаними, якщо вони знаходяться під спільним
контролем або якщо 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. Пов’язаними особами ПТ «ЛОМБАРД «ХОХИЧ М.Д. І КОМПАНІЯ» є учасники
Ломбарду, їх близькі родичі та управлінський персонал. Сумарні обсяги операцій з
пов’язаними особами за 2019 рік становлять 515 тис. грн., складовими яких є:
- Заробітна плата учасників Ломбарду та управлінського персоналу -101 тис. грн;
- Видана та повернена безвідсоткова фінансова допомога від засновників - видано
390 тис. грн. повернуто -360 тис .грн.;
- Розрахунки з ФОП - пов’язаною особою за договором оренди нежитлового приміщення (офісу) - 24,0 тис .грн.
В процесі виконання аудиторських процедур перевірки фінансової звітності ПТ
«ЛОМБАРД «ХОХИЧ М.Д. І КОМПАНІЯ», в інформації щодо переліку пов’язаних осіб
та операцій з ними, порушень та відхилень не встановлено.
Події після дати балансу
На дату складання аудиторського висновку відсутня інформація щодо подій, які б
мали суттєвий вплив на фінансовий стан Ломбарду.
Партнер з аудиту
(Номер реєстрації аудитора в Реєстрі аудиторів
та суб’єктів аудиторської діяльності № 100180)
Директор
ПП „АФ „Аудит – Інформ”
С.Б.Шевлякова
(Номер реєстрації аудитора в Реєстрі аудиторів
та суб’єктів аудиторської діяльності № 100177)

Н.І. Прахова

		

м.Київ, Україна
27 березня 2020 року
Основні відомості про аудиторську фірму
Повне найменування: Приватне підприємство
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-ІНФОРМ»
Фактична адреса та місцезнаходження: 04107 м. Київ
вул. Половецька, будинок 16, офіс 5
Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб’єктів
аудиторської діяльності № 2905

Прийняття рішень у разі конфлікту інтересів
В ході аудиторської перевірки нами не виявлено рішення, які б передбачали
конфлікт інтересів.
Відповідність приміщень, у яких здійснюється обслуговування клієнтів , доступність
для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів
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ТОВ «ПКТБ-Цінні папери»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ЕМІТ ІНФО

ТОВ «ПКТБ-Цінні папери»
КОДИ

Територія: Солом’янський р-н м.Києва
2020

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

25282442

Середня кількість працівників: 6

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: 03038, м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1, корпус «А»
Складено:

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2019р.
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

4
14
10

281
375
94

1010
1011
1012
1015

11
84
84

95
84

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

8770

8770

482

482

526

527

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

3607

3591

1040
1045
1050
1060

3611

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

5600

1125

213

3883

5600

237

1130
1135
1136

1

1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170

2327

2685

1180
1181
1182
1183
1184
1190
1195

8140

2923

1200
1300

11751

12406

(

) (

)

(

) (

)

9778

9779

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

162

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

162

1610
1615
1620
1621
1625
1630

133
164
1
1

74

4

4

1670
1690

1804

2254

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

1695

1973

2465

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

Баланс

1900

11751

12406
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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

430

784

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

) (

)

760

415
(

24

) (

)

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

57

) (

304

208

2121

6

)
64

)

(

6
) (

)
1

5

) (

)

(

) (

)

(

) (

)

прибуток

2290

збиток

2295

(

) (

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

(

) (

Прибуток (збиток) від припиненої
діяльності після оподаткування

2305

1

7
)
1

)

Чистий фінансовий результат:
2122
2130

(

656

) (

898

)

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
(

6
) (

)

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

ЕМІТ ІНФО

) (

Фінансовий результат від операційної діяльності:

Дохід (витрати) від зміни інших
страхових резервів

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

2

3

Матеріальні затрати

2500

Витрати на оплату праці

2505

Відрахування на соціальні заходи
Амортизація

За аналогічний
період попереднього року

4
18

201

130

2510

46

39

2515

118

16

Інші операційні витрати

2520

291

695

Разом

2550

656

898

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
1

6

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

463

812

2

3025
3035
3040
3045
3050

4

5

3200

20

3205
3215
3220
3225
3230

1

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

642

2491

3255

(

) (

)

3260
3270
3275

(
(
(

) (
) (
) (

)
)
)

3280

(

3290

(

3295

) (
183

)

) (

1498

459

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової
діяльності

3055
3095

210

395

Товарів (робіт, послуг)

3100

(

483

) (

616

)

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

(
(
(

170
46
39

) (
) (
) (

110
40
28

)
)
)

3116

(

1

) (

1

)

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

(

36

) (

182

3195

(

101

)

230

) (

)
)

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

Стаття

Код Зареєстроварядка ний капітал

Капітал у
дооцінках
4

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

5

6

358
2327

1244
1083

2685

2327

Код за ДКУД

1801005

3410
3415

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ Форма №4

Нерозподілений прибуток Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)
7

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

8770

482

526

9778

8770

482

526
1

9778
1

8770

482

1
527

1
9779

www.emitinfo.com

)

1014

10

4114
4116
4200
4205
4210
4215
4220
4225
4240
4245
4260
4265
4270
4275
4280
4290
4291
4295
4300
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ТОВ «ПКТБ-Цінні папери»

Примітки до проміжної фінансової звітності
ТОВ «ПКТБ – ЦІННІ ПАПЕРИ»
за 2019 рік
ВСТУП
З метою забезпечення відповідності звітності вимогам МСФЗ, які неможливо виконати, використовуючи встановлений загальнодержавний формат фінансової звітності, у
цих Примітках наводиться фінансова звітність у форматі, що відповідає МСФЗ, у складі:
Звіт про фінансовий стан станом на 31 грудня 2019 року;
Звіт про сукупні доходи за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року;
Звіт про рух грошових коштів за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року;
Звіт про зміни у власному капіталі за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року.
Примітка 1. Загальна інформація про підприємство
Повна назва підприємства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПКТБ – ЦІННІ ПАПЕРИ»;
Скорочена назва підприємства: ТОВ «ПКТБ – ЦІННІ ПАПЕРИ»;
Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України: 25282442;
Дата державної реєстрації: 01.12. 1997 р.;
Юридична та фактична адреса: 03038, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, буд. 2/1, корпус А;
Організаційно-правова форма: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ;
Країна реєстрації: Україна;
Офіційна сторінка в Інтернеті, на якій доступна інформація про підприємство:
PKTB.com.ua
Адреса електронної пошти: pktb@pktb.com.ua
Характеристика основних напрямків діяльності, сфер бізнесу підприємства
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПКТБ – ЦІННІ ПАПЕРИ», надалі ТОВАРИСТВО, створене для провадження професійної діяльності на фондовому ринку
- діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність, дилерська діяльність,
депозитарна діяльність зберігача цінних паперів).
Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з
торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність) – Серія АЕ № 185041 з 12.10.2012
року.
Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з
торгівлі цінними паперами (дилерської діяльності) – Серія АЕ № 185042 з 12.10.2012
року.
Ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи – Серія АЕ № 263256 від 03.09.2013 року.
Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій № 128 від 12.02.2014 року.
Примітка 2. Основи підготовки, затвердження і подання фінансової звітності
Заява про відповідність.
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 2019 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
оприлюднені 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.
МСФЗ, які прийняті, і набули чинності з 01.01.2019 року.
В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, оприлюднено стандарт МСФЗ 16 «Оренда», який набуває чинності 01 січня 2019 року.
Застосування МСФЗ 16 «Оренда» має суттєвий вплив на фінансову звітність Товариства, враховуючи, що Товариство орендує нежитлове приміщення, в якому знаходиться офіс, згідно Договору суборенди піднайму від 01.09.2016 р. (орендодавець – ТОВ
«ГАРАНТІА ХОЛДІНГЗ ЮКРЕЙН», ідентифікаційний код юридичної особи - 30370271).
Товариство при переході на МСФЗ 16 застосовує вимоги цього стандарту, та обліковує
цю оренду з визнанням активу у формі права користування й орендного зобов’язання.
Припущення про безперервність
Фінансова звітність ТОВАРИСТВА складена на основі припущення про безперервність
діяльності. Згідно з цим припущенням ТОВАРИСТВО розглядається як таке, що продовжуватиме свою діяльність у близькому майбутньому, не маючи ні наміру, ні потреби
ліквідуватися, припиняти діяльність або шукати захисту від кредиторів згідно із законами або нормативними актами. Відповідно, активи й зобов’язання обліковуються на
тій підставі, що суб’єкт господарювання буде здатним продати свої активи й погасити
свої зобов’язання за умови звичайної діяльності.
Функціональна валюта та валюта подання
Функціональною валютою та валютою подання Фінансової звітності ТОВАРИСТВА є національна валюта України - українська гривня.
Дана фінансова звітність не є консолідованою та представлена в українських гривнях,
а всі суми округлені до цілих тисяч, якщо не вказано інше.
Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником Товариства 24 лютого 2020 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.
Рішення про оприлюднення фінансової звітності
Товариством прийнято рішення про оприлюднення фінансової звітності та аудиторського висновку після проходження аудиторської перевірки. Згідно законодавства
України , а саме Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні», … професійні учасники фондового ринку, банки, страховики та інші фінансові установи зобов’язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним
періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком шляхом розміщення на власній вебсторінці з опублікуванням у періодичних або неперіодичних виданнях.
Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний
рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2019 року.
Примітка 3. Суттєві положення Облікової політики
Основні оцінки, застосовані при складанні фінансової звітності.
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості та справедливої
вартості 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 тримана за продаж активу, або сплачена за передачу зобов’язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки. Підставою для визначення справедливої
вартості фінансових інструментів є їх ринкова вартість, а саме оцінна вартість, визначена на біржі (при наявності). Наявність опублікованих цін котирування на активному
ринку є найкращим свідченням судження щодо справедливої вартості. В разі відсутності котирувань, визначення справедливої вартості здійснюється згідно договірної
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вартості, що сформувалась на позабіржовому ринку.
Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти на банківському рахунку,
готівку в касі та короткострокові депозити строком до трьох місяців, які не є чутливими до істотних ризиків зміни 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.
Первісне визнання фінансових інструментів.
ТОВАРИСТВО визнає фінансові активи та зобов’язання у звіті про фінансовий стан відповідно до МСФЗ, 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).
Під час первісного визнання фінансового активу та фінансового зобов’язання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю. Підтвердженням справедливої вартості
фінансового активу при первісному визнанні, як правило, є ціна угоди, тобто справедлива вартість наданого відшкодування.
Товариство класифікує фінансові активи як такі, що оцінюються у подальшому за справедливою вартістю на основі таких чинників:
а) моделі бізнесу суб’єкта господарювання для управління фінансовими активами; та
б) характеристик контрактних грошових потоків фінансового активу.
Подальша оцінка фінансових інструментів:
Після первісного визнання на кожну звітну дату Товариство визнає такі категорії фінансових активів:
фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю;
фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки в іншому сукупному доході( далі – за справедливою вартістю через
капітал).
Після первісного визнання на кожну звітну дату Товариство визнає такі категорії фінансових зобов’язань:
фінансові зобов’язання, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням
результату переоцінки у прибутку або збитку;
фінансові зобов’язання, що оцінюються за амортизованою собівартістю.
У Товаристві відсутні фінансові активи та фінансові зобов’язання стосовно яких змінилася класифікація у результаті переходу на МСФЗ 9. Потреби робити коригування не
виникло, тому перехід не вплинув на суму нерозподіленого прибутку.
Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю.
До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Товариство
відносить: дебіторську заборгованість, депозити, в т.ч. позики.
Дебіторська заборгованість поділяється на поточну (строк погашення протягом 12 місяців з дати фінансової звітності) та довгострокову (строк погашення більше 12 місяців
з дати фінансової звітності).
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.
Подальша оцінка дебіторської заборгованість, термін дії якої згідно договору більше
12 місяців – виконується за амортизованою вартістю. Пріоритетною є оцінка за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки процента.
При первісному визнанні, Товариство оцінює поточну дебіторську заборгованість за
ціною операції, якщо поточна дебіторська заборгованість не містить значного компоненту фінансування згідно з МСФЗ 15 (або якщо суб’єкт господарювання застосовує
практичний прийом згідно з пунктом 63 МСФЗ 15). Товариство може застосувати практичний прийом, який не передбачає обов’язкового коригування обіцяної суми компенсації з метою урахування істотного компонента фінансування, якщо Товариство
очікує, на момент укладення договору, що період між часом, коли Товариство передає
обіцяний товар або послугу клієнтові, та часом, коли клієнт платить за такий товар або
послугу, становитиме не більше одного року.
Якщо є об’єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку
резервів. Оціночний резерв під очікувані кредитні збитки 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.
Поточну дебіторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.
Товариство відносно банківських депозитів розраховує збитки від знецінення фінансового активу в залежності від строку:
- від 1-100 днів – розмір збитку складає 0%;
- від 100 днів до 366 днів – розмір збитку складає 1% від суми розміщення;
- більше 366 днів – розмір збитку складає 2% від суми розміщення.
Товариство не застосовує дисконтування короткострокової позики (короткострокової
фінансової допомоги), оскільки вплив позики вважається несуттєвим.
Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через капітал.
До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю через капітал відносяться: акції, інвестиційні сертифікати (утримувані для продажу, які не реалізовані
протягом 12 місяців) .
Прибутки або збитки від переоцінки інвестицій до справедливої вартості відображаються у інших сукупних доходах, за виключенням збитків від знецінення, до тих пір,
поки вони не будуть реалізовані, тоді кумулятивний прибуток або збиток, первісно визнаний в інших сукупних доходах, виключається з капіталу та відноситься на прибуток
або збиток за рік.
Для визначення справедливої вартості інвестицій, що оцінюються за справедливою
вартістю через капітал, Товариство використовує ринкові котирування. Справедлива вартість цінних паперів які не обертаються на організованому ринку та обіг яких в
системі депозитарного обліку не заблоковано визначається за балансовою вартістю.
Справедлива вартість цінних паперів обіг яких заблоковано в системі депозитарного
обліку, вважається нульовою, до моменту прийняття рішення НКЦПФР про відновлення обігу цінних паперів в системі депозитарного обліку або прийняття рішення про
скасування випуску таких цінних паперів.
Товариство визнає оціночний резерв під очікувані кредитні збитки за фінансовими
активами, що обліковуються за справедливою вартістю через капітал, такий резерв
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визнається у прибутках або збитках.
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 визнання зобов’язань.
Поточні зобов’язання оцінюються у подальшому за амортизованою вартістю.
Поточну кредиторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство
оцінює за сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.
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.
Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів
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 6000,00 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.
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.
Амортизація основних засобів.
Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом із
застосуванням строків їх корисної експлуатації.
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.
Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нематеріальних активів здійснюється прямолінійним методом. Нематеріальні
активи, які виникають у результаті договірних або інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.
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.
Облікові політики щодо інвестиційної нерухомості.
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 прибутки та збитки та інший сукупний дохід.
Облікові політики щодо оренди
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.
Фінансова оренда – це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди, пов’язані з правом власності на актив. Товариство як орендар на початку строку
оренди визнає фінансову оренду як актив та зобов’язання за сумами, що дорівнюють
справедливій вартості орендованого майна на початок оренди (якщо вони менші за
справедливу вартість) за теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів. Мінімальні орендні платежі розподіляються між фінансовими витратами та зменшення
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.
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, 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
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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.
Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань
Забезпечення
Забезпечення визнаються коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність, 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 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.
Пенсійні зобов’язання.
Відповідно до українського законодавства, Товариство утримує 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.
Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності
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 визначенні розміру винагороди Повіреного або депозитарних послуг зі зберігання цінних паперів Товариство відповідно до МСФЗ 15 використовує метод оцінювання
за результатом. Результат визначення розміру винагороди Повіреного або депозитарних послуг оформлюється актом виконаних робіт, в якому відображається розрахунок
наданих послуг.
Дохід від продажу фінансових 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 активами;
суму доходу можна достовірно оцінити;
ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією;
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 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.
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.
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 статями, визнаються в
прибутку або збитку в тому періоді, у якому вони виникають.
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.
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 заіснуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо
балансової вартості 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.
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;
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є повною в усіх суттєвих аспектах.
Під час здійснення судження керівництво Товариства 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 вищезазначенимджерелам.
В бухгалтерському обліку Товариства операції, що не регламентовані МСФЗ відсутні.
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:
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
минулих років. А також з використанням розрахунків та моделей вартості фінансових
активів. Залучення зовнішніх експерних оцінок щодо таких фінансових інструментів де
оцінка, яка базується на професійній компетенції, досвіді та розрахунках є недостатньою, на думку Керівництва Товариства є прийнятним та необхідним.
Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може
мати значний вплив на передбачувану справедливу вартість.
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.
Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
Відносно фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю та справедливою вартістю через капітал, 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 та справедливою вартістю
через капітал, у розмірі очікуваних кредитних збитків за весь строк дії фінансового
активу (при значному збільшенні кредитного ризику/для кредитно-знецінених фінансових активів) або 12-місячними 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 потужний потенціал виконувати свої договірні зобов’язання щодо грошових потоків у короткостроковій
перспективі, а неспритяливі 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 закови 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.
Примітка 4. Рекласифікації у фінансовій звітності за звітний квартал у порівнянні з фінансовою звітністю попереднього періоду та виправлення помилок
Рекласифікації та виправлення помилок за попередній період в 2019 році не проводились.
Примітка 5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості
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
НБУ
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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,
Облікова ставка
нацбанку

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
боргованість

за-

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

П о т о ч н і
зобов’язання

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

Витратний

Контрактні умови,
ймовірність погашення, очікувані
вихідні грошові
потоки

Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості
Класи активів
та зобов’язань,
оцінених
за
справедливою
вартістю

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

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

Дата оцінки

31.12.19

31.12.18

31.12.19

31.12.18

31.12.19

31.12.18

31.12.19

31.12.18

Довгостроко20
20
3 571 3587
0
0
3 591 3607
ві фінансові
інвестиції
Переміщення між рівнями ієрархії справедливої вартості
У 2019 та 2018 роках переведень між рівнями ієрархії не було.
Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»
Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю
Найменування статті

курси

Балансова вартість

Справедлива вартість

На
31.12.2019

На
31.12.2018

На
31.12.2019

На
31.12.2018

Довгострокові фінансові інвестиції

3 591

3 607

3 591

3 607

Поточна дебіторська заборгованість

237

213

237

213

Кредиторська
ність

74

164

74

164
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
ПоточнаКредиторська
заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

133

0

133

0

Довгострокові зобов’язання

162

0

162

0

Грошові кошти та їх еквіваленти

2 685

2 327

2 685

2 327

Справедлива 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.
Примітка 6. Розкриття інформації, що підтверджує статті, подані у звітності
Дохід від реалізації

Найменування статті доходів

375

14

361

Сума накопиченої амортизації

94

10

Балансова вартість нематеріальних активів
(залишкова ), в т.ч.
Право на орендоване приміщення

281

4

280

Основні засоби:
Розкриття інформації щодо балансової вартості основних засобів

Балансова вартість основних засобів (первісна)

95

84

422

Сума накопиченої амортизації

84

84

11

Балансова вартість основних засобів (залишкова)

11

-

Дохід від реалізації в т.ч. :

430

784

Брокерська діяльність

73

351

Надані депозитарні послуги

347

Реалізація фінансових інвестицій (акцій)

10

Найменування статті витрат

За 2019 рік

За 2018 рік

Собівартість реалізації в т.ч. :

15

24

Реалізація фінансових інвестицій (акцій)

15

24

За 2019 рік

За 2018 рік

304

208

Собівартість реалізації

Вид групи основних засобів

Довгострокові фінансові інвестиції
Розкриття інформації щодо довгострокової фінансової інвестиції

Вид довгострокової фінансової інвестиції

Інші операційні доходи

Справедлива
вартість на
31.12.2019 р.

Справедлива
вартість на
31.12.2018 р.

Інші фінансові інвестиції

3 615

3 630

Корпоративні права ТОВ «Гарантіа Холдінгз
Юкрейн»

1 315

1 315

0

0

Акції прості іменні АТ «Мотор Січ»

2 175

2 175

Акції прості іменні ПАТ «Укрнафта»

14

14

Акції прості іменні ПАТ «Домінанта колект»

0

0

Акції прості іменні ПрАТ «Ост-Інвест»

0

0

Акції прості іменні ВАТ «Ощад-Інвест»

0

0

Акції прості іменні ПАТ «МЗВМ»

21

21

Акції прості іменні ПАТ «Імпульс Плюс»

Адміністративні витрати

Найменування статті витрат

Балансова
вартість на
31.12.2018 р.

Балансова
вартість на
31.12.2018 р.

За 2018 рік

Інші операційні доходи в т.ч.:
Дохід у вигляді нарахованих відсотків за короткостроковими депозитними вкладами
в АТ «МІБ» та АТ «УКРСИББАНК» на умовах
терміновості, платності та зворотності

Балансова
вартість на
31.12.2019 р.

Балансова
вартість на
31.12.2019 р.

За 2019 рік

Найменування статті витрат

Первісна вартість нематеріальних активів
в т.ч
Право на орендоване приміщення

ЕМІТ ІНФО

За 2019 рік

За 2018 рік

656

898

-

18

Витрати на оплату праці адміністративного
персоналу

201

130

-

15

Витрати на обов’язкове державне соціальне страхування

46

39

Акції прості іменні ПАТ «Фондова біржа
ПФТС»

84

84

Амортизація

118

16

Акції прості іменні ПрАТ «Фінпорт текнолоджіс інк»

0

0

Консультаційні та інші послуги сторонніх
організацій

291

695

Акції прості іменні ВАТ «Завод «Будівельні
металоконструкції»

0

0
0

За 2018 рік

Акції прості іменні ПАТ «Алчевський металургійний завод»

0

За 2019 рік
57

64

Акції прості іменні ПАТ «Газові мережі»

0

0

Акції прості іменні АТ «Райффайзен банк
Аваль»

6

6

Акції прості іменні ПрАТ «ХТЗ»

0

0

Адміністративні витрати в т.ч.:
Матеріальні затрати

Інші операційні витрати

Найменування статті витрат
Інші операційні витрати в т.ч.:
Курсова різниця

-

3

Резерв очікуваних кредитних збитків

-

59

Штрафи, пені

-

2

57

-

За 2019 рік

За 2018 рік

-

1

Нараховані відсотки по орендованому активу

Акції прості іменні ПАТ «ТД ВІАН »
Інвестиційні сертифікати КУА «Холдинг Груп
(ЗНВПІФ «АВК»)

Інші фінансові доходи

Найменування статті доходів
Дохід у вигляді дивідендів нарахованих та
отриманих у 2018 р.
Всього

-

1

Протягом 2018 року було отримано дивіденди від АТ ««Райффайзен Банк Аваль» у сумі
1380,40 грн.. згідно Протоколу Зб-58 від 27.04.2018 р.
Фінансові витрати

Найменування статті витрат
Курсова різниця
Всього

За 2019 рік

За 2018 рік

5

5

-

Витрати з податку на прибуток
Товариство є платником податку на прибуток. Згідно Податкового кодексу України, податок на прибуток Товариства розраховується за результатами року. Податок на прибуток за 2019 рік нарахований у сумі 83,00 грн. Товариство не являється платником
авансових внесків з податку на прибуток.
Нематеріальні активи
Розкриття інформації щодо валової балансової вартості нематеріальних активів (тис.
грн.)

www.emitinfo.com

Акції прості іменні ПрАТ «Полтавсьий ГЗК»

0

0

0

0

Станом на 31.12.2019 року до складу довгострокових фінансових інвестицій входять
фінансові інвестиції, що придбані та утримуються виключно для продажу, більше року,
та відображаються за справедливою вартістю через капітал.
Станом на 31.12.2019 року сформовано резерв очікуваних кредитних збитків, оскільки
кредитний ризик за фінансовими активами класифікується як низький, керівництво
Товариства встановило оціночний резерв при оцінці активу у співвідношенні 1% від
загальної суми за кожним фінансовим активом, який відображається за справедливою
вартістю через капітал, у розмірі 23 148, 92 грн.
Запаси
Розкриття інформації щодо запасів
Станом на 31.12.2019 р. в складі запасів обліковується актив («Екранування приміщення» балансова варітість якого становить 5 600 207,51 грн.). Актив не використовується
в діяльності Товариства та задовольняє всім критеріям , що дозволяє класифікувати
його як утримуваний для продажу.
Поточна дебіторська заборгованість
Розкриття інформації щодо поточної дебіторської заборгованості

Вид поточної дебіторської заборгованості

Балансова
вартість на
31.12.2019 р.

Балансова
вартість на
31.12.2018 р.

Короткострокова дебіторська заборгованість за надані послуги депозитарної установи (Депозитарна діяльність депозитарної
установи)

189

221

Резерв очікуваних кредитних збитків

( 32)

( 35)
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ЕМІТ ІНФО
Короткострокова дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

80

27

Всього

237

213

Справедливу вартість дебіторської заборгованості неможливо визначити достовірно,
оскільки немає ринкових котирування цих активів.
Поточна короткострокова дебіторська заборгованість оцінюється за сумою договору,
оскільки ставку відсотка не встановлено, а вплив дисконтування є несуттєвим.
Станом на 31.12.2018 року резерв очікуваних збитків визначений у сумі 35 621 грн.
Станом на 31.12.2019 року резерв очікуваних збитків визначений у сумі 32 215 грн.
Дебіторська заборгованість за розрахунками
Розкриття інформації щодо дебіторської заборгованості за розрахунками

Вид дебіторської заборгованості за розрахунками

Балансова вартість на
31.12.2019 р.

Балансова вартість на
31.12.2018 р.

З бюджетом

1

-

Всього

1

-

Грошові кошти та їх еквіваленти
Станом на 31.12.2019 р. грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти на
поточних рахунках банків:

На 31.12.2019 р.

На 31.12.2018 р.

2 654

2 294

Долари США

19 (785,26 USD)

18 (659,26 USD)

Євро

12 (472,50 EUR)

15 (472,50 EUR)

Українські гривні

На 31.12.2019
р.

На 31.12.2018
р.

Зареєстрований капітал

8770

Оплачений зареєстрований капітал

8770

0

Заблоковані

Акції прості іменні

АТ «Райффайзен банк
Аваль»

6

-

6

-

Акції прості іменні

ПрАТ «ХТЗ»
(0,00 грн на
31.12.16)

0

-

0

-

Акції прості іменні

ПАТ «ТД ВІАН
» (401,5 грн
на 31.12.15)

0

0

Заблоковані

Інвестиційні сертифікати

КУА «Холдинг Груп
(ЗНВПІФ
«АВК»)

0

0

Заблоковані

2 300

Найменування статті доходів

Всього
Найменування статті витрат

ТОВ «ПКТБ – ЦІННІ ПАПЕРИ» має приватну форму власності без державного підпорядкування.
Костилєва С.О. придбала у ТОВ «ДПМ ГРУП» учасника частку у статутному капіталі Товариства у номінальною вартістю 740 016 грн., згідно договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ «ПКТБ-Цінні папери» від 02.04.2019 року.
Додатковий капітал
Розкриття інформації щодо додаткового капіталу

-

2 315

Справедлива
вартість на
31.12.2018
р

Переоцінка
цінних
паперів
(+дооцінка,
-уцінка)

Справедлива вартість на
31.12.2019
р.

Відповідно
рішення
НКЦПФР

2 175

-

2 175

Заблоковані

ПАТ «Укрнафта»

14

-

14

-

Акції прості іменні

ПАТ «Домінанта
колект»

0

-

0

Заблоковані

Акції прості іменні

ПрАТ «ОстІнвест»

0

-

0

Заблоковані

Акції прості іменні

ВАТ «ОщадІнвест»

0

-

0

Заблоковані

Акції прості іменні

ПАТ «МЗВМ»

21

-

21

Заблоковані

Акції прості іменні

ПрАТ
«Полтавсьий
ГЗК»

15

-

-

Акції прості іменні

ПАТ «Фондова біржа
ПФТС»

84

Акції прості іменні

ПрАТ
«Фінпорт
текнолоджіс
інк»

0

1
993

на 31.12.2019

на 31.12.2018

15

24

Адміністративні витрати

656

898

Інші операційні витрати

57

64

Фінансові витрати

5

-

733

986

1

7

Всього

Товариство за 2018 рік отримало прибуток у сумі 7 тис. грн. Податок на прибуток складає 1 275,00 грн. Протягом 2018 р. прибуток не розподілявся та дивіденди не нараховувались та не виплачувались.
Товариство за 2019 рік отримало прибуток у сумі 500,00 грн. Податок на прибуток складає 83,00 грн. Протягом 2019 р. прибуток не розподілявся та дивіденди не нараховувались та не виплачувались.
Інші довгострокові зобов’язання
Розкриття інформації щодо інших довгострокових зобов’язань:

Вид іншого довгострокового зобов’язання

Довгострокові зобов’язання з орендованого приміщення
В тому числі пов’язаних осіб:
ВСЬОГО

Балансова
вартість на
31.12.2019 р.

Балансова
вартість на
31.12.2018 р.

162

-

-

-

162

-

Поточна кредиторська заборгованість
Розкриття інформації щодо поточної кредиторської заборгованості:

Вид поточної кредиторської заборгованості

Балансова
вартість на
31.12.2019 р.

Балансова
вартість на
31.12.2018 р.

Поточна кредиторська заборгованість за
довгостроковими зобов’язаннями (оренда
приміщення)

133

-

74

164

-

-

734

Собівартість реалізації

Чистий прибуток (збиток)

84

-

208

Інші фінансові доходи

-

-

304

100

ЕМІТ ІНФО

-

Інші операційні доходи

8 770

44

0

8770

ВСЬОГО

ВАТ «Завод
«Будівельні
металоконструкції»

ПАТ «Газові
мережі»

784

100

Акції прості іменні

Акції прості іменні

8770

8 770

Акції прості іменні

-

на 31.12.2018

Костилєва С.О., фізична
особа

АТ «Мотор
Січ»

0

430

Частка участі в зареєстрованому капіталі, %

Акції прості іменні

-

на 31.12.2019

Вартість сплаченої частки, тис. грн.

Емітент

0

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг).

Склад учасників станом на 31.12.2019 р.

Вид активу

ПАТ «Алчевський
металургійний завод»(369,00
на 31.12.16)

Станом на 31.12.2018 року Товариство здійснило переоцінку фінансових інвестицій, а
саме цінних паперів, що придбані та утримуються виключно для продажу більше року,
за справедливою вартістю через капітал.
Станом на 31.12.2018 року Товариство здійснило дооцінку цінних паперів , що придбані та утримуються виключно для продажу більше року, у сумі 967 044,42 грн. та уцінку
у сумі 1 433 412,66 грн. В результаті проведеної переоцінки цінних паперів станом на
31.12.2018 року розмір додаткового капіталу становить 481 786,17 грн.
Нерозподілений прибуток
Нерозподілений прибуток Товариства станом на 31.12.2019 року в сумі 527 тис. грн.
визначений на основі фінансової звітності, яка відповідає МСФЗ.

Зареєстрований капітал

Учасники

Акції прості іменні

ВСЬОГО

Товариство використовувало обмінні курси станом на 31.12.2019 року:
Гривня/1 долар США – 23,6862
Гривня/1 євро – 26,4220

Розкриття інформації щодо зареєстрованого капіталу

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

В тому числі пов’язаних осіб:

0

-

-

0

0

-

Заблоковані

Поточна кредиторська заборгованість (за
товари, роботи, послуги)
В тому числі пов’язаних осіб:

-

-

Поточна кредиторська заборгованість
з бюджетомв т.ч.
з податку на прибуток

-

1

ВСЬОГО
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Поточні забезпечення
Розкриття інформації щодо поточних забезпечень
Протягом 2018 року сформовано резерв відпусток. Станом на 31.12.2018 року резерв
відпусток становить 4 454 грн. Протягом наступних періодів за рахунок резерву планується витратити та списати суму відпускних персоналу.
Протягом 2019 року сформовано резерв відпусток. Станом на 31.12.2019 року резерв
відпусток становить 4 514 грн. Протягом наступних періодів за рахунок резерву планується витратити та списати суму відпускних персоналу.
Інші поточні зобов’язання
Розкриття інформації щодо інших поточних зобов’язань:

Вид інших поточних зобов’язань

Балансова
вартість на
31.12.2019 р.

Балансова
вартість на
31.12.2018 р.

2 254

1 804

Інші поточні зобов`язання (в т.ч. з оплати
праці, обов’язкове державне страхування,
перерахованих доходів від ПАТ «НДУ» для
виплати власникам цінних паперів)
В тому числі пов’язаних осіб:

-

ВСЬОГО

2 254

1 804

Примітка 7. Розкриття іншої інформації
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.
Ступінь повернення дебіторської заборгованості
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 баланс. На думку керівництва Товариства, виходячи з наявних обставин та інформації, кредитний ризик для фінансових активів Товариством визначений
як дуже низький, тому очікувані кредитні збитки складають 55 362 грн.
Розкриття операцій з пов’язаними сторонами
Для цілей цієї фінансової звітності сторони вважаються пов’язаними, якщо одна із
сторін має можливість контролювати іншу сторону або здійснювати істотний вплив на
іншу сторону при прийнятті фінансових або операційних рішень. Під час розгляду взаємовідносин з кожною можливою пов’язаною стороною увага приділяється сутності
відносин, а не їхній юридичній формі.
Перелік основних пов’язаних сторін по відношенню до ТОВАРИСТВА :

Найменування

Частка участі в зареєстрованому капіталі, %

Костилєва С.О., фізична особа

100

ВСЬОГО

100

Операції з пов’язаними сторонами на 31 грудня 2019 року.
Витрат, визнаних протягом періоду щодо безнадійних або сумнівних боргів пов’язаних
сторін у звітному періоді не було. Умови ведення господарської діяльності із
пов’язаними сторонами визначаються на основі умов, характерних для кожного договору або операції.
Операції з пов’язаними сторонами за 2019 рік

п

Найменування
пов’язаної сторони

Ідентифікаційний код

Частка
в
статутному
капіталі, %

Сума операції за 2019
рік, грн.

Суть операції

1

Костилєва Світлана Олександрівна

2327413384

100

24 310

Заробітна
плата

2

Костилєва Світлана Олександрівна

2327413384

100

1800

Депозитарні послуги

3

Костилєва Світ- 2327413384 100
55 000
Поворотна
лана Олексанфінансова
дрівна
допомога
Витрати на персонал і виплати працівникам
Персоналу ТОВАРИСТВА нараховується щомісячна заробітна плата. Крім того працівникам оплачується щорічна відпустка.
За 2019 рік ТОВАРИСТВО здійснювало обов’язкові нарахування і сплату єдиного соціального внеску в розмірі - 22 % від суми нарахованої заробітної плати за місяць.
Нарахування єдиного соціального внеску розраховуються на основі нарахованої заробітної плати кожного працівника і відносяться на витрати в періоді нарахування.
Середньооблікова чисельність персоналу за 2019 рік – 6 осіб.
Відповідно до облікової політики персонал ТОВАРИСТВА складається з працівників,
що прямо пов’язані з наданням послуг (основний персонал);
Витрати на персонал за 2019 рік
в т.ч.

247

Витрати на оплату праці основного персоналу

201

Витрати на обов’язкове державне соціальне страхування
основного персоналу

46

Умовні активи, зобов’язання та невизнані контрактні зобов’язання:
умовні активи та зобов’язання, не визнані у фінансовій звітності відсутні
Ризики
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
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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.
Кредитний ризик
Кредитний ризик – це ризик небезпеки неповернення позичальником отриманої позики, відсотків за нею, та будь якої іншої заборгованості контрагента в передбачені договором терміни. Основним методом оцінки кредитних ризиків Товариства є оцінка
дієздатності контрагентів, для чого використовуються будь-яка доступна інформація
щодо їх спроможності виконувати боргові зобов’язання.
Станом на 31.12.2019 року враховуючи проведений аналіз кредитний ризик по фінансовим активам, що оцінюються за амортизованою собівартістю та справедливою вартістю через капітал, керівництво Товариства визначило як дуже низький.
Щодо депозитів
Враховуючи, що термін розміщення на депозиті вкладу складає 91 день, кредитний
ризик визначений Товариством як дуже низький, сума збитку від знецінення визначена на рівні 0 %.
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. Ринковий ризик виникає у
зв’язку з ризиками збитків, зумовлених коливанням цін на акції, валютних курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в акції, інвестиційні
сертифікати та інші фінансові інструменти.
Інший ринковий ризик – ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім
тих, що виникають внаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно
від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для фінансового інструмента
або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі фінансові інструменти, з якими здійснюють 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.
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.
Управління капіталом
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.
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. 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;
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.
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 (з врахуванням змін) Товариство розраховує
такі показники: норматив адекватності регулятивного капіталу; норматив адекватності
капіталу першого рівня; коефіцієнт фінансового левериджу; коефіцієнт абсолютної ліквідності; норматив концентрації кредитного ризику, розмір власних коштів, норматив
достатності власних коштів, коефіцієнт покриття операційного ризику.
Розмір регулятивного капіталу (власні кошти) Товариства станом на 31.12.2019 р. складає 9 358 тис грн.
Принцип безперервно діючої організації.
Ця фінансова звітність підготовлена на основі принципу безперервно діючої організації. Використовуючи це судження, в ТОВАРИСТВІ враховувалися існуючі наміри, прибутковість операцій, діючі в наявності фінансові ресурси та вплив поточної економічної ситуації на діяльність ТОВАРИСТВА.
Події після Балансу
На дату затвердження фінансової звітності інформація щодо подій, які мають суттєвий
вплив на фінансові показники невідома.
Події після звітної дати
Директор
С. О. Костилєва
Гол.бухгалтер
М.В. Дубенко
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фінансової звітності
Товариства з обмеженою відповідальністю «ПКТБ-ЦІННІ ПАПЕРИ»
станом на 31.12.2019 року
Адресат:
Власникам цінних паперів
Керівництву ТОВ «ПКТБ-ЦІННІ ПАПЕРИ»
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України
І. Звіт з аудиту фінансової звітності
Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
«ПКТБ-ЦІННІ ПАПЕРИ», що складається зі Звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2019
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ТОВ «ПКТБ-Цінні папери»

р., Звіту про сукупний дохід, Звіту про зміни у власному капіталі, 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, 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 Товариства на 31 грудня 2019 року, та її
фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів звітності (МСФЗ).
Основа для думки із застереженням
Станом на 31.12.2019 року по рахунку 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу» обліковується актив «Екранування приміщення», балансова
вартість якого становить 5 600 207,51 грн. Актив не використовується в діяльності
Товариства, в фінансовій звітності, відображений в рядку 1200 «Необоротні активи,
утримувані для продажу, та групи вибуття».
Ми зазначаємо, що даний актив «Екранування приміщення», був створений згідно Договору підряду від 03 вересня 2004 року, та вартість робіт склала 30630,00 грн. Відповідно до наказу про дооцінку основних засобів від 31 грудня 2013 року № 3-Д було
здійснено дооцінку такого об’єкту основного засобу «Серверна» (Екранування приміщення) на балансовому рахунку 104 «Машини та обладнання» до суми 5.600.207,51 грн.
Документ, який би підтверджував доцільність та обґрунтовану вартість проведеної дооцінки у Товариства відсутній.
Станом на 31.12.2019 року даний актив не відповідає критеріям визнання активу та
вимагає прийняття управлінського рішення керівництвом Товариства стосовно списання або оцінки та використання такого об’єкту в господарській діяльності.
Аудит було проведено у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту.
Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» цього Звіту незалежного аудитора.
Ми є незалежними по відношенню до Товариства відповідно до вимог Кодексу етики
професійних бухгалтерів до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали відповідні етичні процедури відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами
докази є достатніми для висловлення нашої думки із застереженням.
Суттєва невизначеність щодо безперервності діяльності
Припущення про безперервність господарської діяльності Товариства, розглядається
аудитом у відповідності до МСА 570 «Безперервність діяльності» як така, що продовжуватиме свою діяльність у близькому майбутньому, не маючи ні наміру, ні потреби
ліквідуватися або припиняти її. Це базується на суджені аудитора, а також на даних бухгалтерського обліку товариства та проведених бесід (наданих запитів) управлінському
персоналу по даному питанню.
Не змінюючи нашої думки стосовно фінансової звітності, ми звертаємо увагу на ризики
обумовлені зовнішніми чинниками, які пов’язані з наступним: з загальною економічною ситуацією в Україні; санітарно-епідеміологічними ризиками (пандемія коронавірусу) та вірогідність отримання збитків; можливим зміненням законодавства у сферах
регулювання діяльності та оподаткування; невизначеність у податкових перевірках та
з іншими чинниками. При цьому вважаємо, що управлінському персоналу необхідно
здійснити оцінку ризиків, розробити заходи по їх зменшенню (або усуненню), припущення про безперервність діяльності.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваження 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 підготовці фінансової звітності управлінського персоналу несе відповідальність
за визначення 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, окрім випадків, коли управлінський персонал або планує
ліквідувати Товариством 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
Нашою метою є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому
не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи 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 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 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
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.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про
запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які значні недоліки системи 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 найви-
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щими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту
фінансової звітності поточного періоди, тобто ті, які є ключовими 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.
ІІ. Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних вимог
Думка щодо відповідності розміру власного капіталу за даними фінансової звітності
Товариства.
Станом на 31.12.2019 року розмір власного капіталу становить 9779 тис. грн., який
включає:
- статутний капітал – 8770 тис. грн.;
- додатковий капітал – 482 тис. грн.;
- нерозподілений балансовий прибуток – 527 тис. грн.
На нашу думку, розмір власного капіталу та розкриття інформації щодо нього відображено у фінансовій звітності у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності та відповідає вимогам, установленим нормативно-правовими актами
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.
Думка щодо відповідності розміру статутного капіталу установчим документам Товариства.
Ми провели перевірку відповідності розміру Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ПКТБ-ЦІННІ ПАПЕРИ» станом на 31.12.2019 року установчим
документам.
У відповідності до статутних документів учасником Товариства з обмеженою відповідальністю є громадянка України Костилєва Світлана Олександрівна, паспорт
громадянина України з безконтактним електронним носієм № 000395146, запис №
19630921-01624, дата видачі 15.03.2017, орган, що видав 8029, дійсний до 15.03.2027,
місце проживання зареєстровано за адресою: 04212, м. Київ, вул. Тимошенка, 29, кв.
122, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2327413384.
ТОВ «ПКТБ – ЦІННІ ПАПЕРИ» має приватну форму власності без державного підпорядкування.
Костилєва С.О. придбала у учасника ТОВ «ДПМ ГРУП» частку у статутному капіталі
Товариства номінальною вартістю 740.016 грн., згідно договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ «ПКТБ-Цінні папери» від 02.04.2019 року.
Таким чином, станом на 31.12.2019 року фізична особа, громадянка України Костилєва
С.О. є учасником ТОВ «ПКТБ-ЦІННІ ПАПЕРИ» одноосібно, розмір статутного капіталу
становить 8.770.000,00 (вісім мільйонів сімсот сімдесят тисяч гривень 00 коп.) - 100%,
сформований грошовими коштами в повному обсязі.
Порядок формування Статутного капіталу відповідає вимогам Закону України «Про
господарські товариства» від 19.09.1991 р. № 1576-ХП та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 року № 2275-VIII.
Аудитором зібрано необхідну кількість аудиторських доказів для підтвердження достовірності розміру та складу статутного капіталу в фінансовій звітності Товариства з
обмеженою відповідальністю «ПКТБ-ЦІННІ ПАПЕРИ» у всіх суттєвих аспектах.
При зібранні доказів застосовувалися такі аудиторські процедури, як перевірка та підрахунок (обчислення).
Аудитором, було проведено аудит відповідності залишків у синтетичних та аналітичних регістрах обліку статутного капіталу, шляхом зіставлення даних Головної книги,
журналів-ордерів та інших відомостей капіталу Товариства.
На думку аудитора, статті балансу справедливо й достовірно відображають інформацію щодо власного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ПКТБ-ЦІННІ
ПАПЕРИ» станом на 31 грудня 2019 року, відповідно до вимог Міжнародних стандартів
фінансової звітності.
Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2019 року
Розрахунок вартості чистих активів Товариства, здійснюється для порівняння вартості
чистих активів із розміром статутного капіталу. Станом на 31.12.2019 р. вартість чистих
активів становить 9779 тис. грн., при оголошеному статутному капіталі в 8770 грн.
Основні відомості про аудиторську фірму
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ПРОМИСЛОВА АУДИТОРСЬКА СПІЛКА».
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33100397
Місцезнаходження: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 23.
Серія та номер Свідоцтва про державну реєстрацію: Серія АОО № 595383.
Місце проведення державної реєстрації: Оболонська районна у місті Києві Державна
адміністрація. Дата проведення державної реєстрації: 19.08.2004 року. Номер запису 1
069 102 0000 000369.
Номер реєстрації 3464 у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, дата
реєстрації 31.10.2018 року № 347/8.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ПРОМИСЛОВА АУДИТОРСЬКА СПІЛКА» включено до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності,
який веде Аудиторська палата України відповідно до вимог Закону України «Про аудит
фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII (номер реєстрації 3464, дата реєстрації 31.10.2018 р.).
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості видане ТОВ «АФ «ПРОМИСЛОВА
АУДИТОРСЬКА СПІЛКА» про те, що суб’єкт аудиторської діяльності пройшов зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до
стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних
вимог, що регулюють аудиторську діяльність № 0702, видане на основі рішення Аудиторської Палати України від 29.06.2017 р. № 347/8, чинне до 31.12.2022 року.
Сертифікат аудитора – Голубець Сергій Миколайович: Серія А № 004647 від 18 травня
2001 року (номер реєстрації в Реєстрі аудиторів 100707).
Телефон (факс): (044) 501-03-13
Основні відомості про умови договору на проведення аудиту
Договір на проведення аудиту - № 17-А від 16 березня 2020 р.
Дата початку проведення аудиту – 16 березня 2020 р.
Дата закінчення проведення аудиту – 10 квітня 2020 р.
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є
Голубець Сергій Миколайович, сертифікат аудитора серія «А» № 004647 від 18 травня
2001 року, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів 100707.
Диплом четвертого рівня в області Міжнародних стандартів фінансової звітності, виданий рішенням Міжнародної асоціації бухгалтерів - IAB №157242-1 від 10.02.2016
року, Диплом Інституту сертифікованих фінансових менеджерів - ICFM DipIAS, Reg N
IAS 11004, від 25.04.2018 р.
Партнер із завдання		
Від імені аудиторської фірми:
Директор ТОВ «Аудиторська фірма
«Промислова Аудиторська Спілка»

Голубець С.М.

Голубець С.М.

Адреса Аудитора: Україна, 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, буд.23, тел. (044)
501-03-13.
Складено 10 квітня 2020 року
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Зміст

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ЕМІТ ІНФО

ЗМІСТ

1.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

2.

ТОВ «Фондова компанія «ФАВОРИТ»

13

1

3.

Повне товариство «Ломбард «Хохич М.Д. і Компанія»

29

4.

ТОВ «ПКТБ-Цінні папери»

37

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

www.emitinfo.com
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