ТОВ «БЮРО IНВЕСТИЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ЕМІТ ІНФО

ТОВ «БЮРО IНВЕСТИЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ»
КОДИ

Територія: м.Київ, Печерський р-н
Дата (рік, місяць, число)

Організаційно-правова форма господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю

2019

01

01

Вид економічної діяльності: Посередництво за договорами з ЦП

за ЄДРПОУ

33056212

Середня кількість працівників: 9

за КОАТУУ

8038200000

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

за КОПФГ

240
66.12

за КВЕД

Адреса: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, (044) 369-50-91
Складено:

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018р.
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

(1253)

(1081)

1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

1214
41
38

16

38

1670
1690

7554

5535

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

1695

10572

6828

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

Баланс

1900

21319

177747

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

843

909

1130
1135
1136

8

1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170

14003
2143
4295
1
4294

8402
2143
6266
20
6246

1180
1181
1182
1183
1184
1190
1195

21292

17720

1200
1300

21319

17747

)

2999
3

1505
1510

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

)

) (

1500

Довгострокові кредити банків

27

) (

(

10919

1035

27

(

10747

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

ТОВ «БЮРО IНВЕСТИЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ»

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

1248

4441

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

1412

) (

)
666

)

(

13

) (

)

971

1235
(

3470

) (

)

прибуток

2190

збиток

2195

Дохід від участі в капіталі

2200

Інші фінансові доходи

2220

Інші доходи

2240

Дохід від благодійної допомоги

2241

Фінансові витрати

2250

(

) (

)

Втрати від участі в капіталі

2255

(

) (

)

Інші витрати

2270

(

) (

)

2275

2110

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

Зміна інших страхових резервів,
валова сума

2111

Фінансовий результат до оподаткування:

Зміна частки перестраховиків в
інших страхових резервах

2112

Інші операційні доходи

2120
2121

(

957

) (

1167

прибуток

2290

збиток

2295

(

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

(

Прибуток (збиток) від припиненої
діяльності після оподаткування

2305

)

289

210

38

122

167
) (

)

) (

)

Чистий фінансовий результат:
2122
2130

(

780

) (

427

)

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
(

167
) (

)

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

283

216

Відрахування на соціальні заходи

2510

63

47

Амортизація

2515

Інші операційні витрати

2520

1847

830

Разом

2550

2193

1093

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
172

167

Дивіденди на одну просту акцію
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2600
2605
2610
2615
2650
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ТОВ «БЮРО IНВЕСТИЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ»

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

6739

3020

8079

22980

3025
3035
3040
3045
3050

2

4

5

3200

4

3465

1167

289

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

10938

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

) (

3465

)

1167

289

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової
діяльності

3055
3095

32032

53288

Товарів (робіт, послуг)

3100

(

25625

) (

17607

)

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

(
(
(

206
56
1265

) (
) (
) (

168
46
1489

)
)
)

3116

(

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

1235

) (

1489

) (
33788

) (

)
55527

) (
7

) (

804

)

)

)
10

)

-2542

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

1971
4295

-2253
6548

6266

4295

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

(1253)

10747

12000

(1253)
172

10747
172

172
(1081)

172
10919

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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ТОВ «БЮРО IНВЕСТИЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ»

ЕМІТ ІНФО

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЮРО
ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»
за рік, що закінчився 31 грудня 2018 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
66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та
пенсійного забезпечення
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 31.12.2018 р. кількість працівників складала 9
(дев’ять) працівників
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 2018 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ),
видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції
чинній на 01 січня 2018 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства
фінансів України.
Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень
відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом
на 01 січня 2018 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.
МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності
В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України,
оприлюднено стандарт МСФЗ 16 «Оренда», який набуває чинності 01 січня 2019
року.
За рішенням керівництва Товариство МСФЗ 16 «Оренда» до дати набуття чинності
не застосовується. Очікується, що застосування МСФЗ 16 «Оренда» не буде мати
суттєвий вплив на фінансову звітність Товариства.
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 № 68 від 04.01.2018 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
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відповідно до вимог Податкового кодексу України, інших законодавчих та нормативно-правових 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 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 2019 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 2018 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 2018 рік, є бухгалтерські політики, що базується на вимоги МСФЗ.
За 2018 рік, ТОВ «Бюро інвестиційних технологій» надає наступні компоненти в
своїй фінансовій звітності:
- Звіт про фінансовий стан на 31.12.2018р.
- Звіт про фінансові результати (про сукупних дохід) за 2018 рік, що закінчується
31.12.2018р.
- Звіт про рух грошових коштів 2018 рік, що закінчується 31.12.2018р.
- Звіт про власний капітал за 2018 рік, що закінчується 31.12.2018р.
МСФЗ які в 2018 році набули чинності
В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України,
оприлюднено такі стандарти як МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання», МСФЗ 15 «Виручка за договорами з клієнтами», які набули чинності 01 січня 2018 року.
За рішенням керівництва Товариство МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного
регулювання» до дати набуття чинності не застосовувалося. Дострокове застосування цього стандарту не вплинуло би на фінансову звітність Товариства за період,
що закінчується 31 грудня 2018 року, оскільки Товариство не входить в сферу дії
цього стандарту.
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». МСФЗ 9 впроваджує нові вимоги до класифікації та оцінки фінансових активів і зобов’язань. МСФЗ 15 «Виручка за договорами
з клієнтами». МСФЗ 15 передбачає нову модель, що включає п’ять етапів, яка буде
застосовуватися щодо виручки за договорами з клієнтами. Згідно МСФЗ 15 виручка
визнається в сумі, яка відображає відшкодування, право на яке організація очікує
отримати в обмін на передачу активів або послуг клієнту. Принципи МСФЗ 15 передбачають більш структурований підхід до оцінки і визнання виручки.
Новий стандарт по виручці застосовується щодо всіх організацій замінив всі діючі вимоги до визнання виручки згідно з МСФЗ. Стандарт застосовується до річних
звітних періодів, що починаються 1 січня 2018 або після цієї дати, ретроспективно
в повному обсязі або з використанням модифікованого ретроспективного підходу.
СУТТЕВІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітності
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком
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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
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.
З 1 січня 2018 року 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. Проте, оскільки інформація про характер витрат є корисною для прогнозування майбутніх грошових потоків, то ця інформація наведена в п. 7.2, 7.4, 7.5
цих Приміток.
Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат
грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень та грошових
виплат формується на підставі облікових записів Товариства.
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 придба-
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вається 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 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
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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.
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
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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);
- 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.
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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 ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
_______________________________________________________________________
___________________
Керівництво несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка повинна
достовірно подавати фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 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:
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- 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 2018 року переоцінка інвестиційної нерухомості із залученням
незалежних оцінювачів не здійснювалась.
Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають
стосунок до оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є
ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що:
- вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки
оцінки базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій; та
- вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на доходи (витрати) може бути значним.
Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок, волатильності, курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти і коригувань під час оцінки інструментів, більша або менша зміна
в оцінці вартості фінансових інструментів у разі відсутності ринкових котирувань
мала б істотний вплив на відображений у фінансовій звітності чистий прибуток та
збиток.
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

№1(27) • 26 квітня 2019 р.

ЕМІТ ІНФО

7

ТОВ «БЮРО IНВЕСТИЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ»

ЕМІТ ІНФО

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.
Вихідні дані

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

Залишки
станом на
31.12.2017 р.

Придбання
(продажі)

Залишки
станом на
31.12.2018 р.

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

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

Ринковий

Офіційні курси
НБУ

Інвестиційна нерухомість

-

-

-

-

Довгострокова
дебіторська заборгованість

-

-

-

-

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)

Фінансові інвестиції
довгострокові

27

-

27

-

Фінансова оренда

-

-

-

-

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

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

Грошові кошти

Депозити (крім
депозитів до запитання)

Інструменти
капіталу

Інвестиційна нерухомість

Рух активів, що оцінюються за справедливою вартістю з використанням вихідних
даних 3-го рівня ієрархії

Метод оцінки
(ринковий,
дохідний, витратний)

Класи активів та
Методики оцінювання
зобов’язань, оцінених за справедливою вартістю

Боргові цінні
папери

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Дебіторська заборгованість

Поточні
зобов’язання

Ставки за депозитами, ефективні
ставки за депозитними договорами

Найменування статті

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

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

Дата оцінки

Балансова вартість

Контрактні умови,
ймовірність погашення, очікувані
вихідні грошові
потоки

1 рівень (ті, що
2 рівень (ті,
3 рівень (ті,
Усього
мають котирущо не мають
що не мають
вання, та спо- котирувань, але котирувань і не
стережувані) спостережувані) є спостережуваними)
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17

Справедлива вартість

2018

2017

2018

2017

1

2

3

4

5

Фінансові активи

-

-

-

-

2143

2143

2143

2143

Інвестиції, до погашення

-

-

-

-

Довгострокова дебіторська
заборгованість

-

-

-

-

Торговельна дебіторська
заборгованість

909

843

909

843

Грошові кошти

Інвестиції доступні для
продажу

6266

4295

6266

4295

Фінансова оренда

-

-

-

-

Короткострокові позики

-

-

-

-

1214

2999

1214

2999

Торговельна кредиторська
заборгованість

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

2018

2017

Дохід від реалізації послуг

1248

4441

Всього, дохід

1248

4441

2018

2017

13

-

Витрати на персонал

-

-

Амортизація

-

-

Інші

-

3470

13

3470

Собівартість реалізації
		
Виробничі витрати

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

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

Всього
Інші доходи, інші витрати
		
Інші доходи

2018

2017

Доходи від реалізації іноземної валюти

-

-

Інші доходи

-

-

Відшкодування раніше списаних активів

-

-

Доходи від субсидії

-

-

Всього

-

-

2018

2017

346

263

Інвестиційна нерухомість

-

-

-

-

-

-

-

-

Довгострокова дебіторська заборгованість

-

-

-

-

-

-

-

-

Інвестиції доступні для
продажу

-

-

-

-

2143

2143

2143

2143

Фінансові інвестиції довгострокові

-

-

-

-

-

-

-

-

Інвестиції, до погашення

-

-

-

-

-

-

-

-

Утримання основних засобів

-

-

Фінансова оренда

-

-

-

-

-

-

-

-

Витрати на охорону

7

4

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів

-

-

У попередньому 2017 році переведень між рівнями ієрархії не було.
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Адміністративні витрати		

Витрати на персонал
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
Інші

427

160

Всього адміністративних витрат

780

427

2018

2017

Фінансові доходи та витрати
		
Процентні доходи
Процентний дохід за борговими цінними паперами
Відсотки на депозитному рахунку в банку
Інші фінансові доходи

-

-

1167

289

-

-

Всього процентні доходи

1167

289

Процентні витрати

2018

2017

Банківські кредити та овердрафти

-

-

Фінансовий лізинг

-

-

Всього процентні витрати

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції (Інші фінансові інвестиції ) станом на 31.12.2018
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
31.12.2018

31.12.2017

909

843

Аванси видані

-

8

Розрахунки з бюджетом

-

-

8402

14003

Резерв під зменшення корисності дебіторської заборгованості

-

-

Чиста вартість торговельної дебіторської заборгованості

909

843

Торговельна дебіторська заборгованість

Інша дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість Товариства не має забезпечення.
Аналіз простроченої, але не знеціненої дебіторської заборгованості, представлено
наступним чином:
31.12.2018

31.12.2017

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
31.12.2018

31.12.2017

6266

4295

Каса та рахунки в банках, в дол. США

-

-

Банківські депозити, в дол. США

-

-

6266

4295

Всього

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 2017 року власний капітал складається з зареєстрованого капіталу та у розмірі 12000 тис. грн. та непокритого збитку 1295 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2018 року власний капітал складається з зареєстрованого капіталу та непокритого збитку у розмірі 12000 тис.грн та 1081 тис. грн відповідно.
Розділ власного капіталу

31.12.2018 р. (тис.грн)

31.12.2017 р. (тис. грн.)

12000

12000

Додатковий капітал

0

0

Резервний капітал

0

0

-1081

-1253

-

-

10919

10747

Зареєстрований (пайовий)
капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Інші резерви
Всього власного капіталу

Інші активи
На вимогу МСФЗ 5: «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена ді-
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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 2018 року зменшення корисності та підновленості корисності активів, що відображені в Звіті про
фінансові результати чи у складі власного капіталу, не відбувалось.
На вимогу МСФЗ 8 «Операційні сегменти»: Згідно «Положення про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику» Товариством не встановлені окремі господарські чи географічні сегменти, Протягом 2018 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
Торговельна кредиторська заборгованість
Розрахунки з бюджетом

Необоротні активи станом на 31.12.2018 року

Каса та рахунки в банках, в грн.
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Одержані аванси
Заробітна плата та соціальні внески

31.12.2018

31.12.2017

1214

2999

41

3

-

-

38

16

Інші

5535

7554

Всього кредиторська заборгованість

6828

10572

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.

3400 (28,33)

Володіння часткою, що
відповідає еквіваленту
28,33 % статутного
капіталу

2018

2017

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

-

-

-

-

Торгова кредиторська заборгованість

-

-

-

-

Компенсація провідному
управлінському персоналу

-

-

-

-

Короткострокові виплати
працівникам

-

-

-

-
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Виплати по закінченні трудової діяльності

-

-

-

Товариство з обмеженою відповідальністю
«БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»
31.12.2018 р.

-

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 31.12.2018
До 1 Від 1 місяця Від 3 місяців Від 1 року Більше 5 Всього
року
місяця до 3 місяців до 1 року до 5 років років
1
2
3
4
5
6
7
Короткострокові позики банка
Торговельна та інша креди1214
1214
торська заборгованість
Поточна заборгованість
за довгостроковими
зобов’язаннями
Всього
1214
1214
Рік, що закінчився 31.12.2017
До 1 Від 1 місяця Від 3 місяців Від 1 року Більше 5 Всього
року
місяця до 3 місяців до 1 року до 5 років років
Короткострокові позики банка
Торговельна та інша креди2999
2999
торська заборгованість
Поточна заборгованість
за довгостроковими
зобов’язаннями
Всього
2999
2999

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
Подія						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
Початок крупного судового процесу, що виник виключно внаслідок
подій, які відбулися після дати балансу			
ні
Дивіденди за звітний період оголошені Компанією після дати балансу ні
Укладення контрактів щодо значних капітальних і фінансових
інвестицій						ні
Оголошення банкротом дебітора Товариства, заборгованість
якого раніше була визнана сумнівною.			
ні
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
Генеральний директор

_____________________ /Т.М.Ганюк/

Головний бухгалтер		

_____________________/Ю.В.Рацідло/
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Звіт незалежного аудитора
щодо річної фінансової звітності
Товариства з обмеженою відповідальністю
«БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»
станом на 31 грудня 2018 року
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «М.Р.АУДИТ»
Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429,
Видане на підставі рішення №229/4 від 31.03.2011 р.
Аудиторською Палатою України
Адреса:04071 м. Київ, вул. Нижній Вал, 13/15 телефон (044)361-79-48
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Керівництву ТОВ «БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»
Адреса: Україна, 01133, м. Київ, вул.Кутузова, 18/7
усім іншим зацікавленим особам та користувачам звітів
Звіт незалежного аудитора, який складається з:
1. Звіту щодо фінансової звітності;
2. Звіту про інші правові та регуляторні вимоги
3. Інших елементів
4. Фінансових звітів за 12 місяців 2018 р., які додаються,
підготовлено у відповідності до:
- Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, затверджених в якості національних стандартів аудиту
рішенням Аудиторської палати України від 04.05.2018 р. № №344, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700, 701, 705, 706, 720, 560, 570 та
- 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 встановлених рішенням Комісії від 12 лютого
2013 року № 160 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 березня 2013
року за № 386/22918 (із змінами)
у зв’язку з наданням Товариством з обмеженою відповідальністю «БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (далі – ТОВ «БЮРО ІНВЕСТИ- ЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ», Товариство, Компанія) регулярної звітної інформації професійного учасника фондового
ринку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
1. Звіт щодо фінансової звітності
Ми провели аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
«БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ», що додається, яка включає:
• Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018 р.,
• Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік,
• Звіт про власний капітал за 2018 рік,
• Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за  рік, що закінчився на зазначену дату,
• Стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки (разом – фінансовий звіт).
Основні відомості про підприємство
Повна назва

Товариство з обмеженою відповідальністю «БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ»

Код ЄДРПОУ

33056212

Відомості про реєстрацію юридичної
особи

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

Відомості про останні зміни до установ- Згідно витягу з Єдиного державного
чих документів
реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців 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
фінансовихпослуг, крім страхування та
пенсійного забезпечення
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ТОВ «БЮРО IНВЕСТИЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Найменування депозитарію на обслуго- ПАТ «Національний депозитарій Укравування рахунку у цінних паперах
їни», 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 аудит Компанії

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

Кількість працівників

9

Зміни до Статуту Товариства було зареєстровано:
• 04.09.2007 року у зв’язку із зміною статутного капіталу та складу засновників;
• 08.07.2009 року у зв’язку із зміною складу учасників Товариства;
• 26.11.2010  року у зв’язку із зміною статутного капіталу та складу учасників;
• 29.05.2015 року у зв’язку із зміною складу учасників Товариства;
• 04.11.2015 року у зв’язку із зміною складу учасників Товариства;
• 11.11.2015 року у зв’язку із зміною статутного капіталу та складу учасників.
25 липня 2017 року згідно Протоколу Загальних зборів учасників товариства № 66
від 25.07.2017 р. у зв’язку із зміною складу учасників.
Органи управління Товариства у відповідності до статутних документів:
- Загальні збори Учасників (вищий орган управління);
- Дирекція (орган, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства);
- Ревізор (здійснює контроль за фінансово – господарською діяльністю).
Зазначені органи управління діють згідно з нормами чинного законодавства України.
Наявність сертифікованих спеціалістів, які мають право здійснювати професійну
діяльність з цінними паперами: Професійна діяльність з цінними паперами – 3 працівника. Професійна діяльність –депозитарна установа – 3 працівника.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення
складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цього фінансового звіту на
основі проведеного аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також
планування й виконання аудиту для отримання обґрунтованої впевненості, що фінансовий звіт не містить суттєвих викривлень
Аудит передбачав виконання процедур для отримання аудиторських доказів
щодо сум і розкриттів у фінансовому звіті. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінювання ризиків суттєвих викривлень фінансового звіту внаслідок шахрайства або помилки. Під час оцінювання цих ризиків аудитор розглядає
заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання і достовірного подання
суб’єктом господарювання фінансового звіту, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає
також оцінювання відповідності застосованих облікових політик, обґрунтованості
облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінювання загального
подання фінансового звіту.
Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми та прийнятними
для використання їх як основи для нашої думки.
Думка із застереженням
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у
параграфі «Основа для висловлення думки із застереженням», фінансова звітність
відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю «БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» станом на 31 грудня 2018 р. та її фінансові результати і рух грошових потоків за рік, що закінчився на
зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності 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 висловлення думки із застереженням
Незгода з методами застосування облікової політики виникла стосовно того, що
станом на дату балансу цінні папери, вартість яких включена в статті «Поточні фінансові інвестиції обліковуються за балансовою вартістю. На нашу думку, знецінення
цього активу може становити до 1834 тис.грн.Також, ми не отримали докази того,
що уся необхідна інформація включена до приміток, як того вимагають Міжнародні
стандарти бухгалтерської звітності. Наша думка щодо фінансової звітності за звітний
період, що закінчився 31.12.2018 р., була у відповідний спосіб модифікована.
Пояснювальний параграф
Нами розглянутi ризики iснування iнших невиявлених викривлень згідно
МСА 450 «Оцінювання викривлень, виявлених під час аудиту». Припущення про
безперервнiсть господарської дiяльностi товариства, розглядається аудитом у
вiдповiдностi до МСА 570 «Безперервнiсть діяльності» як така, що продовжуватиме свою дiяльнiсть у близькому майбутньому, не маючи нi намiру, нi потреби
лiквiдуватися або припиняти її. Це базується на судженi аудитора, а також на даних бухгалтерського облiку товариства та наданих запитiв управлiнському персоналу по даному питанню. Аудитор не має змоги отримати достатнi i прийнятнi
аудиторськi докази для обгрунтування думки, проте доходить висновку, що можливий вплив на фiнансову звiтнiсть, невиявлених викривлень, якщо такi є, може бути
суттєвим, проте не всеохоплюючим, вiдповiдно до МСА 705 «Модифiкацiї думки у
звiтi незалежного аудитора».
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ІІ. Звіт про інші правові та регуляторні вимоги
Цей розділ Аудиторського звіту складено нами у відповідності 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 встановлених рішенням Комісії від 12 лютого 2013 року № 160 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 березня 2013 року за № 386/22918
(із змінами).
Питання, викладені нижче, розглядалися лише в рамках проведеного нами аудиту
щодо річної фінансової звітності Компанії за 2018 рік, на основі принципу суттєвості
відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту.
За результатами виконаних нами аудиторських процедур нами не помічено жодних суттєвих фактів, які могли б викликати сумніви в тому, що звітність Компанії відповідає у всіх суттєвих аспектах вимогам чинного законодавства України та нормативно-правовим актам державного регулятора в особі НКЦПФР.
Застосовані нами процедури не мали за мету визначити всі недоліки або інші порушення і, таким чином, вони не мають розглядатись як свідчення про відсутність
будь-яких недоліків та/або порушень Компанії.
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 - 31.12.2018 року Компанія мала
розмір статутного капіталу 12 000 000,00 гривень, що відповідає тому рівню, який
зобов’язана підтримувати Компанія для провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами та депозитарної діяльності депозитарної установи.
Товариство з обмеженою відповідальністю «БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»
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.
Дивіться нижче відомості про фактичну сплату внесків учасниками Компанії.
Аудит формування статутного капіталу підтвердив повноту та достовірність розкритої у балансі на 31.12.2018 р. інформації про його оцінку, розмір та відповідність
вимогам чинного законодавства.
Відповідність розміру власного капіталу вимогам чинного законодавства України
На дату складання фінансової звітності 31.12.2018 року Компанія мала розмір
власного капіталу (чистих активів) 10 919 тис.грн., що на 1,6 % більше від розміру
власного капіталу (чистих активів) на 31.12.2017 р., що відповідає вимогам п.3 ст.31
Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»
№2275-VIII від 06.02.2018р.
Розмір регулятивного капіталу Компанії, яка має ліцензію на провадження діяльності з торгівлі цінними паперами та ліцензію на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи, становить більше мінімального розміру статутного
капіталу, встановленого законодавством для професійної діяльності на фондовому
ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи., що відповідає вимогам
розділу ІІІ Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на
фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затверджених рішенням НКЦПФР №1597 від 01.10.2015 р.
Аудит формування статей власного капіталу підтвердив повноту та достовірність
розкритої у балансі на 31.12.2018 р. інформації про його оцінку та розмір, оцінив
відповідність вимогам чинного законодавства.
Формування Статутного капіталу
Відповідно до установчих документів, статутний капітал Товариства з обмеженою
відповідальністю «БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» складає 12 000 000,00 грн
(дванадцять мільйонів гривень 00 коп.). Статутний капітал достовірно відображено
в бухгалтерському обліку. Неоплаченого капіталу Товариство не має.
Формування статутного фонду в розмірі 7 000 000,00 грн станом на 18.10.2012 р.
було підтверджено Аудиторським висновком про формування та сплату статутного
капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» від 18.10.2012 р. Єдиним учасником Товариства станом на 18.10.2012 р. був
громадянин Російської Федерації Євсєєв Михайло Михайлович.
Відповідно до Протоколу №55 від 15 травня 2015 р., єдиним учасником Товариства було прийнято рішення про вихід зі складу учасників і відчуження шляхом
укладання договорів купівлі-продажу належної йому частки у статутному капіталі
Товариства з обмеженою відповідальністю «БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ».
В новому Статуті Товариства розподіл часток згідно рішення виглядав таким чином:
Учасники ТОВ «БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» станом на 16.05.2015 р.
№ Код ЄДРПОУ /
п/п ідентифікаційний номер

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

1
2
3
1.
1914009275
Сінельниченко Віктор Тимофійович
2.
2785318252
Петренко Олександр Іванович
3.
2470412701
Крушинська Олена Миколаївна
4.
2029711011
Беляков Володимир Павлович
5. без ід. номеру
Рацідло Ольга Олександрівна
6.
2825009947
Семенюк Світлана Вадимівна
7.
3182120601
Рибальченко Тетяна вікторівна
8.
2545412626
Нєвєрова Олена Миколаївна
10. 2589404381
Задьор Світлана Іванівна
11. 3084916040
Федоренко Наталія Віталіївна
12
21509268
Товариство з обмеженою відповідальністю «Об’єднання «ХОРС»

№1(27) • 26 квітня 2019 р.

Частка в Статутному капіталі
грн.
4
665 000,00
665 000,00
665 000,00
665 000,00
665 000,00
665 000,00
665 000,00
665 000,00
665 000,00
665 000,00
320 000,00

ЕМІТ ІНФО

%
5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
5,0

11

ЕМІТ ІНФО
Всього

ТОВ «БЮРО IНВЕСТИЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ»
12 000
000,00

100%

В подальшому, відповідно до рішення Загальних Зборів Учасників (Протокол Загальних зборів № 58 від 10.11.2015 р.), статутний капітал Товариства було збільшено
на 5 000 000.00 гривень
за рахунок додаткових внесків учасників.
Згідно нового розподілу часток учасників для формування статутного капіталу
було внесено грошовими коштами:
- 10.03.2016 р. на розрахунковий рахунок в ПАТ «Міжнародний інвестиційний
банк», МФО 380582, для формування статутного капіталу було внесено Нєвєровою
Оленою Миколаївною 335000,00 грн, квітанція № 309664;
- 08.04.2016 р. на розрахунковий рахунок в ПАТ «Міжнародний інвестиційний
банк», МФО 380582, для формування статутного капіталу було внесено Петренко
Олександром Івановичем 300 000,00 грн, квітанція № 473756;
- 14.04.2016 р. на розрахунковий рахунок в ПАТ «Міжнародний інвестиційний
банк», МФО 380582, для формування статутного капіталу було внесено Семенюк
Світланою Вадимівною 523 000,00 грн, квітанція № 494071;
- 14.04.2016 р. на розрахунковий рахунок в ПАТ «Міжнародний інвестиційний
банк», МФО 380582, для формування статутного капіталу було внесено Петренко
Олександром Івановичем 293 000,00 грн, квітанція № 494065;
- 19.04.2016 р. на розрахунковий рахунок в ПАТ «Міжнародний інвестиційний
банк», МФО 380582, для формування статутного капіталу було внесено Крушинською Оленою Миколаївною 523 000,00 грн, квітанція № 513419;
- 19.04.2016 р. на розрахунковий рахунок в ПАТ «Міжнародний інвестиційний
банк», МФО 380582, для формування статутного капіталу було внесено Задьор Світланою Іванівною 359 000,00 грн, квітанція № 513420;
- 19.04.2016 р. на розрахунковий рахунок в ПАТ «Міжнародний інвестиційний
банк», МФО 380582, для формування статутного капіталу було внесено Рацідло Ольгою Олександрівною 523 000,00 грн, квітанція № 513416;
- 20.04.2016 р. на розрахунковий рахунок в ПАТ «Міжнародний інвестиційний
банк», МФО 380582, для формування статутного капіталу було внесено Федоренко
Наталією Віталіївною 523 000,00 грн, квітанція № 519281;
- 26.04.2016 р. на розрахунковий рахунок в ПАТ «Міжнародний інвестиційний
банк», МФО 380582, для формування статутного капіталу було внесено Ганюк Тетяною Миколаївною 783 000,00 грн, квітанція № 567890;
- 29.04.2016 р. на розрахунковий рахунок в АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, для
формування статутного капіталу було перераховано Товариством з обмеженою відповідальністю «Об’єднання «ХОРС», код ЄДРПОУ 31353016, платіжним дорученням
№1620 від 29.04.2016 р., 838 000,00 грн.
Станом на 01.01.2017 р. Статутний капітал Товариства розподілявся між учасниками наступним чином:
Учасники ТОВ «БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» станом на 01.01.2017 р.
№
Код ЄДРПОУ /
п/п ідентифікаційний
номер
1
1.

2
1914009275

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12

2785318252
2470412701
2029711011
без ід. номеру
2825009947
3182120601
2545412626
2190103540
2589404381
3084916040
21509268
Всього

Засновники / акціонери,
найменування юр. особи,
керівник, Ф.І.О. фіз. особи
3
Сінельниченко Віктор Тимофійович
Петренко Олександр Іванович
Крушинська Олена Миколаївна
Беляков Володимир Павлович
Рацідло Ольга Олександрівна
Семенюк Світлана Вадимівна
Рибальченко Тетяна вікторівна
Нєвєрова Олена Миколаївна
Ганюк Тетяна Миколаївна
Задьор Світлана Іванівна
Федоренко Наталія Віталіївна
Товариство з обмеженою
відповідальністю «Об’єднання
«ХОРС»

Частка в Статутному
капіталі
грн.
4
665 000,00

%
5
5,54

1 188 000,00
1 188 000,00
665 000,00
1 188 000,00
1 188 000,00
665 000,00
665 000,00
1 188 000,00
1 024 000,00
1 188 000,00
1 188 000,00

9,90
9,90
5,54
9,90
9,90
5,54
5,54
9,90
8,54
9,90
9,90

12 000 000,00

100%

25 липня 2017 року Загальними зборами Учасників товариства (Протокол Загальних зборів Учасників Товариства № 66 від 25.07.2017 р.), було прийнято рішення про
відчуження Федоренко Н.В. власної частки в розмірі 1 188 000,00 грн, що складало
9,90 % статутного капіталу Товариства а також відчуження Задьор С.І. власної частки
в розмірі 1 024 000,00 грн, що складало 8,533333 % статутного капіталу Товариства
шляхом укладання договору купівлі-продажу власних часток по їх номінальній вартості, а саме 2 212 000,00 грн на користь учасника Товариства Ганюк Т.М.
У звязку із продажем власних часток було також прийнято рішення про вихід зі
складу учасників Товариства Федоренко Н.В. та Задьор С.І.
Таким чином, станом на 31.12.2018 р., Статутний капітал Товариства розподілився
між учасниками наступним чином:
Учасники ТОВ «БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» станом на 31.12.2018 р.
№
Код ЄДРПОУ /
п/п ідентифікаційний
номер
1
1.

2
1914009275

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2785318252
2470412701
2029711011
без ід.номеру
2825009947
3182120601
2545412626
2190103540
21509268

12

Засновники / акціонери,
найменування юр. особи,
керівник, Ф.І.О. фіз. особи
3
Сінельниченко Віктор Тимофійович
Петренко Олександр Іванович
Крушинська Олена Миколаївна
Беляков Володимир Павлович
Рацідло Ольга Олександрівна
Семенюк Світлана Вадимівна
Рибальченко Тетяна вікторівна
Нєвєрова Олена Миколаївна
Ганюк Тетяна Миколаївна
Товариство з обмеженою
відповідальністю «Об’єднання
«ХОРС»

ЕМІТ ІНФО

Частка в Статутному
капіталі
грн.
4
665 000,00

%
5
5,54

1 188 000,00
1 188 000,00
665 000,00
1 188 000,00
1 188 000,00
665 000,00
665 000,00
3 400 000,00
1 188 000,00

9,90
9,90
5,54
9,90
9,90
5,54
5,54
28,33
9,90

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Всього

12 000 000,00

100%

Інформація про наявність/відсутность прострочених зобов’язань щодо сплати
податків
Аудит фінансової звітності ТОВ «БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» за рік, що
закінчився 31 грудня 2018 р. не виявив наявності прострочених зобов’язань щодо
сплати податків, податкового боргу та зборів, несплачених штрафних санкцій за порушення законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів.
Щодо пов’язаних осіб
Ми отримали розуміння характеру та обсягу відносин з пов’язаними особами. Такий характер та обсяг не був визначальним (суттєвим). Ми не отримали докази того,
що уся необхідна інформація про відносини з пов’язаними особами включена до
приміток звітності. Однак така невідповідність МСБО не є визначальною (суттєвою).
Пов’язаними особами підприємства у 2018 році були Учасники та Генеральний
директор Товариства. У таблиці нажче показані розрахунки, що були проведені з
пов’язаними особами в 2018 році.
№
Код ЄДРПОУ /
п/п ідентифікаційний
номер
1
1.

2
1914009275

2.
3.

2785318252
2470412701

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2029711011
без ід.номеру
2825009947
3182120601
2545412626
2190103540
21509268

Засновники / акціонери,
найменування юр. особи,
керівник, Ф.І.О. фіз. особи
3
Сінельниченко Віктор Тимофійович
Петренко Олександр Іванович
Крушинська Олена Миколаївна
Беляков Володимир Павлович
Рацідло Ольга Олександрівна
Семенюк Світлана Вадимівна
Рибальченко Тетяна Вікторівна
Нєвєрова Олена Миколаївна
Ганюк Тетяна Миколаївна,
Товариство з обмеженою
відповідальністю «Об’єднання
«ХОРС»

Розрахунки
Нарахована заІнші
робітна платня, операції
грн.
4
5
41 538,50
6 636,50

-

45 416,50
-

-

Умови в яких функціонує Товариство
Незважаючи на те, що економіка України визнана ринковою, вона продовжує
демонструвати деякі особливості, які більшою мірою властиві економіці, що розвивається. Такі особливості включають, але не обмежуються, низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу відносно високим рівнем інфляції та наявністю валютного
контролю. Стабільність економіки України в значній мірі залежатиме від політики
та дій уряду, спрямованих на реформування адміністративної та правової систем,
а також економіки в цілому. Як наслідок, операціям в Україні властиві ризики, нетипові для країн із розвинутою економікою. Спостерігається нестабільність на ринках
капіталу, суттєве погіршення ліквідності в банківському секторі та ускладнення умов
кредитування в Україні, що може вплинути на фінансовий стан, результати операцій
та економічні перспективи ТОВ «БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ». В той же час
керівництво вважає, що воно вживає усіх необхідних заходів для підтримки економічної стабільності Товариства в умовах, що склалися.
Подальше погіршення може мати негативний вплив на результати та фінансовий
стан підприємства, який неможливо визначити на цей момент
Питання, викладені нижче, розглядалися лише в рамках проведеного нами аудиту
щодо річної фінансової звітності Компанії за 2018 рік, на основі принципу суттєвості
відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту.
За результатами виконаних аудиторських процедур нами не помічено жодних суттєвих фактів, які могли б викликати сумніви в тому, що звітність Компанії відповідає у
всіх суттєвих аспектах вимогам чинного законодавства України та нормативно-правовим актам державного регулятора в особі НКЦПФР.
Інформація про наявність та обсяг непередбачених активів та/або зобов’язань
Ми розглянули операції Товариства за період з 01.01.2018 р. по 31 грудня 2018
року та провели опитування представників засновників Товариства щодо подій, які
відбулися в 2018 році.
В результаті цих процедур ми не знайшли нічого такого, що відноситься до подій
та фактів, які б потребували коригування балансу та/або додаткового розкриття інформації. Ми не виявили інформації про наявність та обсяг непередбачених активів
та/або зобов’язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою.
Щодо подій після дати балансу
Ми розглянули операції Товариства після 31 грудня 2018 року та провели опитування представника засновників Товариства щодо подій після вказаної дати.
В результаті цих процедур ми не знайшли нічого такого, що відноситься до подій та фактів, які б потребували коригування балансу та/або додаткового розкриття
інформації.
Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути
на
діяльність заявника у майбутньому
Ми розглянули операції Товариства за період з 01.01.2018 р. по 31 грудня 2018
року та після 31 грудня 2018 року, провели опитування представників засновників
Товариства щодо подій, які відбулися в 2018 році та після 31 грудня 2018 року .
В результаті цих процедур ми не знайшли нічого такого, що відноситься до подій та фактів, які б потребували коригування балансу та/або додаткового розкриття
інформації. Ми не виявили інформації про наявність інших фактів та обставин, які
можуть суттєво вплинути на діяльність заявника у майбутньому та оцінку ступеня
їхнього впливу.
Концептуальна основа фінансової звітності.
На підставі статті 12 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та у відповідності до Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 N 419, ТОВ «БЮРО
ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» складає фінансову звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). Концептуальною основою фінансової звітності
складеної Товариством є Міжнародні стандарти, включаючи Міжнародні стандарти
бухгалтерського обліку (МСБО) станом на 01.01.2018 р., які офіційно оприлюднені
на сайті Міністерства фінансів України.
Фінансова звітність за 2018 рік була підготовлена на основі даних українського
бухгалтерського обліку, і була скоригована для приведення у відповідність до МСФЗ.
Ці коригування включають в себе рекласифікації для відображення економічної сутності операцій, включаючи рекласифікації деяких активів та зобов’язань, доходів та
витрат за відповідними статтями фінансової звітності.
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ТОВ «БЮРО IНВЕСТИЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Питання, викладені нижче, розглядалися лише в рамках проведеного нами аудиту
щодо річної фінансової звітності Компанії за 2018 рік, на основі принципу суттєвості
відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту.
За результатами виконаних нами аудиторських процедур нами не помічено жодних суттєвих фактів, які могли б викликати сумніви в тому, що звітність Компанії відповідає у всіх суттєвих аспектах вимогам чинного законодавства України та нормативно-правовим актам державного регулятора в особі НКЦПФР. Застосовані нами
процедури не мали за мету визначити всі недоліки або інші порушення і, таким чином, вони не мають розглядатись як свідчення про відсутність будь-яких недоліків
та/або порушень Компанії.
Облікова політика
Облікова політика Товариства характеризувалася наступними загальними принципами:
Принцип господарської одиниці – Товариство є відокремленою господарською
одиницею (Юридичною особою).
Принцип безперервності – оцінка активів Товариства здійснюється, виходячи з
припущення, що його діяльність триватиме у неосяжному майбутньому і у неї відсутні наміри і необхідність ліквідації. Якщо Товариство планує скоротити масштаби
своєї діяльності, то це має відображатися у фінансових звітах.
Принцип послідовності – облікова політика, та принципові правила бухгалтерського обліку Товариства не змінюються ( за виключенням випадків, які впливають
зі змін у законодавчій та нормативно – правовій базі), що забезпечує можливість
порівняння показників фінансових звітів різних звітних періодів.
Принцип історічної (фактичної) собівартості – активи та зобов’язання в іноземній
валюті, за винятком немонетарних статей, мають переоцінюватись у разі зміни офіційного валютного курсу на звітню дату.
Принцип фактичної реалізації – застосовується для визначення суми, яка визнана
як виручка після реалізації продукції. За цим принципом облік доходу здійснюється
за допомогою методу перерахування, тобто відразу після надання послуг покупцеві.
Принцип відповідності – прибутки і витрати відображаються у бухгалтерському
обліку в тому періоді, до якого вони відносяться, та доходи звітного періоду співставлені з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів.
Фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком
оцінки за справедливою вартістю окремих фінансових інструментів відповідно до
МСФЗ № 9.
Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складається на основі бухгалтерських записів згідно з українським законодавством шляхом
трансформації з внесенням коригувань та проведенням перекласифікації статей з
метою достовірного представлення інформації згідно з вимогами МСФЗ.
Фінансові інвестиції
Визнання фінансових інвестицій, визначення їх первісної вартості та подальша
оцінка здійснюються відповідно до МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання»,
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі, коли
воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням
обліку за датою розрахунку.
Станом на 31.12.2018 р. підприємство володіло довгостроковими фінансовими інвестиціями - вкладами в статутний капітал інших суб’єктів господарської діяльності,
перелік яких наданий в таблиці:
Вклади в статутний капітал інших підприємств
№
п/п

Код ЄДРПОУ

Назва

Сума внеску,
тис.грн.

1

2

3

5

11.

33967393

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Фонд нерухомості»

22.

36257605

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Компанія «Укрснабкомплект»

- заборгованість за товари, роботи, послуги (за договорами купівлі-продажу цінних паперів та послуг зберігача) первісною вартістю 909 тис.грн
- інша поточна дебіторська заборгованість (надана поворотна фінансова допомога) - 8402 тис.грн.
Резерв сумнівних боргів на підприємстві не створювався. Станом на 31.12.2018 р.
аудиторська перевірка виявила сумнівну дебіторську заборгованість в розмірі 44
тис.грн.
Операції по розрахунковим рахункам підприємства здійснюються з дотриманням вимог «Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» затвердженої Постановою Правління Національного банку України № 22 від
21.01.2004 р. Ведення касових операцій здійснюється у відповідності до вимог
«Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні» затвердженого Постановою Правління НБУ № 637 від 15.12.2004 р. із змінами та доповненнями. Загальна сума грошових коштів та їх еквівалентів Товариства складає 6266
тис.грн:
- в національній валюті України дорівнює 266 тис.грн.
- інші рахунки (депозитні рахунки) –6000 тис.грн.
Поточні зобов‘язання
Поточна кредиторська заборгованість станом на 31.12.2018 р. складається з заборгованості:
- за товари, роботи та послуги (заборгованість за договорами купівлі-продажу
цінних паперів) - 1214 тис.грн,
- поточної заборгованості по розрахункам з бюджетом 41 тис.грн;
- за розрахунками з оплати праці – 38 тис.грн;
- інші поточні зобов’язання (поворотна фінансова допомога) на дату балансу
складають 5535 тис. грн.
Забезпечення майбутніх витрат
Забезпечення - зобов’язання з невизначеними сумою або часом погашення
- створені для відшкодування майбутніх операційних витрат на виплату відпусток
працівникам за 2018 рік на підприємстві не створювалися.
			
Нерозподілений прибуток (непокритий зиток)
Облік доходів та облік витрат підприємства здійснювалися у відповідності до
чинного законодавства та вимог МСБО. Визначення фінансового результату проведено правильно. Показники балансу та звіту про фінансовий стан підприємства
взаємопов’язані та відповідають дійсності.
Непокритий збиток на 31.12.2018 р. становить 1081 тис.грн, що підтверджується
свідченнями отриманими під час аудиту.
Облік фінансових результатів та використання прибутку
Облік реалізації готової продукції (послуг) ТОВ «БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» здійснювався у відповідності до МСФЗ 15 «Виручка по договорам з покупцями».
За 2018 рік відбулося збільшення суми прибутку від одержаних доходів в сумі 4730
тис.грн, в тому числі:
Показники

Сума, тис.грн

Доходи від реалізації робіт та послуг

1248

Інші фінансові доходи

1167

Разом

2 415

зменшеними за рахунок витрат підприємства, що складалися з:
Показники

Сума, тис.грн

16,600

Собівартість реалізованих робіт та послуг

13

Адміністративні витрати

780

9,996

Інші операційні витрати

1412

Разом

2205

Ці інвестиції відповідно до Наказу про облікову політику, обліковується за методом участі в капіталі. Визнання фінансових інвестицій, визначення їх первісної вартості здійснювалися відповідно до МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання» та
МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства». Проте, на дату балансу
вартість інвестицій відображалася за вартістю, що визначалася без урахування змін
загальної величини власного капіталу об’єкта інвестування. В 2018 році інвестиції
не були переоцінені відповідно до частки товариства в прибутку (збитках) компанії.
За даними, одержаними під час аудиту, ТОВ «Фонд нерухомості» знаходиться в зоні
проведення антитерористичної операції (АТО).
Не вносячи додаткових застережень, привертаємо увагу на той факт, що незважаючи на стабілізаційні заходи, які вживаються Урядом України, існує невизначеність
щодо зовнішніх та внутрішніх факторів коливань у економіці цих територій. Ми не
маємо змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи інвестиції в ТОВ «Фонд
нерухомості».
Критерієм при відображенні певних цінностей в активах балансу Товариства є визначення актива. До активів відносяться ресурси, контрольовані підприємством в
результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до збільшення економічних вигод в майбутньому.
На нашу думку, Товариство повинно було визнати збиток від знецінення інвестиції.
Управлінський персонал не погодився визнати такий збиток у фінансовій звітності,
тому що вважає що даний актив принесе грошові потоки у наступному періоді.
У періоді, що перевіряється, ТОВ «БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» не отримувало дивідендів, відсотків або інших видів доходу від володіння корпоративними
правами.
Поточні фінансові інвестиції станом на 31 грудня 2018 року складають 2143 тис.
грн.
Цінні папери, які включено до цієї статті, оцінено за балансовою вартістю. Акції
українських емітентів, обіг яких було заблоковано (ПАТ «Домінанта-Колект- 340000
шт., ЗАТ «Українська Промислова Група» - 10667 шт. та інші), на дату балансу не переоцінювалися. Загальна вартість заблокованих акцій в обліку підприємства складає
1834 тис.грн.
Статті запасів, дебіторської заборгованості та коштів
Визнання, облік та оцінка дебіторської заборгованості відповідаютьМСФЗ 9. Дебіторську заборгованість було відображено у звіті про фінансовий стан за умови існування ймовірності отримання підприємством майбутніх економічних вигод, а також
за умови достовірного визначення її суми. Поточну дебіторську заборгованість за
товари, роботи, послуги було визначено одночасно з визнанням доходу від реалізації товарів, робіт, послуг та оцінено за первісною вартістю.
Станом на 31.12.2018 р. структура дебіторської заборгованості містить:
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Фінансовий результат за 2018 рік – прибуток в сумі 210 тис.грн, що підтверджується свідченнями отриманими під час аудиту. Податок на прибуток – 38 тис.грн.Чистий
фінансовий результат – 172 тис.грн.
Показники балансу та звіту про фінансовий стан Товариства взаємопов’язані та
відповідають дійсності. Визначення фінансового результату проведено правильно.
Інформація про викуп власних акцій (корпоративних прав)
Компанія не має викуплених корпоративних прав станом на дату балансу та не
здійснювала операції з викупу (наступного продажу) корпоративних прав у звітному
періоді 2018 року.
Стан корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту
Товариство дотримується принципів корпоративного управління, які затверджені Загальними зборами учасників. Товариство застосовує систему внутрішнього
контролю, яка полягає в перевірці вже виконаних операцій з метою перевірки їх на
відповідність інструктивним матеріалам, вказівкам та нормативним актам діючого
законодавства. Створена система внутрішнього аудиту (контролю), необхідна для
складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. У 2018 році робота служби внутрішнього аудиту регулювалась
наступними внутрішніми документами Компанії:
- Наказом № 63-ВК від 10.04.2018 р. про призначення для виконання обов’язків
окремої посадової особи – Крушинської О.М., що проводить внутрішній аудит
(контроль), підпорядковується Загальним Зборам Учасників Товариства та звітує
перед ними;
- Положенням про службу внутрішнього аудиту, затвердженим Загальними зборами учасників Компанії 30 серпня 2013 року.
Положення визначає порядок діяльності служби внутрішнього аудиту Компанії,
його структуру, основні завдання, функції та порядок взаємодії з іншими підприємствами.
У звітному періоді відділ внутрішнього аудиту підпорядковувався безпосередньо
вищому органу управління - Загальним зборам учасників.
Функції служби внутрішнього аудиту визначаються частиною другою статті 15.1
Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг» та п.4.1. Положення про службу внутрішнього аудиту.
Відповідно до визначених функцій, на службу внутрішнього аудиту (контролю)
Компанії покладаються такі завдання:
сприяння розвитку системи внутрішнього контролю Компанії та операційних процедур;
здійснення неупередженої та об’єктивної оцінки фінансової, операційної, інших
систем і процедур контролю, оцінка та аналіз виконання посадовими особами і пер-
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соналом Компанії установчих документів, внутрішніх положень щодо проведення
операцій в межах наданої НКЦПФР ліцензії на провадження професійної діяльності
на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів
(діяльність з управління активами);
впровадження ефективної, достовірної та повної інформаційної системи управління для своєчасного виявлення та усунення недоліків і порушень у здійсненні
фінансових операцій;
надання на схвалення вищому органу управління Компанії, керівнику Компанії
пропозицій з оцінки та управління ризиками;
своєчасне виявлення порушень та недоліків в діяльності структурних підрозділів,
опрацювання оптимальних рішень щодо їх ліквідації та усунення причин виникнення цих недоліків в процесі діяльності Компанії;
виявлення в межах своїх повноважень вчинених і запобігання майбутнім порушенням у системі внутрішнього контролю, а також попередження випадків будьяких ризиків у діяльності Компанії;
оцінювання розмірів, напрямків та розподіл ризиків Компанії;
виявлення сфер потенційних збитків для Компанії, сприятливих умов для шахрайства, зловживань і незаконного присвоєння коштів Компанії;
надання вищому органу управління Компанією, керівнику Компанії, висновків про
результати проведеної перевірки і пропозицій щодо поліпшення діючої системи
внутрішнього контролю не рідше ніж один раз на рік.
На нашу думку:
- процедури внутрішнього аудиту відповідають нормативно-правовим актам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- процедури внутрішнього контролю та аудиту протягом 2018 року, які здійснює
служба внутрішнього аудиту, в цілому відповідають Положенню про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках
фондового ринку, затвердженого рішенням НКЦПФР від 19.07.2012 № 996 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку № 577 від 29.04.2014 р.

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Номер та дата видачі Свідоцтва про
внесення в реєстр аудиторських фірм
та аудиторів, які надають аудиторські
послуги

Свідоцтво № 4429 видане рішенням
Аудиторської палати України від
31.03.2011 р. №229, продовжене
рішенням від 25.02.2018 р. №322/3 до
25.02.2021 року

Номер та дата видачі відповідність
системи контролю якості

Свідоцтво видане рішенням Аудиторської палати України від 24.04.2014 р.
№ 293/4.

Контактний телефон/факс

(044) 280-97-72/ (050) 351-45-65

Реквізити та строк дії договору

Договір № 03/01-03-19 від 01.03.2019
р. на здійснення аудиторських послуг.

Дата початку та дата закінчення аудиту

Перевірка проводилась в період з
01.03.2019 р. по 04.04.2019 р.

Дата висновку

04.04.2019 р.

Керуючий партнер, к.т.н., Сертифікат
аудитора серії А № 005220 виданий
30.05.2002 р., чинний до 30.05.2018 р.

Л.В.Недужко Підпис

Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується
шахрайства, при аудиті фінансової звітності»). Інформація, отримана в результаті
аудиторських процедур, а саме ідентифікації та оцінки аудитором ризиків, не виявила суттєвого викривлення фінансової звітності Товариства за 2018 рік, згідно вимог
МСА 240.
Фінансовий стан підприємства
Показники, наведені в таблиці 1, характеризують фінансову стабільність підприємства.
		
Таблиця 1
№
з/п

Показники

Показники фінансового стану акціонерного товариства
Коефіцієнт абсо- Коефіцієнт загальлютної ліквідності ної ліквідності
(покриття)

1
1

2
Формула
розрахунку
показника

2

Орієнтовне
позитивне
значення
показника
2017 рік
2018 рік

3
4

Коефіцієнт
фінансової
стійкості (або
незалежності,
або автономії)
3
4
5
К1=(Грошові
К2=(Грошові
К3=Власні
кошти + Грошові кошти + Грошові кошти / Вартість
еквіваленти +
еквіваленти + майна (підсумок
короткостроДебітори (неактиву балансу)
кові фінансові
прострочені та
вкладення) /
реальні) + Запаси
короткострокові + Витрати) / козобов’язання
роткострокова
заборгованість
0,25 - 0,5
1,0 - 2,0
0,25 - 0,5

0,61
1,52

2,02
2,60

0,50
0,62

Коефіцієнт покриття зобов’язань
власним капіталом
(структури капіталу
або фінансування)
6
К4=(Довгострокова
та короткострокова
кредиторська
заборгованість) /
Власний капітал

0,5 - 1,0

0,98
0,63

Аналіз ліквідності підприємства дозволяє визначити спроможність підприємства
сплачувати свої поточні зобов’язання. Рівень ліквідності, тобто відношення обігових
коштів до короткотермінових зобов’язань, або коефіцієнт абсолютної ліквідності
складав станом на 31.12.2018р. 1,52. Коефіцієнт покриття показує, що Товариство
забезпечено ресурсами, які можуть бути використані для погашення його поточних
зобов’язань. Показник абсолютної ліквідності характеризує негайну готовність підприємства ліквідувати короткострокову заборгованість. Товариство може терміново погасити свої зобов’язання.
Коефіцієнт покриття свідчить про здатність Товариства погасити свою поточну
заборгованість. В даному випадку оборотні активи покривають зобов’язання більш
ніж 2 рази.
Аналіз фінансової стійкості (платоспроможності, автономії) підприємства характеризує структуру джерел фінансування ресурсів підприємства, ступінь фінансової
стійкості і незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування діяльності. Коефіцієнт фінансової стійкості показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі коштів, авансованих у його діяльність. Коефіцієнт фінансової стійкості (або
незалежності, або автономії) на 31.12.2018 р. складає 0,62, що свідчить про те, що
більша частина фінансування діяльності здійснюється за рахунок власних коштів.
Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом (або коефіцієнт фінансування, або структури капіталу) характеризує залежність підприємства від залучених
коштів. Коефіцієнт фінансування станом на 31.12.2018 р. становить 0,63.
Показники фінансового стану ТОВ «БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» свідчать
про незалежність Товариства від позичених коштів, стабільність і достатню ліквідність оборотних активів.
ІІІ. Інші елементи
Основні відомості про аудиторську компанію
Повна назва:

Товариство з обмеженою відповідальністю «М.Р.АУДИТ»

Код ЄДРПОУ

37569947

Місцезнаходження:

04071, м. Київ, вул. Нижній Вал 13/15

Реєстраційні дані:

ТОВ «М.Р.АУДИТ» зареєстроване Подільською районною у м.Києві Державною
адміністрацією 22.02.2011 р.
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КОДИ

Територія: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
2019

Дата (рік, місяць, число)

Організаційно-правова форма господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю

01

01

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

за ЄДРПОУ

37373876

Середня кількість працівників: 6

за КОАТУУ

1210100000

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2),
грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками).

за КОПФГ

240
66.12

за КВЕД

Адреса: проспект Дмитра Яворницького, буд. 22, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49027
Складено:

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018р.
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

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

2

3

4

1000
1001
1002
1005

66
66

66
66

42
42

45
42

Код
рядка

Примітка

1010
1011
1012
1015

3

1016
1017
1020

• Форма №1

V

•
Пасив

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

Код
рядка

Примітка

На початок
звітного
періоду

2

3

4

5

50 000

50 000

4 483

4 504

1400

1420
1425
1430
1435
1495

Пенсійні зобов`язання

1505

Довгострокові кредити банків

1510

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

1515
1520

1065

Благодійна допомога

1526

1090
1095

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

1530

резерв незароблених премій

1533

інші страхові резерви

1534

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

1535
1540
1545
1595

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

1600
1605

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

1695

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

Баланс

1900

1022
1030
1035

9000

9000

1040
1045
1050
1060

9000

9000

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125

181

1130

9

48

1135
1136
1140

50

1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170

1 693
48 314
2

279
45 809
3 053

2

53

1180
1181
1182
1183
1184
1190
1195

50 199

49 239

1200
1300

59 199

58 242
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На кінець
звітного
періоду

1401
1405
1410
1411
1412
1415

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

1021

1801001

Код за ДКУД

(

) (

)

(

) (

)

54 483

54 504

10
7
7

6
7
7

4 699
4 716

3 725
3 738

59 199

58 242

1500

1521
1525

1531
1532

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

1700
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ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Звіт про сукупний дохід) • Форма №2
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код Пимітрядка
ка

Стаття

1

2

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

2000

Чисті зароблені страхові премії

2010

Премії підписані, валова сума

2011

3

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

4

5

65 911

365 711

2013

Зміна частки перестраховиків у
резерві незароблених премій

2014

2070

Валовий
прибуток

2090

збиток

2095

(

) (

Інші операційні витрати

2180

(

) (

(

) (

)

(

) (

)

(

65 597

) (

)

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

(

) (

)

)

) (

2111

Фінансовий результат до оподаткування:

Зміна частки перестраховиків в
інших страхових резервах

2112

Інші операційні доходи

2120

412

Дохід від зміни вартості активів,
які оцінюються за справедливою
2121
вартістю
Дохід від первісного визнання
біологічних активів і сільськогоспо- 2122
дарської продукції
(

Код Пимітрядка
ка

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
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) (

235

прибуток

2290

збиток

2295

(

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

(

Прибуток (збиток) від припиненої
діяльності після оподаткування

2305

916

) (

730

)

прибуток

2350

збиток

2355

6

)

38

45

32

)

) (
24

) (

7

)

3

21
(

25

)

) (

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

2405

190

Чистий фінансовий результат:

2130

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

(

734

314

(

364 977

2195

Зміна інших страхових резервів,
валова сума

2400

)

збиток

Прибуток (збиток) від впливу інфля- 2275
ції на монетарні статті

Дооцінка (уцінка) необоротніх
активів

10

2190

2110

2

)

прибуток

Дохід (витрати) від зміни інших
страхових резервів

1

5

2150

2105

Стаття

4

Витрати на збут

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

Адміністативні витрати

3

Фінансовий результат від операційної діяльності:

Собівартість реалізованої продукції 2050
(товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2

Витрати від зміни вартості активів,
які оцінюються за справедливою
2181
вартістю
Витрати від первісного визнання
біологічних активів і сільськогоспо- 2182
дарської продукції

Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума

1801003

Код за ДКУД
1

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

4

5

Стаття

1

Код Пимітрядка
ка

2

3

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

4

5

Матеріальні затрати

2500

11

4

Витрати на оплату праці

2505

321

192

Відрахування на соціальні заходи

2510

71

45

Амортизація

2515

Інші операційні витрати

2520

513

487

Разом

2550

916

730

2

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Стаття

1
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

25

Дивіденди на одну просту акцію
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Код Пимітрядка
ка

2

3

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

4

5

2600
2605
2610
2615
2650
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3011
3015

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

Код
рядка

Примітка

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

4

3000
3005
3006
3010

За аналогічний
період попереднього року
5

330

393

3025

2

116

3035
3040
3045
3050

4

5

3205
3215
3220
3225
3230
3235
3250
3255

(

3260
3270
3275

(
(
(

) (

)

) (
) (
) (

)
)
)

3280
3290

(

) (

)

(

) (

)

3

-3

3295

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової
діяльності

3055
3095

68 820

3100

(

524

) (

482

)

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

(
(
(

258
71
86

) (
) (
) (

155
45
39

)
)
)

3116

(

24

) (

2

)

3117

(

3118

(

62

) (

Витрачання на оплату авансів

3135

(

11

) (

)

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

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

401 622

Товарів (робіт, послуг)

) (

)
37

) (
65 260

) (

3 056

)

)
401 317

)

-23

3300
3305
3310
3340
3345

(

) (

)

3350
3355
3360

(
(
(

) (
) (
) (

)
)
)

3365

(

) (

)

3370

(

) (

)

3375

(

) (

)

3390

(

) (

)

-3 000

3400
3405

53
2

-23
25

53

2

3410
3415

Примітка

Зареєстрований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

1

2

3

6

7

4000
4005
4010
4090
4095
4100
4110
4111
4112
4113

4
50 000

5

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

50 000

1801005

Код за ДКУД

Код
рядка

Стаття

3 000

3395

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ Форма №4
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3

3200

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

Нерозподілений
прибуток
(непокритий збиток)
8

Неоплачений капітал

Вилучений
капітал

Всього

9

10

4 484

11
54 484

(1)
4 483
21

(1)
54 483
21

21
4 504

21
54 504

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

50 000
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ТОВ»ФГІ»

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року
(в тисячах гривень)
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФГІ»
ФІНАНВІОСТІ
1.
СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФГІ» (далі - «Компанія») зареєстроване та здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України. Компанія була створена 20.10.2010р., Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної
особи номер 1 224 102 0000 050807. Місце проведення державної реєстрації – Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради.
Відповідно до довідки ЄДРПОУ, Компанія здійснює наступні види діяльності за КВЕД2010:
66.12 – Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах.
Компанія має наступні ліцензії на право здійснення професійної діяльності з торгівлі
цінними паперами::
- андерайтинг за рішенням НКЦПФР №112 від 02.02.2016р., термін дії необмежений;
- брокерська діяльність за рішенням НКЦПФР №112 від 02.02.2016р., термін дії необмежений;
- дилерська діяльність за рішенням НКЦПФР №112 від 02.02.2016р., термін дії необмежений;
- депозитарна діяльність депозитарної установи, ліцензія АЕ № 286634 видана
НКЦПФР 10.10.2013р., термін дії необмежений;
діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування, ліцензія АЕ № 286635 видана НКЦПФР 10.10.2013р., термін дії необмежений.
Юридична адреса Компанії: 49027, Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 22.
2.
ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Заява про відповідність
Ця фінансова звітність складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової
звітності («МСФЗ») та стосується лише одного суб’єкта господарювання - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФГІ».
Застосовані МСФЗ – це стандарти, випущені Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Під час підготовки цієї фінансової інформації керівництво використало всю наявну у
нього інформацію, станом на дату випуску цієї фінансової інформації, про стандарти
та інтерпретації, а також принципи облікової політики.
Основа складання фінансової звітності
Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до принципу оцінки за історичною вартістю, за винятком оцінки фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю, а саме, фінансових активів, що є в наявності для продажу та тих,
що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток.
Функціональна валюта та валюта подання
Фінансова звітність представлена в українській гривні, що є функціональною валютою Компанії.
Вся фінансова інформація, представлена в українських гривнях, округляється до
найближчої тисячі («тис. грн.»), якщо не вказано інше.
Операції в інших валютах розглядаються, як операції в іноземній валюті. Операції в
іноземній валюті спочатку відображаються у функціональній валюті за курсом НБУ,
що діє на дату здійснення операції. Монетарні активи і зобов’язання, виражені в іноземній валюті, перераховуються у функціональну валюту за обмінним курсом, що
діє на звітну дату. Всі курсові різниці відображаються у звіті про сукупний дохід за
період.
Припущення щодо функціонування компанії в найближчому майбутньому
Фінансова звітність була підготовлена виходячи з припущення, що Компанія буде
продовжувати свою діяльність як діюче підприємство в осяжному майбутньому, що
передбачає реалізацію активів та погашення зобов’язань у ході звичайної діяльності.
При цьому слід зазначити, що на дату затвердження звітності, Компанія функціонує
в нестабільному середовищі.
Внутрішні ризики розвитку економіки України, головним чином, пов’язані з:
- військовими діями на Донбасі, які призводять до скорочення виробництва у регіоні, погіршення умов залучення зовнішнього фінансування та зростання видатків
бюджету на фінансування силових відомств і відновлення зруйнованої інфраструктури;
- зростанням боргового навантаження на бюджет через необхідність фінансування
дефіциту та заборгованості НАК «Нафтогаз», сформованої у минулі роки;
- виснаженням міжнародних резервів, що ускладнює використання Національним
банком інтервенцій в якості інструментів стримування зростання попиту на іноземну валюту, який виникає внаслідок панічних настроїв та спекулятивних атак.
Вторинні ефекти внутрішніх політичних та економічних потрясінь, анексії Криму та
військових дій на Донбасі поширилися на більшість секторів вітчизняної економіки.
Внаслідок цього поглиблюються існуючі диспропорції, прискорюються падіння ВВП,
скорочення об’ємів промислового виробництва, виконаних будівельних робіт, зовнішньої торгівлі, зниження обсягів освоєння капітальних інвестицій тощо.
Дана фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які можуть мати місце в результаті такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони
стануть відомі та зможуть бути оцінені.
Застосування нових стандартів та інтерпретацій
При підготовці фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, Компанія застосувала всі нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, які мають відношення до її операцій та є обов’язковими для застосування при складанні звітності,
починаючи з 1 січня 2018р. Застосування доповнень та змін до стандартів та інтерпретацій, не призвело до будь-якого впливу на облікову політику, фінансовий стан
чи результати діяльності Компанії.
3.
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Облікова політика, викладена нижче, послідовно застосовувалася до всіх періодів,
представлених у цій фінансовій звітності.
Класифікація активів як оборотних і необоротних і класифікація зобов’язань як короткострокових і довгострокових
Компанія представляє активи та зобов’язання у звіті про фінансовий стан з розбивкою на оборотні / необоротні і короткострокові / довгострокові. Актив класифікується в якості оборотного в наступних випадках:
- актив передбачається реалізувати, або він призначений для продажу чи використання в ході звичайного операційного циклу;
- актив переважно призначений для торгівлі;
- актив передбачається до реалізації протягом дванадцяти місяців після закінчення
звітного періоду, або
- актив являє собою грошові кошти або їх еквіваленти, за винятком випадків, коли
його заборонено обмінювати або використовувати для погашення зобов’язання
протягом як мінімум дванадцяти місяців після закінчення звітного періоду.
Усі інші активи класифікуються як необоротні.
Зобов’язання класифікується як короткострокове в наступних випадках:

18

ЕМІТ ІНФО

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

- зобов’язання передбачається погасити в ході звичайного операційного циклу;
- зобов’язання призначено головним чином для торгівлі;
- зобов’язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після закінчення
звітного періоду, або
- Компанія не має безумовного права відкласти погашення цього зобов’язання на
строк як мінімум дванадцять місяців після закінчення звітного періоду.
Компанія класифікує інші зобов’язання в якості довгострокових. Відкладені податкові активи та зобов’язання класифікуються у складі необоротних активів і довгострокових зобов’язань.
Нематеріальні активи
Нематеріальні активи Компанії включають програмне забезпечення та ліцензії на
ліцензовані види діяльності. Витрати на створення та придбання нематеріальних
активів капіталізуються на основі витрат, понесених при їх створенні. Витрати на
придбання та створення нематеріальних активів рівномірно амортизуються протягом терміну їх використання. При розрахунку амортизації були використані наступні терміни корисного використання активів (у роках):
Комп’ютерні програми
Ліцензії

2-6
5

Очікувані терміни корисного використання та методи нарахування амортизації переглядаються у кінці кожного звітного року. У випадку необхідності проводяться
відповідні зміни в оцінках, щоб врахувати їх ефект у майбутніх звітних періодах.
Основні засоби
Об’єкти основних засобів відображаються по фактичній собівартості за вирахуванням накопичених сум амортизації та збитків від знецінення. Щорічно керівництво
Компанії визначає відхилення залишкової вартості основних засобів від їх справедливої вартості. У випадку виявлення суттєвих відхилень проводиться їх переоцінка.
У подальшому переоцінка основних засобів проводиться з достатньою регулярністю, щоб не допустити суттєвої різниці балансової вартості від тієї, яка б була визначена з використанням справедливої вартості на кінець звітного періоду.
Дооцінка балансової вартості, у результаті переоцінки основних засобів, відноситься на резерв з переоцінки, що відображений у розділі власного капіталу звіту про
фінансове становище, крім тієї частини, в якій вона відновлює суму зменшення вартості від переоцінки того самого активу, раніше визнаного в прибутках або збитках.
Уцінка балансової вартості включається в прибутки чи збитки, за винятком випадків, коли уцінка безпосередньо компенсує дооцінку балансової вартості того самого
активу в попередньому періоді і відноситься на зменшення резерву з переоцінки.
Накопичена на дату переоцінки амортизація основних засобів перераховується
пропорційно зміні балансової вартості активу в брутто-оцінці таким чином, щоб
балансова вартість активу після переоцінки була рівна його переоціненій вартості.
Дооцінку, що входить до власного капіталу об’єкта основних засобів, Компанія прямо переносить до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання активу.
Амортизація основних засобів нараховується за прямолінійним методом протягом
очікуваного терміну корисного використання відповідних активів. При розрахунку
амортизації були використані наступні терміни корисного використання активів (у
роках):
Земля

Не амортизується

Будівлі та споруди

20

Виробниче обладнання та інвентар

3

Офісні меблі та обладнання

3

Інші

3

При проведенні технічних оглядів, витрати на проведення ремонту визнаються в балансовій вартості об’єкта основних засобів, якщо задовольняють критерії визнання.
Основний засіб знімається з обліку при його вибутті або у випадку, якщо від його подальшого використання не очікується отримання економічних вигід. Прибуток або
збиток від вибуття активу (розраховується як різниця між чистими надходженнями
від вибуття та балансовою вартістю активу), включається до звіту про сукупні прибутки та збитки за період, в якому визнання активу припиняється.
Залишкова вартість, строки корисного використання та методи нарахування амортизації активів аналізуються наприкінці кожного фінансового року та корегуються в
міру необхідності.
Витрати на проведення ремонту орендованого основного засобу визнаються в балансовій вартості об’єкта основних засобів, якщо задовольняють критерії визнання,
та амортизується на протязі строку оренди, використовуючи принцип пріоритету
змісту над формою. При достроковому розірванні договору оренди балансова вартість покращень (за вирахуванням накопиченої на той момент амортизації) має
бути списана на витрати поточного періоду.
Зменшення корисності активів
На кожну звітну дату Компанія визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисності активу. Якщо такі ознаки існують, то розраховується вартість відшкодування
активу з метою визначення розміру збитків від знецінення (якщо такий має місце).
Вартість очікуваного відшкодування активу - це більша з двох значень: справедлива
вартість активу за вирахуванням витрат на продаж та вартість використання активу.
Сума очікуваного відшкодування визначається для окремого активу, за винятком активів, що не генерують надходження грошових коштів і, в основному, незалежні від
надходжень, що генеруються іншими активами або групою активів. Якщо балансова
вартість активу перевищує його суму очікуваного відшкодування, актив вважається
таким, корисність якого зменшилася і списується до вартості відшкодування. При
оцінці вартості використання активу, майбутні грошові потоки дисконтуються за
ставкою дисконтування до оподаткування, яка відображає поточну ринкову оцінку
вартості грошей у часі та ризики, властиві активу. Збитки від зменшення корисності
визнаються у звіті про сукупні прибутки та збитки за період у складі тих категорій
витрат, які відповідають функції активу, корисність якого зменшилася.
На кожну звітну дату Компанія визначає, чи є ознаки того, що раніше визнані збитки
від зменшення корисності більше не існують або зменшилися. Якщо така ознака є,
розраховується сума очікуваного відшкодування. Раніше визнані збитки від зменшення корисності відновлюються тільки в тому випадку, якщо мала місце зміна в
оцінці, яка використовувалася для визначення суми очікуваного відшкодування
активу, з часу останнього визнання збитку від зменшення корисності. У зазначеному випадку балансова вартість активу підвищується до очікуваного відшкодування
суми. Отримана сума не може перевищувати балансову вартість (за вирахуванням
амортизації), за якою даний актив визнавався б у випадку, якби в попередні періоди
не був визнаний збиток від зменшення корисності. Сторнування вартості визнається
у звіті про сукупні прибутки та збитки за період. Після такої зміни вартості, майбутні
амортизаційні відрахування коригуються таким чином, щоб амортизувати переглянуту балансову вартість активу, за вирахуванням залишкової вартості, на систематичній основі протягом строку корисної служби.
Визнання фінансових інструментів
Компанія визнає фінансові активи та фінансові зобов’язання у своєму балансі тоді
і тільки тоді, коли воно стає стороною контрактних зобов’язань на інструменти.
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Фінансові активи та зобов’язання визнаються на дату здійснення операції. Згідно з
МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», фінансові активи класифікуються на чотири категорії:
- фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток
або збиток;
- позики та дебіторська заборгованість;
- інвестиції, що утримуються до погашення; і
- фінансові активи, що є в наявності для продажу.
При первісному визнанні фінансових активів, вони визнаються за справедливою
вартістю плюс, у разі, якщо це не інвестиції, які переоцінюються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток, витрати за угодами, прямо пов’язані з придбанням або випуском фінансового активу. Коли Компанія стає стороною за договором,
то вона розглядає наявність у ньому вбудованих похідних інструментів. Вбудовані
похідні інструменти відокремлюються від основного договору, який не оцінюється
за справедливою вартістю через прибуток або збиток у випадку, якщо аналіз показує, що економічні характеристики і ризики вбудованих похідних інструментів істотно відрізняються від аналогічних показників основного договору.
Компанія класифікує фінансові активи безпосередньо після первісного визнання
і, якщо це дозволено або прийнятно, переглядає встановлену класифікацію в кінці
кожного фінансового року.
Всі угоди з купівлі або продажу фінансових активів на «стандартних умовах» визнаються на дату укладення угоди, тобто на дату, коли Компанія бере на себе
зобов’язання купити актив. Угоди з купівлі або продажу на «стандартних умовах»
- це покупка або продаж фінансових активів, яка вимагає поставки активу в терміни,
встановлені законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку.
Фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток
або збиток
Фінансовий актив відноситься до фінансових активів, які переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо він класифікується як утримуваний для продажу або є таким після первісного визнання. Фінансові активи переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо Компанія
управляє такими інвестиціями та приймає рішення про купівлю або продаж на основі справедливої вартості, відповідно до прийнятих управлінням ризиків або інвестиційною стратегією. Після первісного визнання витрати, що мають відношення до
проведення операції, визнаються через прибуток чи збиток в міру їх виникнення.
Фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток
або збиток, оцінюються за справедливою вартістю; відповідні зміни визнаються в
прибутках або збитках.
Позики та дебіторська заборгованість
Позики та дебіторська заборгованість - це непохідні фінансові активи з фіксованими
або обумовленими платежами, які не котируються на активному ринку. Після первісної оцінки позики та дебіторська заборгованість обліковуються за амортизованою
вартістю з використанням ефективної відсоткової ставки за вирахуванням резерву
під знецінення. Амортизована вартість розраховується з урахуванням знижок або
премій, що виникли при придбанні, й включає комісійні, які є невід’ємною частиною
ефективної процентної ставки, і витрати по здійсненню угоди. Доходи і витрати, що
виникають при припиненні визнання активу у фінансовій звітності, при знеціненні
та нарахування амортизації, визнаються у звіті про сукупні прибутки та збитки.
При первісному визнанні, видані позики обліковуються за справедливою вартістю
виданих коштів, що визначається з використанням ринкових відсоткових ставок
на подібні інструменти, якщо вони істотно відрізняються від відсоткової ставки за
виданою позикою. Надалі позики оцінюються за амортизованою вартістю із застосуванням методу ефективного відсотка. Різниця між справедливою вартістю виданих коштів та сумою погашення позики відображається як відсотки до отримання
протягом терміну, на який видано позику. Амортизована вартість розраховується з
урахуванням будь-яких витрат, пов’язаних із здійсненням операції, і будь-якого дисконту або премії при погашенні.
Позики, термін погашення яких більше дванадцяти місяців від дати звіту про фінансовий стан, включаються до складу необоротних активів.
Грошові кошти та їх еквіваленти складаються із залишків грошових коштів і депозитів до запиту з початковим терміном погашення три місяці або менше. Банківські
овердрафти, що погашаються на вимогу й складають невід’ємну частину управління
грошовими коштами Компанії, є компонентом грошових коштів та їх еквівалентів
для цілей звіту про рух грошових коштів.
Інвестиції, що утримуються до погашення
Якщо Компанія має намір і може утримувати до погашення боргові цінні папери, такі
фінансові інструменти класифікуються як такі, що утримуються до погашення. Фінансові активи, що утримуються до погашення, спочатку визнаються за справедливою вартістю, плюс витрати, безпосередньо пов’язані з проведенням операції. Після
первісного визнання, вони оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної відсоткової ставки, за вирахуванням збитків від знецінення.
Будь-який продаж або перекласифікація інвестицій, що утримуються до погашення
у сумі, що перевищує істотну незадовго до дати їх погашення, призведе до перекласифікації всіх інвестицій, утримуваних до погашення, на інвестиції, наявні для
продажу. Це допоможе запобігти Компанії класифікувати інвестиційні цінні папери
у якості таких що є в наявності для продажу, протягом поточного та двох наступних
фінансових років.
Інвестиції, наявні для продажу
Наявні для продажу фінансові активи - це непохідні фінансові активи, які спеціально
віднесені в дану категорію або які не були віднесені до жодної з інших трьох категорій. Після первісного визнання фінансові активи, наявні для продажу, оцінюються за
справедливою вартістю, а нереалізовані прибуток або збиток визнаються в іншому
сукупному прибутку.
При вибутті інвестиції накопичений прибуток або збиток, раніше відображені в іншому сукупному прибутку, визнаються у звіті про сукупні прибутки та збитки за період. Відсотки, зароблені або сплачені за інвестиціями, відображаються у фінансовій
звітності як відсоткові доходи або витрати, з використанням ефективної ставки відсотка. Дивіденди, зароблені з інвестицій, визнаються у звіті про сукупні прибутки та
збитки в момент отримання прав на них.
Справедлива вартість
Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки. Однак, для інтерпретації маркетингових даних з метою оцінки справедливої вартості
необхідний кваліфікований висновок. Відповідно, при оцінці не обов’язково вказувати суму, яку можна реалізувати на існуючому ринку. Використання різних маркетингових припущень та / або методів оцінки може мати значний вплив на передбачувану справедливу вартість.
Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з використанням дисконтованих грошових потоків та інших відповідних методів
оцінки на кінець року; вона не вказує на справедливу вартість цих інструментів на
дату підготовки цієї фінансової звітності. Ці оцінки не відображають ніяких премій
або знижок, які могли б випливати з пропозиції одночасного продажу повного пакету певного фінансового інструменту Компанії. Оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої
економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам та інших
факторів.
Оцінка справедливої вартості ґрунтується на існуючих фінансових інструментах без
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спроб оцінити вартість очікуваної ф’ючерсної угоди активів і пасивів, які не вважаються фінансовими інструментами. Крім того, податкова раміфікація (розгалуженість), пов’язана з реалізацією нереалізованих прибутків і збитків, може вплинути
на оцінку справедливої вартості і тому не враховувалася в цій звітності.
Фінансові активи та фінансові зобов’язання Компанії включають грошові кошти
і еквіваленти грошових коштів, дебіторську і кредиторську заборгованості, інші
зобов’язання. Облікова політика щодо їх визнання та оцінки розкривається у відповідних розділах цих Приміток.
Протягом звітного періоду Компанія не використовувала ніяких фінансових деривативів, процентних свопів і форвардних контрактів для зменшення валютних або
відсоткових ризиків.
Непохідні фінансові зобов’язання
При первісному визнанні фінансові зобов’язання можуть бути віднесені до категорії
переоцінюваних за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо дотримані наступні критерії:
- віднесення в категорію виключає або суттєво знижує непослідовність в методах
обліку, яка в іншому випадку виникла б при оцінці зобов’язань або визнання прибутку або збитку по них;
- зобов’язання є частиною групи фінансових зобов’язань, управління якими здійснюється і результати, за якими оцінюються на підставі справедливої вартості, відповідно до політики управління ризиками;
- фінансове зобов’язання містить вбудований похідний інструмент, який необхідно
окремо відобразити у фінансовій звітності.
Станом на 31 грудня 2018 року, Компанія не мала фінансових зобов’язань, які могли
б бути віднесені до категорії переоцінюваних за справедливою вартістю через прибуток або збиток.
Торгова та інша кредиторська заборгованість
Торгова кредиторська заборгованість та інші короткострокові монетарні
зобов’язання, які спочатку визнаються за справедливою вартістю, надалі обліковуються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної
ставки.
Кредити та позики
Первісне визнання кредитів і позик здійснюється за їх справедливою вартістю, що
становить отримані надходження, за вирахуванням будь-яких понесених витрат на
здійснення операцій. Після первісного визнання всі кредити і позики відображаються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка,
що забезпечує той факт, що будь-які відсоткові витрати, що підлягають погашенню
за період, мають постійну ставку в складі зобов’язань звіту про фінансовий стан. У
даному разі відсоткові витрати включають початкові витрати на ведення операції і
знижку, що підлягає виплаті після погашення, а також будь-який відсоток або купон,
що підлягають виплаті, поки зобов’язання залишаються непогашеними. Прибутки
та збитки відображаються у складі чистого прибутку або збитку в момент вибуття
зобов’язання, а також у процесі амортизації. Кредити і позики класифікуються як поточні, коли початковий термін погашення настає протягом дванадцяти місяців після
закінчення звітного періоду.
Станом на 31.12.2018 року зобов’язання Компанії не включають зобов’язань за кредитами та позиками.
Знецінення фінансових активів
На кожну звітну дату Компанія визначає, чи відбулося знецінення фінансового активу або групи фінансових активів. Знецінення має місце, якщо одне або більше подій,
що відбулися після первісного визнання активу, зазнали влив, який піддається достовірній оцінці на очікувані майбутні грошові потоки по фінансовому активу або
групі фінансових активів. Підтвердження знецінення може включати в собі вказівку
на те, що боржник або група боржників зазнають суттєвих фінансових труднощів,
не можуть обслуговувати свою заборгованість або не справно здійснюють виплату
відсотків або основної суми заборгованості, а також ймовірність того, що ними буде
проведена процедура банкрутства або фінансової реорганізації іншого роду. Крім
того, до такого підтвердження відносяться спостерігаємі дані, що вказують на наявність зниження очікуємих майбутніх грошових потоків по фінансовому інструменту,
які піддаються оцінці, зокрема, такі як зміна обсягів простроченої заборгованості
або економічних умов, що находяться в певній залежності з відмовами від виконання зобов’язання по погашенню боргів.
Активи, що обліковуються за амортизованою вартістю
Якщо існує об’єктивне свідчення про появу збитків від знецінення за позиками та
дебіторською заборгованістю, що обліковуються за амортизованою вартістю, сума
збитку оцінюється як різниця між балансовою вартістю активів та поточною вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків (за винятком майбутніх кредитних втрат,
які ще не виникли), дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка по
фінансовому активу (тобто за ефективною ставкою відсотка, розрахованою при
первісному визнанні). Балансова вартість активу повинна бути знижена або безпосередньо, або з використанням резерву. Сума збитку визнається у звіті про сукупні
прибутки та збитки за період.
Спочатку Компанія оцінює наявність об’єктивних ознак знецінення окремо по кожному фінансовому активу, який окремо є суттєвим, або на сукупній основі фінансових активів, які окремо не є суттєвими. Якщо встановлено, що не існує об’єктивних
ознак зменшення корисності окремо оціненого фінансового активу, незалежно від
того, є він суттєвим чи ні, такий актив включається до групи фінансових активів з
аналогічними характеристиками кредитного ризику, і ця група фінансових активів
оцінюється на предмет зменшення корисності на сукупній основі . Активи, що оцінюються на предмет знецінення індивідуально, і за якими виникає або продовжує
мати місце збиток від знецінення, не включаються в сукупну оцінку на предмет знецінення.
Якщо в наступний період сума збитку від знецінення зменшується, і таке зменшення може бути об’єктивно пов’язане з подією, що сталася після того, як було визнано знецінення, раніше визнаний збиток від зменшення корисності відновлюється.
Будь-яке подальше відновлення збитку від знецінення визнається у звіті про сукупні
прибутки та збитки за період в такому обсязі, щоб балансова вартість активу не перевищувала амортизовану вартість цього активу на дату відновлення.
По дебіторській заборгованості створюється резерв під знецінення в тому випадку, якщо існує об’єктивне свідчення (наприклад, ймовірність неплатоспроможності
чи інших істотних фінансових труднощів дебітора) того, що Компанія не отримає всі
суми, що належать їй відповідно до умов поставки. Балансова вартість дебіторської
заборгованості зменшується за допомогою використання рахунку резерву. Знецінені заборгованості припиняють визнаватися, якщо вони вважаються безнадійними.
Фінансові активи, наявні для продажу
По відношенню до фінансових активів, наявних для продажу, Компанія на кожну
звітну дату оцінює наявність об’єктивного підтвердження того, що інвестиція або
група інвестицій піддалися знеціненню.
У випадку пайових інвестицій, класифікованих як такі, що наявні для продажу,
об’єктивне підтвердження буде включати значне та тривале зниження справедливої вартості інвестицій нижче рівня їх первісної вартості. «Значущість» оцінюється в
порівнянні з первісною вартістю інвестицій, а «тривалість» - в порівнянні з періодом,
протягом якого справедлива вартість була менше первісної вартості.
При наявності підтвердження знецінення сума збитку від знецінення інвестицій,
наявних для продажу, визнається шляхом віднесення до прибутку або збитків, визнаного в іншому сукупному доході, і представленого за справедливою вартістю в
резервному капіталі. Накопичений збиток, переміщений з іншого сукупного доходу
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і визнаний у прибутках і збитках, представляє собою різницю між вартістю придбання, за вирахуванням погашення основної суми та амортизації, і справжньої справедливою вартістю, за вирахуванням збитків від знецінення, раніше визнаних у прибутках та збитках. Зміни резервів під знецінення, пов’язаних з тимчасовою вартістю,
відображаються як частина процентного доходу.
Визначення «значущість» та «тривалість» потребує застосування судження. Використовуючи таке судження Компанія серед інших факторів оцінює період, протягом
якого первісна вартість інвестиції перевищує її справедливу вартість, а також величину такого перевищення.
Припинення визнання фінансових активів та зобов’язань
Фінансові активи
Визнання фінансового активу (або, якщо доречно, частини фінансового активу, або
частини групи подібних фінансових активів) припиняється у разі:
- закінчення дії прав на отримання грошових надходжень від такого активу;
- збереження Компанією права на отримання грошових надходжень від такого активу з одночасним прийняттям на себе зобов’язання виплатити їх у повному обсязі
третій особі без істотних затримок; або
- передачі Компанією належних їй прав на отримання грошових надходжень від такого активу і якщо Компанія або а) передала практично всі ризики і вигоди, пов’язані
з таким активом, або (б) не передала й не зберегла за собою практично всі ризики і
вигоди, пов’язані з ним, але при цьому передала контроль над активом.
У разі якщо Компанія передала свої права на отримання грошових надходжень від
активу, при цьому не передавши й не зберігши за собою практично всі ризики і
вигоди, пов’язані з ним, а також не передавши контроль над активом, такий актив
відображається в обліку в розмірі подальшої участі компанії в цьому активі. Продовження участі в активі, що має форму гарантії за переданим активом, оцінюється
за меншою з двох сум: первісною балансовою вартістю активу або максимальною
сумою компенсації, яка може бути пред’явлена Компанії до оплати.
Фінансові зобов’язання
Визнання фінансового зобов’язання припиняється в разі погашення, анулювання
або закінчення терміну погашення відповідного зобов’язання.
При заміні одного існуючого фінансового зобов’язання іншим зобов’язанням перед
тим же кредитором на суттєво відмінних умовах або у разі внесення істотних змін в
умови існуючого зобов’язання, визнання первісного зобов’язання припиняється, а
нове зобов’язання відображається в обліку з визнанням різниці в балансовій вартості зобов’язань у звіті про сукупні прибутки та збитки за період.
Операції в іноземних валютах
Українська гривня є функціональною валютою і валютою представлення фінансової
звітності. Операції у валютах, відмінних від української гривні, спочатку відображаються за курсами обміну, що переважили на дати здійснення операцій. Монетарні
активи і зобов’язання, деноміновані в таких валютах, перераховуються в гривні за
курсами обміну, чинним на звітну дату. Курсові різниці, що виникають при перерахунку, відображаються у звіті про сукупні прибутки та збитки за період. Немонетарні активи та зобов’язання, деноміновані в іноземних валютах, які відображені у
звітності за первісною вартістю, перераховуються в гривні за курсом обміну на дату
здійснення операції.
Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти включають готівку в касі і залишки на поточних рахунках у банках.
Еквіваленти грошових коштів включають короткострокові інвестиції з початковим
терміном погашення три місяці або менше, які можуть бути конвертовані в певні
суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості.
Передплати постачальникам
Передплати постачальникам відображаються за їх чистою вартістю реалізації за вирахуванням резерву під сумнівну заборгованість.
Запаси
Запаси оцінюються за вартістю, меншою з двох: собівартості та чистої вартості реалізації. Оцінка запасів при вибутті здійснюється з використанням методу конкретної
ідентифікації їх індивідуальної собівартості. Чиста вартість реалізації являє собою
оціночну ціну продажу в ході звичайної господарської діяльності за вирахуванням
оціночних витрат на доробку і витрат, необхідних для здійснення торгової угоди. Запаси періодично переглядаються з метою створення резервів під погіршення якості, старіння або надлишок запасів.
Аванси отримані
Аванси, отримані від клієнтів, спочатку обліковуються за справедливою вартістю, а
згодом відображаються за амортизованою вартістю за принципом ефективної відсоткової ставки.
Зобов’язання з пенсійного забезпечення та інших виплат
(i) Державний пенсійний план з фіксованими внесками
Компанія бере участь у державній пенсійній програмі, згідно з якою роботодавець
повинен здійснювати внески, розраховані як відсоткова частка від загальної суми
заробітної плати. Ці витрати у звіті про сукупні прибутки та збитки відображаються у
періоді, в якому нараховується заробітна плата.
Потенційні зобов’язання
Потенційні зобов’язання не відображаються у фінансовій звітності, за винятком
випадків, коли існує ймовірність того, що для погашення зобов’язання відбудеться вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, і при цьому сума таких
зобов’язань може бути достовірно оцінена. Інформація про такі зобов’язання підлягає відображенню, за винятком випадків, коли можливість відтоку ресурсів, які
являють собою економічні вигоди, є малоймовірною.
Статутний капітал
Статутний капітал являє собою внески учасників.
Нерозподілений прибуток
У складі нерозподіленого прибутку визнаються усі інші чисті прибуток або збиток
або операції з власниками (в том числі й дивіденди).
Резерви
Резерви визнаються, якщо Компанія має поточне зобов’язання (юридичне або конструктивне), що виникло в результаті минулої події, та є значна ймовірність того, що
для погашення зобов’язання буде потрібен відтік економічних вигід, і може бути
зроблена надійна оцінка суми такого зобов’язання. Якщо Компанія передбачає
отримати відшкодування деякої частини або всіх резервів, наприклад, за договором
страхування, відшкодування визнається як окремий актив, але тільки в тому випадку, коли одержання відшкодування не підлягає сумніву. Витрата, що відноситься до
резерву, відображається у звіті про сукупні прибутки та збитки за період за вирахуванням відшкодування. Якщо вплив зміни вартості грошей у часі істотний, резерви
дисконтуються за поточною ставкою до оподаткування, яка відображає, коли це доречно, ризики, характерні для конкретного зобов’язання. Якщо застосовується дисконтування, то збільшення резерву з часом визнається як витрати на фінансування.
Визнання доходів
Дохід оцінюється за справедливою вартістю отриманого відшкодування або відшкодування, яке підлягає отриманню, з врахуванням визначених в договорі умов
платежів за вирахуванням податків.
Доходи від продажу цінних паперів визнаються при дотриманні всіх наступних умов:
- всі існуючі ризики і вигоди, що випливають з права власності на товар, переходять
від Компанії до покупця;
- Компанія не зберігає за собою управлінські функції, що випливають з права власності, а також реальний контроль над проданими товарами; і
- витрати, які були понесені або будуть понесені в зв’язку з операцією, можуть бути
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достовірно визначені.
Дохід від надання посередницьких послуг з операцій купівлі-продажу цінних паперів за замовленнями Клієнтів визнається за принципом нарахування, коли існує
ймовірність того, що Компанія одержить економічні вигоди, пов’язані з проведенням операції і сума доходу може бути достовірно визначена.
Чисті фінансові витрати
Чисті фінансові витрати включають витрати на виплату відсотків по залученим кредитам та позикам, прибутки та збитки від дисконту фінансових інструментів. Чисті
фінансові витрати відображаються у звіті про сукупні прибутки та збитки. Витрати
по відсотках, пов’язані з позиками, визнаються як витрати в момент їх виникнення.
Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток включають в себе податок на прибуток поточного
періоду за ставкою 18%.
Поточний податок
Поточний податок на прибуток – це сума податку, що належить до сплати або отримання у відношенні оподатковуваного прибутку чи податкових збитків за рік, розрахованих на основі діючих чи по суті введених в дію станом на звітну дату податкових ставок, а також всі коригування величини зобов’язань по сплаті податку на
прибуток за минулі роки.
4.
ОСНОВНІ СУДЖЕННЯ, ОЦІНКИ ТА ФАКТОРИ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
Підготовка фінансової звітності у відповідності з МСФЗ вимагає від керівництва Компанії визначення оцінок та припущень, що впливають на сума активів та зобов’язань,
розкриття умовних активів та зобов’язань станом на звітну дату, а також суми доходів та витрат за звітний період. Визначення таких оцінок включає суб’єктивні фактори та залежить від минулого досвіду, поточних та очікуваних економічних умов
та іншої доступної інформації. Фактичні результати можуть відрізнятись від визначених оцінок.
Найбільш істотними областями, що вимагають використання оцінок та припущень
керівництва, представлені наступним чином:
• термін корисного використання основних засобів та нематеріальних активів;
• справедлива вартість фінансових інструментів;
• резерв сумнівних боргів;
• визнання відстрочених податкових активів
Термін корисного використання основних засобів та нематеріальних активів
Оцінка термінів корисного використання основних засобів та нематеріальних активів є предметом професійного судження, яке базується на основі досвіду використання аналогічних активів. Майбутні економічні вигоди від даних активів, виникають
переважно від їх поточного використання під час надання послуг. Тим не менш, інші
фактори, такі як фізичний та моральний знос, часто призводять до змін розмірів
майбутніх економічних вигід, які як очікується будуть отримані від використання
даних активів.
Керівництво періодично оцінює правильність остаточного терміну корисного використання основних засобів та нематеріальних активів. Ефект від перегляду остаточного терміну корисного використання основних засобів та нематеріальних активів
відображається у періоді, коли такий перегляд мав місце чи в майбутніх звітних періодах, якщо можливо застосувати. Відповідно, це може вплинути на величину майбутніх амортизаційних відрахувань та балансову вартість основних засобів.
Справедлива вартість фінансових інструментів
У випадках, коли справедлива вартість фінансових інструментів і фінансових
зобов’язань, визнаних у звіті про фінансовий стан, не може бути визначена на підставі даних активних ринків, вона визначається з використанням методів оцінки,
включаючи модель дисконтованих грошових потоків.
В якості вихідних даних для цих моделей по можливості використовується інформація, отримана на спостережуваних ринках, проте у тих випадках, коли це не уявляється практично здійсненним, потрібна певна частка судження для встановлення
справедливої вартості. Судження містять облік таких вихідних даних, як ризик ліквідності, кредитний ризик і волатильність. Зміни в припущеннях щодо цих факторів
можуть вплинути на справедливу вартість фінансових інструментів, відображену у
фінансовій звітності.
Резерв сумнівних боргів
Компанія проводить нарахування резерву сумнівних боргів з метою покриття потенційних збитків у випадках неспроможності дебітора здійснювати необхідні платежі. При оцінці достатності резерву сумнівних боргів керівництва враховує поточні
загальноекономічні умови, платоспроможність дебітора та зміни умов здійснення
платежів.
Коригування суми резерву сумнівних боргів, що відображена у фінансовій звітності,
можуть проводитись у результаті зміни економічної чи галузевої ситуації або фінансового стану окремих клієнтів.
5.
НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ
На балансі компанії обліковуються комп’ютерні програми та ліцензії, які використовуються Компанією при здійсненні своєї господарської діяльності на суму 66 тис.
грн., які повністю з амортизовані . Компанія не проводила переоцінку вартості наявних в неї нематеріальних активів у зв’язку з відсутністю інформації щодо активного
ринку на подібні активи.
6.
ОСНОВНІ ЗАСОБИ
Рух основних засобів за 2018 рік, був наступним:
Земля

Будівлі та
споруди

Виробниче
обладнання
та
інвентар

Транспортні
засоби

Офісні
меблі
та
обладнання

Інші

Надійшло

-

-

3

-

-

-

Вибуло

-

-

-

-

-

-

на 31.12.2018 р.

-

-

3

-

42

-

Нараховано у 2018

-

-

-

-

1

-

Вибуло у 2018

-

-

-

-

-

-

на 31.12.2018 р.

-

-

-

-

42

-
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БАЛАНСОВА ВАРТІСТЬ:
на 31.12.2018 р.

-

-

3

-

0

-

Компанія не проводила переоцінку основних засобів на звітну дату. У результаті
вивчення цін щодо аналогічних основних засобів (відносно яких така інформація
доступна), керівництво Компанії дійшло висновку, що справедлива вартість об’єктів
основних засобів не суттєво відрізняється від їх справедливої вартості.
Вартість основних засобів на 31.12.2018 року повністю з амортизована.
На звітну дату основні засоби не були надані у будь-яку заставу, та не обмежені у
розпорядженні та використанні Компанією.
7.
ДОВГОСТРОКОВІ ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються на балансі Компанії на
31.12.2018 року, - й є фінансовими інструментами, які класифікуються як такі, що є
наявні для продажу, та являють собою частку у статутному капіталі підприємстварезидента.
Найменування
підприємства-резидента

Частка у статутному капіталі

31.12.2018

31.12.2017

ТОВ «Альянс Фінанс»

9%

9000

9000

Разом

-

9000

9000

Дана довгострокова фінансова інвестиція відноситься до 3 категорії ієрархії справедливої вартості, тобто визначена на основі вихідних даних, не заснованих на спостережуваних ринкових даних. За судженням керівництва Компанії балансова вартість фінансової інвестиції дорівнює справедливій вартості на зазначені дати.
8.
ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ПРОДУКЦІЮ, ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ
Станом на звітну дату, дебіторська заборгованість за надані послуги складається з
нарахованих комісій за послуги торговця та складає :
31.12.2018

31.12.2017

Дебіторська заборгованість

48

182

Резерв сумнівних боргів

( - )

( - )

Разом

48

182

Всі прострочені суми, за якими не створено резервів на знецінення, вважаються такими, що будуть повернуті. Вся дебіторська заборгованість за основною діяльністю
деномінована в гривнях.
9.
ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА РОЗРАХУНКАМИ З НАРАХОВАНИХ
ДОХОДІВ
Дебіторська заборгованість за нарахованими доходами станом на 31.12.2018 :
31.12.2018

31.12.2017

Дебіторська заборгованість за нарахованими доходами

50

0

Резерв на знецінення

( - )

( - )

Разом

50

0

10.
АВАНСИ ВИДАНІ
Дебіторська заборгованість за виданими авансами включає попередні оплати, видані постачальникам в рахунок майбутніх поставок товарно-матеріальних цінностей та послуг, та складає:
31.12.2018
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ня. Компанія щорічно аналізує вартість акцій на наявність ознак знецінення, й при
необхідності коригує їх вартість через прибутки та збитки.
13.
ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ
Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти на поточних рахунках
банків:

Українські гривні

Разом

Зареєстрований капітал, тис.грн.

50 000

50 000

Разом

50 000

50 000

Протягом 2018 року змін у капіталі Компанії не відбувалось.
Відповідно до установчих документів статутний капітал Компанії за вкладами учасників розподіляється наступним чином:
№ п/п

Учасник

Частка у статутному капіталі, %

Сума внеску
до статутного
капіталу, грн.

50

25 000 000

Грошові
шти

ко-

2

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАРТМАКС»

50

25 000 000

Грошові
шти

ко-

100

50 000 000

ВСЬОГО:

15.
РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ
Резервний капітал формується згідно законодавства України з метою забезпечення
покриття збитків підприємств. Встановлений законодавством розмір резервного
капіталу становить не менше 25 % статутного капіталу. Його формування проводиться шляхом відрахувань не менш ніж 5 % відсотків з прибутку підприємств. За
результатами діяльності 2018 року Компанія отримала чистий прибуток в розмірі 21
тис.грн. Відрахування до резервного капіталу буде проведено відповідно до норм
законодавства.
15.1 ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД
У звітному 2018 році внутрішнім аудитом було виявлено помилку у нарахуванні доходів комісійної винагороди торговця ціними паперами за минулий 2017 рік у сумі
1 тис.грн. та виправлено за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів, і
скориговані вхідні залишки рядка 1125 звіту про фінансовий стан. Даний факт не
призвів до суттєвих невідповідностей та викривлень в наданих річних звітних даних Компанії, тому перепублікація річної фінансової звітності не здійснювалась
16.
ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗА РОЗРАХУНКАМИ
Станом на звітну дату, поточні зобов’язання за розрахунками включають:
31.12.2018

31.12.2017

Торгова кредиторська заборгованість

6

10

Всього

6

10

7

7

-

-

Всього

7

7

Разом

13

17

Зобов’язання перед бюджетом:

Разом

0

9

Податок на прибуток

31.12.2017
4625

Облігації українських компаній

1685

291

Інвестиційні сертифікати

9322

43398

Разом

45809

48314

Інші податки

Уся кредиторська заборгованість деномінована у гривнях. Балансова вартість торгової кредиторської заборгованості та іншої кредиторської заборгованості приблизно дорівнює її справедливій вартості.
17.
ІНШІ ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Інші поточні зобов’язання Компанії включають заборгованість за придбанні цінні
папери на 01 січня 2018 року у сумі 4699 тис.грн на 31 грудня 2018 року 3725 тис.грн.
18.
ЧИСТИЙ ДОХОД (ВИРУЧКА) ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ
Доходи від основних операцій за категоріями включають:
2018 рік

2017 рік

304

411

Дохід від реалізації цінних паперів

65607

365300

Разом

65911

365711

Реалізація посередницьких
зберігача ЦП та торговця ЦП

Компанія станом на 31.12.2018р. утримує акції та облігації наступних українських
підприємств:
Акції:
ВАТ ЗНКІФ «Фінгрін капітал», код ЄДРПОУ 33907926
ВАТ ЗНКІФ «Інновація», код ЄДРПОУ 35043996
ВАТ ЗНВКІФ «Ратибор», код ЄДРПОУ 33516425
ПАТ «ДМЗ», код ЄДРПОУ 14313332
Облігації:
ТОВ «ІНВЕСТКРЕДИТ» серії А,В, С, код ЄДРПОУ 36494420
Іменні інвестиційні сертифікати:
ЗНВПІФ «Фінгрін Фінанс» (ТОВ КУА «Фінгрін»), код ЄДРПОУ 35607718
Компанія утримує акції українських підприємств з метою подальшого продажу з невизначеним терміном. На звітну дату проводиться аналіз котирувань акцій на підставі даних про біржові торги, та позабіржові торги.
Акції, що не мають ринкових котирувань обліковуються по собівартості їх придбан-

Порядок формування внеску

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВРАТА»

( - )

www.emitinfo.com

Станом на 31.12.2018 р.

1

( - )

34802

2

31.12.2017

Резерв на знецінення

31.12.2018

3053

31.12.2018

0

Акції українських компаній

2

14.
ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ КАПІТАЛ
Станом на 31.12.2018р. та на 31.12.2017р. розмір статутного фонду (капіталу) відповідає установчим документам в редакції, що є актуальною на ці дати.

Дебіторська заборгованість за виданими авансами

11.
ІНША ПОТОЧНА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
Інша поточна дебіторська заборгованість у Компанії включає заборгованість за операціями купівлі-продажу цінних паперів станом на 31.12.17р 1 693тис.грн. станом на
31.12.18р.279 тис.грн :
Компанія придбала право відступлення вимог до боржника і очікує отримати дохід
у сумі 161 тис.грн. у майбутньому періоду .
12.
ПОТОЧНІ ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ
Поточні фінансові інвестиції Компанії включають цінні папери призначені для продажу:

31.12.2017

3053

Долар США

31.12.2017
9

31.12.2018

послуг

Виручка Компанії за географічним розташуванням замовників складається лише з
замовників, розташованих в Україні.
19.
СОБІВАРТІСТЬ
2018 рік

2017 рік

Собівартість реалізованих цінних паперів

65597

364977

Разом

65597

364977
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20.
АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ
Адміністративні витрати включають:
2018 рік

2017 рік

Зарплата адміністративного апарату

321

192

Нарахування ЄСВ

71

45

Оренда приміщення

245

239

Амортизація

0

2

69

53

Навчання співробітників

8

18

Послуги зв’язку

2

4

Послуги охорони

2

2

Послуги зберігача

63

47

Послуги банків

6

5

Послуги біржі

58

58

Членські внески

8

5

Нотаріальні послуги

4

0

Обслуговування оргтехніки та ПЗ

3

0

Поштові витрати

1

1

Інші витрати

55

59

Разом

916

730

Консультаційні
та аудит

послуги

сторонами. Ціни та умови таких угод можуть відрізнятися від цін та умов угод між
непов’язаними сторонами.
Пов’язаними з Компанією особами є:
Назва пов’язаної особи Характер взаємовідносин

2018 рік

2017 рік

Позитивний результат від операцій з
відступлення права вимоги

412

-

Відсотки, нараховані на залишки коштів на поточному рахунку

-

-

Разом

412

-

Інші операційні витрати включають:
2018 рік

2017 рік

Інші витрати у т.ч. штрафи, пені

-

10

Суми нарахованого ЄСВ на декретну
відпустку

-

-

Сума резерву сумнівних боргів

-

-

Разом

-

10

22.
ФІНАНСОВІ ДОХОДИ
За 2017 та 2018 роки фінансові витрати у Компанії відсутні. Інші фінансові доходи
включають:
2018 рік

2017 рік

Нараховані доходи за борговими цінними паперами

158

38

Відсотки, нараховані за договором залучення коштів

77

-

Разом

235

38

23.
ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Загальні ставки оподаткування, які застосовувалися до Компанії протягом звітних
періодів були наступними:
З 1 січня 2017 р. по 31 грудня 2017 р.
18 %
З 1 січня 2018 р. по 31 грудня 2018 р.
18 %
Компоненти витрат по податку на прибуток Компанії за роки, що закінчилися 31
грудня 2018 та 2017 років, включають:
2018

2017

Поточний податок

24

7

Зміни у відстрочених податках

-

-

Витрати по податку на прибуток

24

7

Вплив тимчасових податкових різниць станом на 31 грудня 2018 року не виявлено,
оскільки відсутні різниці в оцінці Компанією вартості активів та зобов’язань (основних засобів, нематеріальних активів, дебіторської заборгованості,інших поточних
зобов’язань та фінансових активів) та їх податкової бази.
24.
ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
У відповідності до МСБО 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони», сторони
вважаються пов’язаними, якщо одна сторона має можливість контролювати іншу
сторону або чинити значний вплив на діяльність іншої сторони в процесі прийняття
фінансових або операційних рішень. При розгляді кожної можливої пов’язаної сторони особлива увага приділяється змісту відношень, а не тільки їх юридичній формі.
Пов’язані сторони можуть укладати угоди, які не проводилися б між непов’язаними

ЕМІТ ІНФО

ТОВ «СТАРТ-МАКС» код 36840131

Контролююча сторона

ТОВ «ВРАТА» код 32857450

Контролююча сторона

Величкін Олександр Валерійович

Контролююча сторона

Кислєва Альона Борисівна

Контролююча сторона

Протягом 2018 року операцій з пов’язаними особами не проводились.
Ключовий управлінський персонал представлений однією особою: Мельниченко
Світлана Миколаївна, директор. Характер відносин – провідний управлінський персонал. Вся сума компенсації ключовому управлінському персоналу була включена
до складу адміністративних витрат та становить за 2018 рік - 84 тис.грн., за 2017 рік
- 42 тис.грн. Сума компенсації є заробітною платою, Компанія не має довгострокових
компенсаційних або преміальних програм.

21.
ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ
Інші операційні прибутки Компанії включають:

22
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25.
ФАКТИЧНІ ТА ПОТЕНЦІЙНІ ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Податкова система
На даний момент в Україні діє Податковий кодекс. Він вступив в силу з
1-го січня 2011 року. Даний нормативний документ повністю змінив принцип нарахування податку на прибуток та вніс значні зміни до норм, які регулюють справляння інших податків та обов’язкових платежів. Податки та нарахування, що сплачуються Компанією, включають податок на прибуток, нарахування на фонд заробітної
плати, а також інші податки і збори.
Українське податкове, валютне та митне законодавство часто змінюється. Суперечливі положення тлумачаться по-різному. Керівництво вважає, що його тлумачення
є доречним та обґрунтованим і нараховує відповідні податки на підставі цього припущення. Однак неможливо гарантувати, що податкові органи не оскаржать нараховані суми.
Податкові та митні органи мають право здійснювати донарахування, стягувати пеню
та інші податкові зобов’язання протягом трьох років після закінчення податкового
періоду. За певних обставин перевірка може стосуватися довших періодів.
26.
ЧИННИКИ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ
Чинники фінансових ризиків
Для професійних учасників фондового ринку, що провадять діяльність з торгівлі
цінними паперами, істотними є кредитний, ринковий, операційний ризики та ризик
ліквідності.
В процесі своєї діяльності Компанія підлягає впливу різних фінансових ризиків. Компанія приділяє особливу увагу непередбачуваності фінансових ринків і має на меті
звести до мінімуму їх негативні наслідки для результатів діяльності Компанії. Основні цілі управління фінансовими ризиками - визначити ліміти ризиків і встановити
контроль над тим, щоб ці ліміти не перевищувалися.
Кредитний ризик
Кредитний ризик - ризик виникнення у Компанії фінансових втрат (збитків) внаслідок невиконання в повному обсязі або неповного виконання контрагентом своїх фінансових зобов’язань перед Компанією відповідно до умов договору. Розмір збитків
у цьому випадку пов’язаний із сумою невиконаного зобов’язання.
Основні фінансові зобов’язання контрагентів Компанії включають торгову дебіторську заборгованість, що виникає за договорами з постійними контрагентами та погашається у строки, передбачені договорами, тобто не є пролонгованою або простроченою. Таким чином, аналізуючи діяльність компанії у динаміці, можна зробити
висновок, що чутливість Компанії до кредитного ризику не є суттєвою.
Ринковий ризик
Ринковий ризик включає:
- процентний ризик, пов’язаний з негативними наслідками коливання цін на боргові
цінні папери та похідні фінансові інструменти процентної ставки;
- пайовий ризик, пов’язаний з негативними наслідками коливання цін на пайові цінні
папери та похідні фінансові інструменти, базовим активом яких є такі цінні папери;
- валютний ризик, пов’язаний з негативними наслідками коливання курсів іноземних валют та золота;
- товарний ризик, пов’язаний з негативними наслідками коливання цін на похідні
фінансові інструменти, базовим активом яких є товари.
Оскільки частка процентних боргових цінних паперів є незначною та становить
0,8% від вартості портфелю цінних паперів Компанії та процентна ставка за ними є
фіксованою емітентом згідно проспекту емісії, Компанія не є чутливою до процентного ризику.
Пайові цінні папери, що мають біржові котирування піддаються ризику, який обумовлений невизначеністю по відношенню до майбутньої вартості акцій. Компанія
здійснює управління ризиками зміни цін на пайові інструменти, диверсифікуючи
вкладення та встановлюючи ліміти для окремих пайових інструментів та пайових інструментів у цілому. Звіти щодо портфелю пайових інструментів на регулярній основі надаються керівництву Компанії. Керівництво Компанії аналізує та затверджує всі
рішення, які пов’язані з пайовими інвестиціями.
Валютний ризик - це ризик того, що вартість фінансових інструментів коливатиметься із-за зміни курсів обміну. Значні коливання курсів не можуть вплинути на розмір
прибутку Компанії, оскільки операції Компанія проводить виключно в національній
валюті.
Компанія не приймала участі в будь-яких операціях з використанням похідних фінансових інструментів тому не є чутливою до товарного ризику.
Операційний ризик
Операційний ризик включає:
- ризик персоналу, пов’язаний з діями або бездіяльністю працівників установи
(людським фактором), включаючи допущення помилки при проведенні операції,
здійснення неправомірних операцій, пов’язане з недостатньою кваліфікацією або
із зловживанням персоналу, перевищення повноважень, розголошення інсайдерської та/або конфіденційної інформації та інше;
- інформаційно-технологічний ризик, пов’язаний з недосконалою роботою інформаційних технологій, систем та процесів обробки інформації або з їх недостатнім
захистом, включаючи збій у роботі програмного та/або технічного забезпечення,
обладнання, інформаційних систем, засобів комунікації та зв’язку, порушення цілісності даних та носіїв інформації, несанкціонований доступ до інформації сторонніх
осіб та інше;
- правовий ризик, пов’язаний з недотриманням установою вимог законодавства, договірних зобов’язань, а також з недостатньою правовою захищеністю установи або
з правовими помилками, яких припускається установа при провадженні діяльності.
Чутливість компанії до операційного ризику є низькою, оскільки розподіл обов’язків
в Компанії направлений на зменшення можливостей, які дають змогу будь-якій особі обіймати посаду, що дозволяє їй робити та приховувати помилки або шахрайські
дії у звичайному ході виконання своїх обов’язків, розроблена досконала система
внутрішнього фінансового моніторингу. Працівники регулярно проходять ознайомлення із законодавством України та міжнародними нормативними актами з питань
запобігання легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фі-
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нансуванню тероризму, з вимогами щодо забезпечення конфіденційності інформації про фінансові операції, з внутрішніми документами з питань фінансового моніторингу та ін., проводяться практичні заняття щодо реалізації Правил та Програм
внутрішнього фінансового моніторингу.
Системні і програмно-технічні засоби та засоби зв’язку, які використовує Компанія,
запобігають втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню інформації та забезпечують архівацію даних та інформації
щодо проведених операцій за кожний операційний день, а також забезпечують дублювання роботи всіх систем та елементів для забезпечення збереження інформації
та забезпечення неможливості її знищення з будь-яких обставин.
Оскільки штатним розкладом не передбачено юридичного підрозділу, для упередження виникнення правових ризиків Компанією укладено договір на юридичне супроводження діяльності із консалтинговою компанією.
Метою управління операційними і юридичними ризиками Компанії є забезпечення
належного функціонування внутрішніх процедур і політики, направлених на приведення цих ризиків до мінімуму.
Ризик ліквідності
Ризик ліквідності – це ризик того, що Компанія зіткнеться з труднощами при виконанні зобов’язань, пов’язаних з фінансовими зобов’язаннями. Підхід керівництва
до управління ліквідністю полягає в тому, щоб забезпечити, наскільки це можливо, постійну наявність у Компанії ліквідних засобів, достатніх для погашення своїх
зобов’язань у термін, як у звичайних, так й у напружених умовах, не допускаючи виникнення неприйнятних збитків та не піддаючи ризику репутацію Компанії.
27.
СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ
Балансова вартість фінансових активів та зобов’язань дорівнює їх справедливої
вартості.
Компанія здійснює аналіз фінансових інструментів, визнаних за справедливою вартістю, у розрізі таких категорій ієрархії:
інструменти, справедлива вартість яких була визначена на основі котирувань цін на активних ринках для ідентичних активів або зобов’язань - рівень 1;
інструменти, справедлива вартість яких була визначена на основі відмінних від котирувань цін, включених до Рівню 1, вихідних даних, що спостерігаються для активу або зобов’язання безпосередньо (ціни) або опосередковано (похідні
від цін) - рівень 2;
інструменти, справедлива вартість яких була визначена на основі вихідних даних для активу або зобов’язання, не заснованих на спостережуваних ринкових даних (вихідні дані, що не спостерігаються на ринку) - рівень 3.
31.12.2018
Рівень
1

Рівень 2

Фінансові активи, наявні
для продажу

31.12.2017
Рівень
3

Разом

9000

9000

Рівень
1

Рівень
2

Рівень
3

Разом

9000

900

Фінансові
активи, що
переоцінюються за
справедливою вартістю
через прибуток
або
збиток

36487

9322

45809

4916

43398

48314

ВСЬОГО

36487

18322

54809

4916

52398

57398

28.
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ
Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників .
Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор.
Директор обирається Зборами Учасників Товариства.
Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, які віднесено до виключної компетенції Зборів Учасників. Збори Учасників можуть прийняти
рішення про передачу частини прав, що належать їм, до компетенції Директора.
Директор підзвітний Зборам Учасників і організує виконання їх рішень.
Директор не вправі приймати рішення, обов’язкові для Учасників Товариства.
Директор не може бути одночасно Головою Зборів Учасників.
Директор не рідше одного разу на рік звітує перед Зборами Учасників
про свою роботу та про стан справ Товариства.
Директор Товариства, особа, яка виконує обов’язки Директора без довіреності виконує будь-які дії від імені Товариства, укладає та підписує від імені
Товариства договори (правочини) та зовнішньоекономічні контракти, відкриває
та закриває банківські рахунки Товариства, відкриває та закриває рахунки в інших
фінансових установах, видає довіреності, приймає на роботу, звільняє з роботи працівників Товариства, визначає умови оплати праці працівників, затверджує правила
процедури та інші внутрішні документи Товариства, видає накази, розпорядження i
дає вказівки, обов’язкові для виконання всіма працівниками Товариства, має право
першого підпису фінансових документів, виступає від імені Товариства i представляє його інтереси в стосунках з органами державної влади, судами, юридичними та
фізичними особами.
Голова Товариства – Президент виконує функції представника Товариства у відносинах з третіми особами як в Україні так і за її межами.
Керівник				

Мельниченко С.М.

ТОВ»Фондовий консалтинг»

Анпілогова В.М.

АУДИТОРСЬКА ФІРМА
РЕСПЕКТ
Свідоцтво Аудиторської палати України
про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0135
АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ
НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо річної фінансової звітності
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФГІ»
станом на 31 грудня 2018 року
Адресат:
НКЦПФР
ТОВ «ФГІ»
Звіт щодо аудиту фінансової звітності
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Думка
Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФГІ», код за ЄДРПОУ 37373876, місцезнаходження: 49027, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 22, (надалі Товариство), що
складається з: Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2018 року, Звіту про
фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за
прямим методом), Звіту про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.
На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 року, його фінансові
результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до
Міжнародних стандартів 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.
Ключові питання аудиту
Під час проведення аудиту фінансової звітності Товариства ми визначили, що немає
ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті.
Інша інформація
Ми не визначили окремі питання, на які мали доцільно звернути увагу та які не впливають на висловлення нами думки.
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
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 та нормативних актів
Відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» № 2258-VII від 21.12.2017 основні принципи, методи і процедури, що використовувалися Товариством для ведення бухгалтерського обліку та формування
фінансової звітності, визначені в Наказі про облікову політику.
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Принципи облікової політики Товариства застосовувались при веденні бухгалтерського обліку та не змінювались протягом 2018 року.
Загальний стан бухгалтерського обліку Товариства можна оцінити як такий, що відповідає вимогам управлінського персоналу.
Товариство у 2018 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 30.11.1999 № 291 (із змінами та доповненнями).
Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності Товариством була проведена інвентаризація згідно до вимог «Положенням
про інвентаризацію активів та зобов’язань», затвердженим наказом Міністерства
фінансів України від 02.09.2014 №879 (із змінами і доповненнями).
Фінансова звітність Товариства підготовлена відповідно до МСФЗ.
Опис питань та висновки щодо активів, зобов’язань та чистий прибуток (збиток) Товариства відповідно до МСФЗ
•
Розкриття інформації про активи
Станом на 31.12.2018 загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок
2018 року зменшились на 957 тис. грн. і відповідно складають 58 242 тис. грн. Зменшення активів відбулося в основному за рахунок зменшення поточної дебіторської
заборгованості.
•
Довгострокові фінансові інвестиції
Станом на 31.12.2017 та на 31.12.2018 довгострокові фінансові інвестиції Товариства
складають 9 000 тис.грн. та 9 000 тис.грн. відповідно.
Наведена інформація належним чином розкрита Товариством в Примітці 7 до фінансової звітності.
•
Інша поточна дебіторська заборгованість
Станом на 31.12.2017 та на 31.12.2018 інша поточна дебіторська заборгованість Товариства складає 1 693 тис.грн. та 279 тис.грн. відповідно.
Наведена інформація належним чином розкрита Товариством в Примітці 11 до фінансової звітності.
•
Поточні фінансові інвестиції
Поточні фінансові інвестиції станом на 31.12.2017 та на 31.12.2018 складають 48
314 тис.грн. та 45 809 тис.грн. відповідно.
Наведена інформація належним чином розкрита Товариством в Примітці 12 до фінансової звітності.
•
Гроші та їх еквіваленти
Гроші та їх еквіваленти станом на 31.12.2017 та на 31.12.2018 складають 2 тис.грн.
та 3 053 тис.грн. відповідно.
Наведена інформація належним чином розкрита Товариством в Примітці 13 до фінансової звітності
Активи визнані, оцінені та класифіковані Товариством відповідно до вимог МСФЗ та
облікової політики.
•
Власний капітал
Станом на 31.12.2018 розмір власного капіталу Товариства складає суму 54 504 тис.
грн., з яких:
o
зареєстрований (пайовий) капітал – 50 000 тис.грн.;
o
нерозподілений прибуток – 4 504 тис.грн.
•
Зареєстрований (пайовий) капітал
Станом на 31.12.2018 року зареєстрований (пайовий) капітал Товариств складає 50
000 тис. грн. (П’ятдесят мільйонів грн. 00 коп.) та розподіляється наступним чином:
Найменування
дичної особи

юри-

О р га н і з а ц і й н о правова форма

Частка у статутному капіталі (в
тис. грн.)

Відсоток у
статутному
капіталі

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВРАТА»

Товариство з обмеженою відповідальністю

25 000

50

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАРТ-МАКС»

Товариство з обмеженою відповідальністю

25 000

50

50 000

100

Всього

Зареєстрований (пайовий) капітал Товариства станом на 31.12.2018 повністю сплачений засновниками (учасниками) в сумі 50 000 тис. грн. (П’ятдесят мільйонів грн.
00 коп.)
Заборгованість учасників на кінець звітного року відсутня.
Наведена інформація належним чином розкрита Товариством в Примітці 14 до фінансової звітності.
•
Нерозподілений прибуток
Станом на 31.12.2017 та на 31.12.2018 нерозподілений прибуток Товариства складає
4 484 тис.грн. та 4 504 тис.грн. відповідно. За звітний рік Товариство одержало прибуток у сумі 21 тис.грн.
Наведена інформація належним чином розкрита Товариством в Примітці23 до фінансової звітності.
•
Інші поточні зобов’язання
Станом на 31.12.2017 та на 31.12.2018 інші поточні зобов’язання Товариства складають 4 699 тис.грн. та 3 725 тис.грн. відповідно.
Наведена інформація належним чином розкрита Товариством в Примітці 17 до фінансової звітності.
Зобов’язання визнані, оцінені та класифіковані Товариством, за винятком питання
описаного вище, відповідно до вимог МСФЗ та облікової політики.
•
Операції з пов’язаними особами
Під час здійснення процедур аудиту фінансової звітності з аудиту ми встановили
пов’язаних осіб Товариства, а саме:
Зміст відношень

Найменування

Характер
син

Істотна участь

ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВРАТА»

Відносини контролю

50%

Істотна участь

ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СТАРТ-МАКС»

Відносини контролю

50%
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відно-

Частка у статутному капіталі (%)

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК

ВЕЛИЧКІН ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ

КОНТРОЛЕР

50%

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК

КИСЛЄВА АЛЬОНА БОРИСІВНА

КОНТРОЛЕР

50%

Директор

МЕ ЛЬНИЧЕНКО
СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

Провідний управлінський персонал

Ми встановили, що Товариство на протязі звітного року не мало операцій з
пов’язаними сторонами.
• Стан корпоративного управління
Ми встановили, що:
o Товариство забезпечує захист прав, законних інтересів учасників та рівне ставлення до всіх учасників незалежно від розміру частки у статутному капіталі, якими вини
володіють, та інших факторів;
o Виконавчий орган Товариства здійснює керівництво поточною діяльністю товариства та підзвітний загальним зборам учасників;
o Інформація, що розкривається Товариством, є суттєвою та повною;
o Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється як через залучення незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), так і через
механізми внутрішнього контролю;
o Товариство поважає права та враховує законні інтереси заінтересованих осіб (тобто осіб, які мають легітимний інтерес у діяльності Товариства і до яких передусім
належать працівники, кредитори, споживачі послуг Товариства, територіальна громада, на території якої розташоване Товариство, а також відповідні державні органи
та органи місцевого самоврядування) та активно співпрацює з ними для створення
добробуту, робочих місць та забезпечення фінансової стабільності Товариства.
• Аналіз фінансового стану
Для характеристики фінансового стану Товариства ми здійснили розрахунок економічних показників, а саме:
o Коефіцієнт абсолютної ліквідності становить: 0,82 (орієнтоване позитивне значення показника 0,25 - 0,5). Абсолютна ліквідність товариства – наявність грошових коштів та їх еквівалентів для погашення пред’явлених зобов’язань. В даному випадку
Товариство на кожну гривню пред’явлених зобов’язань може запропонувати 0,82
гривен грошовими коштами.
o Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) становить: 13,17 (орієнтоване позитивне значення показника 1,0 - 2,0), який показує достатність ресурсів Товариства
сплачувати свої поточні зобов’язання.
o Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності, або автономії) становить:
0,94 (орієнтоване позитивне значення 0,25 - 0,5), який відображає достатню питому
вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих в його діяльність.
o Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) (орієнтоване позитивне значення
0,5 - 1,0) становить: 0,07 та вказує на незалежність Товариства від залучених засобів.
o Коефіцієнт рентабельності активів становить 0 та характеризує наскільки ефективно Товариство використовує свої активи для отримання прибутку, тобто показує,
який прибуток приносить кожна гривня, вкладена в активи.
Ми встановили, що Товариство станом на 31.12.2018 має оптимальні економічні показники, крім коефіцієнта рентабельності.
• Події після дати балансу
Ми не встановили подій після дати балансу, що могли б суттєво вплинути на фінансовий стан Товариства.
• Основні відомості про аудиторську фірму:
o повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів:
АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РЕСПЕКТ» У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ;
o код за ЄДРПОУ: 20971605;
o номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України:
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №0135 видане
Рішенням
Аудиторської палати України за №98 від 26 січня 2001 року дійсне до 30 липня 2020
року;
o
данні про включення до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності:
АФ «РЕСПЕКТ» У ВИГЛЯДІ ТОВ, відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-V111, включено до Реєстру аудиторів
та суб’єктів аудиторської діяльності в розділи:
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».
o
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:
Куріленко Людмила Іванівна, №100442.
o
місцезнаходження:
65026, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН,
ПРОВУЛОК МАЯКОВСЬКОГО, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 10
•
Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:
o
дата та номер договору на проведення аудиту: 31.01.2019, № 13;
o
дата початку та дата закінчення проведення аудиту: дата початку
31.01.2019, дата закінчення 17.04.2019.
Ключовий партнер						
з аудиту, результатом якого є цей звіт				
незалежного аудитора							
Куріленко Людмила Іванівна
Генеральний директор
АФ «РЕСПЕКТ» У ВИГЛЯДІ ТОВ					
Швець Олена Олександрівна
Дата аудиторського звіту: 17 квітня 2019 року
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ЕМІТ ІНФО

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «А.І.С.Т. ІНВЕСТ»
КОДИ

Територія: Голосіївський р-н, м. Київ
Дата (рік, місяць, число)

Організаційно-правова форма господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю

2019

01

01

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

за ЄДРПОУ

22925951

Середня кількість працівників: 5

за КОАТУУ

8036100000

Одиниця виміру: тис. грн.

за КОПФГ

Адреса: вулиця Академіка Вільямса, буд. 19/14, кв. 692, м. Київ, 03189

за КВЕД

Складено:

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018р.     •    Форма №1     •    
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

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

2

3

4

1000
1001
1002
1005

63
63

63
63

1010

144

232

1011
1012
1015

294
150

297
65

Код
рядка

Примітка

1016
1017
1020

Код за ДКУД
Пасив

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

Код
рядка

Примітка

2

3

4

5

7650

7650

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

Пенсійні зобов`язання

1505

Довгострокові кредити банків

1510

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

1515
1520

1065

Благодійна допомога

1526

1090
1095

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

1530

резерв незароблених премій

1533

інші страхові резерви

1534

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

1535
1540
1545
1595

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

1600
1605

1022
1030

37

1035

4363

1040
1045
1050
1060

4544

232

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125

472

1130
1135
1136

3

5
3

37842
19749
8709

7636
340
94

8709

94

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

66775

8075

1200
1300

71319

8307

1801001

На початок
звітного
періоду

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

1021

240
66.12

На кінець
звітного
періоду

52

59

54839

568

(

) (

)

(

) (

)

62541

8277

1500

1521
1525

1531
1532

1610
1615
1620
1621
1625
1630

30

6

1635
1640
1645
1650
1660
1665

23

4

1670
1690

8719

26

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

1695

8778

30

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

Баланс

1900

71319

8307
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ЕМІТ ІНФО

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

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

Код
рядка

Пимітка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

5

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

2000

141238

99790

Чисті зароблені страхові премії

2010

Премії підписані, валова сума

2011

2013

Зміна частки перестраховиків у
резерві незароблених премій

2014

2070

Валовий
прибуток

2090

збиток

2095

2150

(

Інші операційні витрати

2180

(

(

180777

) (

97475

)

2315
(

39539

) (

)

Інші доходи

2240

3630

199

Дохід від благодійної допомоги

2241

Фінансові витрати

2250

(

Втрати від участі в капіталі

2255

(

Інші витрати

2270

(

2120

2

Дохід від зміни вартості активів,
які оцінюються за справедливою
2121
вартістю
Дохід від первісного визнання
біологічних активів і сільськогоспо- 2122
дарської продукції
(

2953

) (

625

Код
рядка

Пимітка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

5

2455

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

Сукупний дохід (сума рядків
2350,2355 та 2460)

2465

26
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42491

376

15081

) (

)

) (

)

) (

)

) (

1765

)

2290

128

збиток

2295

(

54262

) (

)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

(

2

) (

)

Прибуток (збиток) від припиненої
діяльності після оподаткування

2305

)

прибуток

2350

збиток

2355

128
(

54264

) (

)

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття

Податок на прибуток, пов`язаний з
іншим сукупним доходом

(

прибуток

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

2450

1685

Чистий фінансовий результат:

2130

Інший сукупний дохід до оподаткування

)

9

Інші операційні доходи

2445

) (

56

2112

Інший сукупний дохід

(

2220

Зміна частки перестраховиків в
інших страхових резервах

2415

)

Інші фінансові доходи

Фінансовий результат до оподаткування:

Частка іншого сукупного доходу
асоційованих та спільних підприємств

) (

2200

2111

2410

)

(

Дохід від участі в капіталі

Зміна інших страхових резервів,
валова сума

Накопичені курсові різниці

5

2195

Прибуток (збиток) від впливу інфля- 2275
ції на монетарні статті

2405

) (

збиток

2110

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

1

)

2190

Дохід (витрати) від зміни інших
страхових резервів

2400

5
) (

прибуток

2105

Дооцінка (уцінка) необоротніх
активів

1801003

4

Витрати на збут

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

Адміністативні витрати

3

Фінансовий результат від операційної діяльності:

Собівартість реалізованої продукції 2050
(товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2

Витрати від зміни вартості активів,
які оцінюються за справедливою
2181
вартістю
Витрати від первісного визнання
біологічних активів і сільськогоспо- 2182
дарської продукції

Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума

Код за ДКУД
1

Стаття

1

Код
рядка

Пимітка

За звітний
період

2

3

За аналогічний
період попереднього року

4

5

Матеріальні затрати

2500

6

22

Витрати на оплату праці

2505

368

441

Відрахування на соціальні заходи

2510

70

95

Амортизація

2515

76

5

Інші операційні витрати

2520

2434

529

Разом

2550

2954

1092

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Стаття

Код
рядка

Пимітка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

5

Середньорічна кількість простих
акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію
Скоригований чистий прибуток
(збиток) на одну просту акцію
(54264)

128

Дивіденди на одну просту акцію

№1(27) • 26 квітня 2019 р.

2600
2605
2610
2615
2650

www.emitinfo.com

ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «А.І.С.Т. ІНВЕСТ»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ЕМІТ ІНФО

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

3011
3015

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

Код
рядка

Примітка

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

4

3000
3005
3006
3010

За аналогічний
період попереднього року
5

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

215009

3020

401076

51029

2

3025
3035
3040
3045
3050

5

3215

10

9

3220
3225
3230

56086

4662

3235

3613

3205

3250
3255

(

3260
3270
3275

(
(
(

) (

3280

(

) (

3290

(

) (

554

) (
) (
) (

55806

3295

3349

)
131
4882

)
)
)
)
)

-342

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової
діяльності

3055
3095

353625

3100

(

284778

) (

222697

)

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

(
(
(

301
78
78

) (
) (
) (

350
71
85

)
)
)

3116

(

5

) (

)

3117

(

) (

)

3118

(

73

) (

Витрачання на оплату авансів

3135

(

1128

) (

)

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

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

715188

Товарів (робіт, послуг)

85

) (
345264

) (

-11964

)

)
926693

)

3848

3300
3305
3310
3340
3345

(

) (

)

3350
3355
3360

(
(
(

) (
) (
) (

)
)
)

3365

(

) (

)

3370

(

) (

)

3375

(

) (

)

3390

(

) (

)

3395
3400
3405

Код
рядка

Примітка

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

Стаття

Зареєстрований капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

4

5

6

-8615
8709

3506
5203

94

8709

3410
3415

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ Форма №4
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1801004

4

3200

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

37480

3

Код за ДКУД
Резервний
капітал
7

Нерозподілений
Неоплачений
прибуток
капітал
(непокритий
збиток)
8
9

1801005

Вилучений
капітал
10

Всього
11

7650

52

54839

62541

7650

52

54839
(54264)

62541
(54264)

7

(7)

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

(7250)
7250

(7250)
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ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «А.І.С.Т. ІНВЕСТ»

ЕМІТ ІНФО

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «А.І.С.Т.-ІНВЕСТ»
ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

За 2018 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Фінансова звітність Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «А.І.С.Т.-Інвест» (далі – Компанія) за період, що закінчився 31 грудня 2018 року
підготовлена керівництвом Компанії до 18 січня 2019 року.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «А.І.С.Т.-ІНВЕСТ»
є товариством з обмеженою відповідальністю, створеним 01 жовтня 2009 року.
Скорочене найменування ТОВ «ІК «А.І.С.Т.-ІНВЕСТ».
Країна реєстрації – Україна.
Офіс Компанії знаходиться за адресою (юридична і основне місце ведення господарської діяльності):
03189, м. Київ, вул. Академіка Вільямса, буд.19/14, прим. 692.
Офіційна сторінка в Інтернеті, на якій доступна інформація про підприємство –
http://aict-invest.com.ua/. Адреса електронної пошти – aict_invest@ukr.net
Компанія пропонує юридичним та фізичним особам послуги на ринку цінних паперів, на що має відповідні ліцензії:
• Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України (серія
АЕ № 294668) на здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами – брокерська
діяльність, строк дії ліцензії з 29 січня 2015 року - необмежений, рішення про видачу
ліцензії від 16 грудня 2014 року № 1733,
• Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України (серія
АЕ № 294669) на здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами – дилерська діяльність, строк дії ліцензії з 29 січня 2015 року - необмежений, рішення про видачу
ліцензії від 16 грудня 2014 року № 1733,
Учасники
Станом на 31 грудня 2018 року зареєстрованими учасниками Компанії є юридичні
компанії, які володіють частками у Статутному капіталі:
Учасники

Резиденство

Відсоток участі, %

«Альтера Фінанс - Фонд нерухомості» ЗНКІФ ПАТ

Україна

9,05%

«Альтера Фінанс» ТОВ

Україна

9,80%

«Вебіннекс» ТЦ» ТОВ

Україна

9,80%

«Голден Вертекс Фонд» ЗНКІФ ПАТ

Україна

9,05%

«Прометей-Телеком» ПРАТ

Україна

9,00%

«Спектр» ФК» ТОВ

Україна

8,50%

«Такт» ФК» ТОВ

Україна

8,50%

«Укргазотрейд» ПРАТ

Україна

9,00%

«Фонд К1» ТОВ

Україна

9,80%

«Фонд К3» ТОВ

Україна

9,00%

«Фонд К4» ТОВ

Україна

8,50%

2. ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ І ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ
Заява про відповідність
Фінансова звітність Компанії є фінансовою звітністю загального призначення, яка
сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Компанії для задоволення інформаційних потреб
широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.
Концептуальною основою фінансової звітності Компанії за період, що закінчився 31
грудня 2018 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ),
видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції
чинній на 01 січня 2018 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства
фінансів України.
Підготовлена Компанією фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на
01 січня 2018 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.
При формуванні фінансової звітності Компанія керувалася також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.
Застосування нових стандартів і інтерпретацій
В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України,
розміщено для користування такі стандарти як МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та
МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання», які відповідно набувають
чинності з 01 січня 2018 року.
За рішенням керівництва Компанії МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання» до дати набуття чинності не застосовується. Дострокове застосування цього стандарту не вплинуло би на фінансову звітність Компанії за період, що
закінчується 31 грудня 2018 року, оскільки Компанія не входить в сферу дії цього
стандарту.
З 1 січня 2018 року Товариство застосовує МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами». Товариство отримує основний дохід від діяльності з управління активами. Застосування МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» на відображення результатів
діяльності не мало суттєвого впливу
За рішенням керівництва Компанії МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» до фінансових
звітів Компанії за період, що закінчується 31 грудня 2018 року застосовується.
В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України,
оприлюднено стандарт МСФЗ 16 «Оренда», який набуває чинності 01 січня 2019
року. За рішенням керівництва Товариство МСФЗ 16 «Оренда» до дати набуття
чинності не застосовується. Очікується, що застосування МСФЗ 16 «Оренда» буде
мати суттєвий вплив на фінансову звітність Товариства, враховуючи, що Товариство
орендує нежитлове приміщення, в якому знаходиться офіс, згідно Договору оренди
№ 202/04/17 від 01.04.17 р. (орендодавець – ТОВ «ТД «Європа-Люкс», ідентифікаційний код юридичної особи 34486842).
Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.
Припущення про безперервність діяльності
Фінансова звітність Компанії підготовлена виходячи з припущення безперервності
діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які
необхідно було б провести в тому випадку, якби Компанія не могла продовжити
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подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів
безперервності діяльності.
Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Компанії затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником Компанії 18 січня 2019 року. Ні учасники Компанії, 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 2018 рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2018 року.
Принципи складання звітності
Фінансова звітність Компанії не включає фінансову звітність контрольованих нею
організацій (дочірніх підприємств). Контрольованим вважається підприємство,
якщо керівництво Компанії має можливість визначати його фінансову та господарську політику для отримання вигод від його діяльності.
Управлінський персонал вважає, що Товариство може не проводити перерахунок
фінансової звітності за 2018 рік згідно з МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції». Відзначено, що за показниками, наведеними в підпунктах «в» і «г» пункту
3 МСБО 29, економічний стан в Україні не відповідає ситуації, яка характеризується гіперінфляцією. Уповільнення інфляції в 2018 році дозволило НБУ підвищувати
облікову ставку протягом півроку 2018 - з 14,5 до 17,5% річних протягом півріччя
2018 року. Як наслідок, у півріччі 2018 року спостерігалося підвищення процентних
ставок по депозитах. Крім цього, індекс заробітної плати в 2018 році в січні становив
менше 100%. Також не можна стверджувати, що продаж і придбання на умовах відстрочення платежу здійснюється за цінами, які компенсують очікувану втрату купівельної спроможності протягом періоду відстрочки платежу, тим більше, якщо цей
термін короткий. Ці факти дають можливість вважати, що Товариство може не проводити перерахунок фінансової звітності за 2018 рік згідно з МСБО 29 «Фінансова
звітність в умовах гіперінфляції».
3. СУТТЄВІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Відповідність облікової політики
Облікова політика, застосовувана при підготовці цієї фінансової звітності в основному відповідає обліковій політиці, що застосовувалася при підготовці фінансової
звітності за попередній звітний період.
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 та оцінки за справедливою вартістю окремих фінансових інструментів
відповідно 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.
Інформація про зміни в облікових політиках
Компанія обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операції, інших подій або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними.
З 1 січня 2018 року Товариство застосовує МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами». Товариство отримує основний дохід від діяльності з управління активами. 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 2015 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. Інформація про облікові
політики щодо очікуваних кредитних збитків наведена у примітці 3.3.3., а інформація про суми, обумовлені очікуваними кредитними збитками наведена у розділі 6
Приміток
Форма та назви фінансових звітів
Перелік та назви форм фінансової звітності Компанії відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
Методи подання інформації у фінансових звітах
Згідно МВФЗ та враховуючи НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі
«функції витрат» або «собівартості реалізації», згідно з яким витрати класифікують
відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або
адміністративну діяльність. Проте, оскільки інформація про характер витрат є корисною для прогнозування майбутніх грошових потоків, то ця інформація наведена
в цих Примітках.
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 Компанії.
3.1. Облікові політики щодо фінансових інструментів
Визнання та первісна оцінка фінансових інструментів
Фінансовий інструмент – це будь-який контракт, який приводить до виникнення фінансового активу у одного суб’єкта господарювання та фінансового зобов’язання
або інструменту у іншого суб’єкта господарювання. Згідно з МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання» фінансовий актив – це будь-який актив, що є:
- грошовими коштами;
- інструментом власного капіталу іншого суб’єкта господарювання;
- контрактним правом:
а) отримувати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта господарювання, або
б) обмінювати фінансові інструменти з іншим суб’єктом господарювання за умов, які
є потенційно сприятливими, або
в) контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть здійснюватися
власними інструментами капіталу суб’єкта господарювання та який є:
- непохідним інструментом, за який суб’єкт господарювання зобов’язаний, або може
бути зобов’язаний отримати змінну кількість власних інструментів капіталу, або
- похідним інструментом, розрахунки за яким здійснюватимуться, або можуть здійснюватися іншим чином, ніж обміном фіксованої суми грошових коштів, або іншого
фінансового активу на фіксовану кількість власних інструментів капіталу.
Компанія визнає фінансовий актив тоді і лише тоді, коли стає стороною контрактних
положень щодо цього інструмента (параграф 3.1.1 МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»
(далі - МСФЗ 9)). Коли фінансовий актив вперше визнається в активах Компанії, він
класифікується відповідно до параграфів 4.1.1 – 4.1.5 МСФЗ 9. Компанія визнає такі
категорії фінансових активів, які в подальшому оцінюються:
- за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або
збитку;
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- за амортизованою собівартістю.
Фінансовий актив оцінюють за амортизованою собівартістю, якщо виконуються
обидві такі умови:
- актив утримують в моделі бізнесу, мета якої – утримування активів задля збирання
контрактних грошових потоків;
- контрактні умови фінансового активу передбачають у певні дати надходження грошових потоків, які є лише погашенням основної суми та сплатою відсотків на непогашену основну суму.
Згідно з МСФЗ 9 під час первісного визнання фінансового активу він оцінюється за
справедливою вартістю. Справедливою вартістю фінансового інструмента при первісному визнанні є, як правило, ціна операції (тобто справедлива вартість наданої
компенсації) (параграф Б5.1.1 МСФЗ 9). Проте, при наявності свідчення, що ціна операції не відповідає справедливій вартості фінансового інструмента, який придбавається, необхідно провести оцінку за їхньою справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку.
Якщо Компанія визначає, що справедлива вартість при первісному визнанні відрізняється від ціни операції, то Компанія обліковує такий інструмент на цю дату таким
чином:
- за оцінкою, передбаченою параграфом Б5.1.1 МСФЗ 9, якщо така справедлива
вартість підтверджується ціною котирування на активному ринку для ідентичного
активу або зобов’язання (тобто вхідними даними 1 рівня), або побудована за методикою оцінювання, яка використовує тільки дані відкритих ринків. Компанія визнає
різницю між справедливою вартістю при первісному визнанні та ціною операції як
прибуток або збиток;
- в усіх інших випадках, за оцінкою, передбаченою параграфом Б5.1.1 МСФЗ 9, з
урахуванням коригування на відстрочення різниці між справедливою вартістю при
первісному визнанні та ціною операції. Після первісного визнання Компанія визнає
таку відстрочену різницю як прибуток або збиток лише якщо вона виникає внаслідок зміни чинника (у тому числі чинника часу), який учасники ринку враховували б
при визначенні ціни активу або зобов’язання.
Відповідно до параграфу Б5.4.14 всі інвестиції в інструменти капіталу та контракти
на такі інструменти повинні оцінюватись за справедливою вартістю. Проте за обмежених обставин наближеною оцінкою справедливої вартості може бути собівартість. Це може бути тоді, коли наявної останньої інформації недостатньо, щоб визначити справедливу вартість, або коли існує широкий діапазон можливих оцінок
справедливої вартості, а собівартість є найкращою оцінкою справедливої вартості
у цьому діапазоні.
Подальша оцінка фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з
відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку
До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням
результату переоцінки у прибутку або збитку, відносяться акції, паї (частки) господарських товариств, облігації підприємств, які Компанія утримує для продажу.
Оцінка фінансових активів, що оцінюються за офіційним біржовим курсом організатора торгівлі
Оцінка вартості фінансових активів, що внесені до біржового списку організатора
торгівлі, проводиться за офіційним біржовим курсом, оприлюдненим відповідно до
вимог законодавства.
Оцінка вартості фінансових інвестицій, що обертаються більш як на одній фондовій
біржі, проводиться за найбільшим з біржових курсів.
Якщо на дату оцінки біржовий курс за акціями, що внесені до біржового списку
організатора торгівлі не визначено, оцінка таких акцій проводиться за останньою
балансовою вартістю.
Якщо на дату оцінки біржовий курс за облігаціями, що внесені до біржового списку
організатора торгівлі не визначено, оцінка таких акцій проводиться за останньою
балансовою вартістю.
Оцінка фінансових активів, що не внесені до біржового списку організатора торгівлі
Для оцінки акцій, що входять до складу активів Компанії та не перебувають у біржовому списку організатора торгівлі, та паїв (часток) господарських товариств за
обмежених обставин наближеною оцінкою справедливої вартості може бути собівартість. Це може бути тоді, коли наявної останньої інформації недостатньо, щоб
визначити справедливу вартість, або коли існує широкий діапазон можливих оцінок
справедливої вартості, а собівартість є найкращою оцінкою справедливої вартості
у цьому діапазоні.
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.
Для оцінки балансової вартості таких акцій та паїв (часток) Товариство аналізує дані
підтверджені ринком та фінансову звітність емітента офіційно оприлюднену або надану емітентом.
Оцінка фінансових активів обіг яких зупинено та/або щодо яких прийнято рішення
про зупинення внесення змін до системи реєстру та цінних паперів, які включені до
списку емітентів, що мають ознаки фіктивності
Фінансові активи обіг яких зупинено протягом дванадцяти місяців з дати оприлюднення рішення про зупинення обігу оцінюються за останньою балансовою вартістю.
Для подальшої оцінки справедливої вартості фінансових активів емітентів, обіг яких
зупинено більше дванадцяти місяців, у тому числі фінансових активів емітентів, які
включені до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, Компанія проводить
аналіз щодо строків відновлення обігу таких фінансових активів, перевіряє інформацію щодо подання фінансової звітності таких емітентів, результатів їх діяльності,
аналізує ймовірність надходження майбутніх економічних вигід.
Оцінка фінансових активів у разі ліквідації та/або визнання емітента/векселедавця
банкрутом та відкриття щодо нього ліквідаційної процедури
Фінансові активи, обіг яких на дату оцінки не зупинено та реєстрація випуску яких
не скасована, але емітент/векселедавець таких фінансових активів ліквідований та/
або був визнаний банкрутом та щодо нього відкрито ліквідаційну процедуру за рішенням суду, оцінюються за нульовою вартістю
Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю
До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Товариство
відносить облігації та векселі, що їх Товариство має реальний намір та здатність
утримувати до погашення. Після первісного визнання Товариство оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є.
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.
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У випадку фінансових активів кредитним збитком є теперішня вартість різниці між
договірними грошовими потоками, належними до сплати на користь Товариства за
договором; і грошовими потоками, які Товариство очікує одержати на свою користь.
Станом на кожну звітну дату Товариство оцінює, чи зазнав кредитний ризик за фінансовим інструментом значного зростання з моменту первісного визнання. При
виконанні такої оцінки Товариство замість зміни суми очікуваних кредитних збитків
використовує зміну ризику настання дефолту (невиконання зобов’язань) протягом
очікуваного строку дії фінансового інструмента. Для виконання такої оцінки Товариство порівнює ризик настання дефолту (невиконання зобов’язань) за фінансовим
інструментом станом на звітну дату з ризиком настання дефолту за фінансовим інструментом станом на дату первісного визнання, і враховує при цьому обґрунтовано необхідну та підтверджувану інформацію, що є доступною без надмірних витрат
або зусиль, і вказує на значне зростання кредитного ризику з моменту первісного
визнання.
Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фінансовим
інструментом не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання, якщо
було з’ясовано, що фінансовий інструмент має низький рівень кредитного ризику
станом на звітну дату.
У випадку фінансового активу, що є кредитно-знеціненим станом на звітну дату, але
не є придбаним або створеним кредитно-знеціненим фінансовим активом, Товариство оцінює очікувані кредитні збитки як різницю між валовою балансовою вартістю
активу та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків, дисконтованою за первісною ефективною ставкою відсотка за фінансовим активом. Будь-яке
коригування визнається в прибутку або збитку як прибуток або збиток від зменшення корисності.
Товариство визнає банківські депозити зі строком погашення від чотирьох до дванадцяти місяців з дати фінансової звітності, в разі, якщо дострокове погашення таких депозитів ймовірно призведе до значних фінансових втрат, в складі поточних
фінансових інвестицій.
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..
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
цих Приміток.
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за
справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті
здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку
України (НБУ).
У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в у банках (наприклад, у випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності ймовірності
повернення грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх вартість відображається у складі збитків звітного періоду.
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 Компанія стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту. Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю,
яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.
Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за амортизованою собівартістю із застосуванням методу ефективного відсотка.
Якщо є об’єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності,
балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів.
Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між
балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва,
достатня для покриття понесених збитків. Для фінансових активів, які є істотними,
резерви створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів, для фінансових активів, суми яких індивідуально не є істотними - на основі групової оцінки. Фактори, які Компанія 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
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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.
Зобов’язання. Кредити банків
Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із
нижченаведених ознак:
- Компанія сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
- Компанія не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.
Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям
визнання зобов’язань.
Первісно кредити банків визнаються за справедливою вартістю, яка дорівнює сумі
надходжень мінус витрати на проведення операції. У подальшому суми фінансових
зобов’язань відображаються за амортизованою вартістю за методом ефективної
ставки відсотку, та будь-яка різниця між чистими надходженнями та вартістю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом періоду дії запозичень із використанням ефективної ставки відсотка.
Згортання фінансових активів та зобов’язань
Фінансові активи та зобов’язання згортаються, якщо Компанія має юридичне право
здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або
реалізувати актив та виконати зобов’язання одночасно.
3.2. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів
Визнання та оцінка основних засобів
Компанія визнає матеріальний об’єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення
адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6000 грн.
Первісно Компанія оцінює основні засоби за собівартістю. Розглянувши доречність
застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керівництво вирішило застосувати справедливу вартість або
переоцінку як доцільну собівартість основних засобів. Компанія здійснило оцінку
основних засобів за справедливою вартістю на дату переходу на МСФЗ (01 січня
2014 року) та використовує цю справедливу вартість як доцільну собівартість основних засобів на цю дату.
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.
Компанія не визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об’єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об’єкта
основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям
визнання активу.
Амортизація основних засобів.
Амортизація основних засобів Компанії нараховується з використанням прямолінійного методу протягом очікуваного строку корисного використання таким чином:
Групи

Строк корисного використання, роки

Машини та обладнання

2-3

Транспортні засоби

5-6

Комп’ютерна техніка та офісне устаткування

2-3

Офісні меблі, побутова техніка, інвентар

3-4

Оптичні, електромеханічні прибори та системи
зв’язку

3-4

Бібліотечні фонди

3-4

У тому випадку, якщо об’єкт основних засобів складається з кількох компонентів,
які мають різний строк корисного використання, такі компоненти враховуються як
окремі об’єкти основних засобів. Компанія визнає вартість заміненого компоненту
об’єкта основних засобів у складі його балансової вартості на момент виникнення,
коли існує ймовірність того, що в майбутньому можуть бути отримані економічні
вигоди від використання такого основного засобу і дані витрати можуть бути надійно оцінені. Замінні компоненти списуються у витрати в момент заміни. Усі інші
витрати відображаються у звіті про фінансові результати в якості витрат по мірі їх
виникнення.
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, придбані в рамках окремої угоди, обліковуються за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопиченого збитку від знецінення.
Амортизація нараховується лінійним способом протягом строку корисного використання нематеріальних активів. Очікувані строки корисного використання та
метод нарахування амортизації аналізуються на кінець кожного звітного року, при
цьому всі зміни в оцінках відображаються в обліку і звітності за наступні періоди.
Очікуваний строк корисного використання по класах нематеріальних активів представлений таким чином:

Термін корисного
використання

30

Ліцензії

Програмне забезпечення та авторські
права

Витрати на модернізацію та розробку

Не визначений

Обмежений – 1-10
років

Обмежений 1-10
років
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Застосований метод амортизації

не амортизується

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Амортизується
методом рівномірного нарахування
в продовж строку
корисного використання

Амортизується
методом рівномірного нарахування
в продовж строку
корисного використання

Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів
На кожну звітну дату Компанія здійснює перевірку балансової вартості своїх матеріальних і нематеріальних активів з тим, щоб визначити, чи є ознаки, що свідчать
про наявність якого-небудь збитку від зменшення корисності цих активів. У випадку
виявлення таких ознак Компанія розраховує відшкодовану вартість відповідного
активу з метою визначення розміру збитку від зменшення корисності (якщо такий
є). Сума очікуваного відшкодування активу являє собою найбільшу з двох значень:
справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж або експлуатаційної цінності.
Сума очікуваного відшкодування визначається для індивідуального активу, за винятком випадків, коли актив не генерує грошові потоки, які є незалежними від грошових потоків, що генеруються іншими активами або групою активів. При оцінці
експлуатаційної цінності передбачувані майбутні грошові потоки дисконтуються до
поточної вартості з використанням коефіцієнта дисконтування до оподаткування,
що відображає поточну ринкову оцінку вартості грошей у часі та ризики, специфічні
для активу.
При визначенні справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж Компанія
керується інформацією про останні ринкові транзакції, якщо такі мали місце. Якщо
таких транзакцій не виявлено, застосовується найбільш підходяща модель оцінки
для розрахунку справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж. Такі розрахунки підтверджуються відповідними коефіцієнтами, ринковими котируваннями
акцій, які котируються на біржах, а також іншими індикаторами справедливої вартості. Щорічно Компанія здійснює перевірку наявності знецінення нематеріальних
активів, які не мають визначеного терміну корисного використання за станом на
кінець року, за допомогою порівняння їх балансової вартості з сумою очікуваного
відшкодування розрахованої як описано вище.
Компанія 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, Компанія сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від
зменшення корисності амортизація основних засобів коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу
на систематичній основі протягом строку корисного використання.
3.3. Облікові політики щодо оренди
Оренда – це контракт за яким власник активів (орендодавець передає іншій стороні (орендатору) ексклюзивне право користування активом за плату на визначений
строк в часі. Початок терміну оренди – це найбільш рання з дат: або дата укладання
договору, або прийняття сторонами зобов’язань у відношенні основних умов оренди.
Строк оренди – це період, впродовж якого договір оренди не може бути розірваний, та на який орендар домовився орендувати актив.
Визначення того, чи є угода орендою, або чи містить вона ознаки оренди, засноване на аналізі змісту угоди на дату початку дії договору. У рамках такого аналізу
потрібно встановити, чи залежить виконання договору від використання конкретного активу або активів переходить у право користування активом або активами
в результаті даної угоди від однієї сторони до інший, навіть якщо це не вказується в
договорі явно. Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі
ризики та винагороди, пов’язані з правом власності на актив. Компанія як орендатор на початку строку оренди визнає фінансову оренду як активи та зобов’язання
за сумами, що дорівнюють справедливій вартості орендованого майна на початок
оренди або (якщо вони менші за справедливу вартість) за теперішньою вартістю
мінімальних орендних платежів. Мінімальні орендні платежі розподіляються між фінансовими витратами та зменшенням непогашених зобов’язань. Фінансові витрати
розподіляються на кожен період таким чином, щоб забезпечити сталу періодичну
ставку відсотка на залишок зобов’язань. Непередбачені орендні платежі відображаються як витрати в тих періодах, у яких вони були понесені. Політика нарахування
амортизації на орендовані активи, що амортизуються, узгоджена із стандартною політикою Компанії щодо подібних активів.
Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов’язані з правом власності на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифікується як операційна оренда.
Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду Компанія визнає на прямолінійній основі протягом строку оренди.
Затрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди, визнаються як витрати.
Період амортизації по капітальних вкладеннях в орендовані основні засоби являє
собою період, протягом якого Компанія має можливість продовжувати термін оренди з урахуванням юридичних положень, що регулюють відповідні умови продовження. Дане положення відноситься до договорів оренди офісного приміщення,
за якими в неї є успішна історія продовження термінів оренди. Капітальні вкладення
у орендовані основні засоби (офісне приміщення) амортизуються протягом строку
корисного використання або терміну відповідної оренди, якщо цей термін коротший.
Залишкова вартість та строки корисного використання активів аналізуються і, при
необхідності, коригуються на кожну звітну дату. У випадку виявлення ознак того, що
балансова вартість одиниці, яка генерує грошові потоки, перевищує його оцінену
суму очікуваного відшкодування, балансова вартість активу списується до його очікуваного відшкодування.
3.4. Облікові політики щодо податку на прибуток
З 01 січня 2016 року в Україні змінено правила визначення об’єкту оподаткування
податком на прибуток. Компанія у відповідності до ПКУ обирає метод обчислення
оподаткованого прибутку із застосуванням податкових різниць. Витрати з податку
на прибуток в фінансовій звітності співпадають з відповідним значенням податкової
декларації з податку на прибуток. Ставка податку -18%.
3.5. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань
Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Компанія має теперішню заборгованість (юридичну
або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі
втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов’язання.
Виплати працівникам
Компанія визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як
зобов’язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Компанія визнає
очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права
на майбутні виплати відпускних.
Пенсійні зобов’язання
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Відповідно до українського законодавства, Компанія 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. Компанія не має
додаткових недержавних пенсійних програм.
3.6. 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:
а) Компанія передала покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю
на фінансовий інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи;
б) за Компаніям не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у
формі, яка зазвичай пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими фінансовими інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими активами;
в) суму доходу можна достовірно оцінити;
г) ймовірно, що до Компанії надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією;
та
ґ) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно
оцінити.
Дохід від надання послуг 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. Компанія капіталізує витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва
або виробництва кваліфікованого активу, як частина собівартості цього активу.
Умовні зобов’язання та активи.
Компанія не визнає умовні зобов’язання в звіті про фінансовий стан Компанії. Інформація про умовне зобов’язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів,
які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Компанія не визнає умовні
активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження
економічних вигід є ймовірним.
4. Основні припущення, оцінки та судження
При підготовці фінансової звітності Компанія здійснює оцінки та припущення, які
мають вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.
Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за
існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки
базуються на наявній у керівництва Компанії інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. 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 Компанії застосовує судження під час розроблення та застосування
облікової політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для
прийняття економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність:
- подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки Компанії;
- відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму;
- є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
- є повною в усіх суттєвих аспектах.
Під час здійснення судження керівництво Компанії посилається на прийнятність наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:
- вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;
- визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та
витрат у Концептуальній основі фінансової звітності.
Під час здійснення судження керівництво Компанії враховує найостанніші положення інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують
подібну концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать
вищезазначеним джерелам.
Операції, що не регламентуються МСФЗ Товариством не здійснювались.
Судження щодо справедливої вартості активів Компанії
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент
закриття торгів на звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої
економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших
факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».
По вкладеннях в цінні папери, для яких активний ринок відсутній, справедлива вартість розраховується з використанням інших методів оцінки фінансових інструментів. Такі методи оцінки включають використання інформації про нещодавно здійснених на ринкових умовах угодах між обізнаними, зацікавленими здійснити таку
операцію незалежними один від одного сторонами, або даних про поточну ринкову
вартість іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення ціни.
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Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів
Керівництво Компанії вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок
до оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим
джерелом невизначеності оцінок, тому що:
- вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності,
змін 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 Компанії використовувало інші припущення щодо відсоткових
ставок, волатильності, курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати
оферти і коригувань під час оцінки інструментів, більша або менша зміна в оцінці
вартості фінансових інструментів у разі відсутності ринкових котирувань мала б
істотний вплив на відображений у фінансовій звітності чистий прибуток та збиток.
Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може
мати значний вплив на передбачувану справедливу вартість.
Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів
Керівництво Компанії застосовує професійне судження щодо термінів утримання
фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне
судження за цим 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 Компанії фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових
інструментів.
Використання ставок дисконтування
Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовується для перерахунку майбутніх потоків доходів в єдине значення теперішньої (поточної) вартості, яка є базою
для визначення ринкової вартості бізнесу. З економічної точки зору, в ролі ставки
дисконту є бажана інвестору ставка доходу на вкладений капітал у відповідні з рівнем ризику подібні об’єкти інвестування, або - ставка доходу за альтернативними
варіантами інвестицій із зіставляння рівня ризику на дату оцінки. Ставка дисконту
має визначатися з урахуванням трьох факторів:
а) вартості грошей у часі;
б) вартості джерел, які залучаються для фінансування інвестиційного проекту, які
вимагають різні рівні компенсації;
в) фактору ризику або міри ймовірності отримання очікуваних у майбутньому доходів.
Станом на 31.12.2018 середньозважена ставка за портфелем банківських депозитів
у національній валюті в банках, у яких не введено тимчасову адміністрацію або не
запроваджено ліквідаційну комісію, становила 12,6 % річних. Інформація, що використана для визначення середньозваженої ставки одержана з офіційного сайту
НБУ за посиланням https://bank.gov.ua/control/uk/allinfo розділ “Вартість строкових
депозитів“.
Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
Відносно фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю, Товариство на дату виникнення фінансових активів та на кожну звітну дату визначає рівень
кредитного ризику.
Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовими активами, які оцінюються за амортизованою вартістю, у розмірі очікуваних
кредитних збитків за весь строк дії фінансового активу (при значному збільшенні
кредитного ризику/для кредитно-знецінених фінансових активів) або 12-місячними
очікуваними кредитними збитками (у разі незначного зростання кредитного ризику).
Зазвичай очікується, що очікувані кредитні збитки за весь строк дії мають бути визнані до того, як фінансовий інструмент стане прострочений. Як правило, кредитний
ризик значно зростає ще до того, як фінансовий інструмент стане простроченим або
буде помічено інші чинники затримки платежів, що є специфічними для позичальника, (наприклад, здійснення модифікації або реструктуризації).
Кредитний ризик за фінансовим інструментом вважається низьким, якщо фінансовий інструмент має низький ризик настання дефолту, позичальник має потужній
потенціал виконувати свої договірні зобов’язання щодо грошових потоків у короткостроковій перспективі, а несприятливі зміни в економічних і ділових умовах
у довгостроковій перспективі можуть знизити, але не обов’язково здатність позичальника виконувати свої зобов’язання щодо договірних грошових потоків.
Фінансові інструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик
лише на підставі того, що ризик дефолту за ними є нижчим, ніж ризик дефолту за іншими фінансовими інструментами Товариства або ніж кредитний ризик юрисдикції,
в якій Товариство здійснює діяльність.
Очікувані кредитні збитки за весь строк дії не визнаються за фінансовим інструментом просто на підставі того, що він вважався інструментом із низьким кредитним
ризиком у попередньому звітному періоді, але не вважається таким станом на звітну
дату. У такому випадку Товариство з’ясовує, чи мало місце значне зростання кредитного ризику з моменту первісного визнання, а отже чи постала потреба у визнанні
очікуваних кредитних збитків за весь строк дії.
Очікувані кредитні збитки відображають власні очікування Товариства щодо кредитних збитків.
5 Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості
Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю
Компанія здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та
зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.
Класи активів та
зобов’язань, оцінених за справедливою вартістю

Методики оцінювання

Метод оцінки
(ринковий, дохідний, витратний)

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
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Боргові цінні
папери

Інструменти
капіталу

Дебіторська заборгованість

Поточні
зобов’язання

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

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 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,
котирування
аналогічних
боргових цінних
паперів, дисконтовані потоки грошових
коштів

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
Контрактні умови, ймовірність
погашення,
очікувані вхідні
грошові потоки

Контрактні умови, ймовірність
погашення,
очікувані вихідні грошові
потоки

Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості
Тис. грн.
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

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

Дата оцінки

31.12.18

31.12.17

31.12.18

31.12.17

31.12.18

31.12.17

31.12.18

31.12.17

Інвестиції
доступні для
продажу

-

-

340

19749

–

–

340

19
749

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Грошові кошти
та їх еквіваленти

94

8709

94

8709

Інша поточна
кредиторська
заборгованість

26

8719

26

8719

Торговельна
кредиторська
заборгованість

0

30

0

30

Справедлива вартість дебіторської та кредиторської заборгованості, а також інвестицій, доступних для продажу, неможливо визначити достовірно, оскільки немає
ринкового котирування цих активів.
Керівництво Компанії вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка
може бути корисною для користувачів фінансової звітності. Додаткову інформацію
щодо змін справедливої вартості фінансових активів в зв’язку з врахуванням ризиків наведено у прим. 6.
6. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах
Дохід від реалізації
Дохід (виручка) від реалізації послуг є основним джерелом доходів Компанії.
Дохід (виручка) від реалізації послуг представлена наступним чином:
Тис. грн.
за 2018 рік

за 2017 рік

Зміни (+,-)

Виручка від
надання послуг
професійного
торговця цінними
паперами

4 684

7 043

-2 359

Виручка від продажу дилерських
цінних паперів

136 554

92 747

+43 807

Разом

141 238

99 790

+ 41 448

Собівартість реалізації
Собівартість реалізації за 2018 рік представлена наступним чином:
Тис. грн.
за 2018 рік

за 2017 рік

Зміни (+,-)

Прямі витрати по
послугах

0

467

-467

Собівартість
дилерських цінних
паперів

180 777

97 008

+83 769

Разом

180 777

97 475

+83 302

Адміністративні витрати
Основні витрати Компанії, що пов’язані із здійсненням її господарської діяльності
виділені в окрему групу - адміністративні витрати. Загальний розмір цих витрат
за 2018 рік складає 2953 тис. грн., які розподіляються за наступними елементами:
Тис. грн.
за 2018 рік

за 2017 рік

Зміни (+,-)

Переміщення між 1-м та 2-м рівнями ієрархії справедливої вартості
За 2018 рік і у попередньому 2017 році переведень між рівнями ієрархії не було.

Витрати на персонал

368

136

+232

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

Витрати на оренду
та утримання
офісу

262

181

+81

Амортизація
основних засобів
та нематеріальних
активів

84

4

+80

Інші витрати

2239

304

+1935

Разом

2953

625

-2328

Балансова вартість

Справедлива вартість

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2017

2

3

4

5

1
Фінансові
активи
Інвестиції
доступні для
продажу

340

19749

340

19749

Торговельна
дебіторська
заборгованість

0

472

0

472

Дебіторська
заборгованість за
розрахунками
із внутрішніх
розрахунків

-

-

-

-

Інша поточна
дебіторська
заборгованість

7636

37842

7636

37842

32

Інші операційні витрати за періоди, що закінчились 31 грудня 2017 і 2018 років
включають
наступні
статті:
Тис. грн.
за 2018 рік

Зміни (+,-)

1

5

-4

Разом

1

5

-4

Інші доходи за роки, що закінчилися 31 грудня 2017 і 2018 років представлені наступним чином:
Тис. грн.
за 2018 рік

ЕМІТ ІНФО

за 2017 рік

Визнані штрафи,
пеня

Дохід від реалізації
фінансових інвестицій
Визнані штрафи,
пеня
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за 2017 рік

Зміни (+,-)

3614

-

+3614

-

5

-5
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Дохід від реалізації
необоротних
активів
Разом

16

-

+16

3630

5

+3625

Інші витрати за роки, що закінчились 31 грудня 2017 і 2018 років включають наступні статті:
Тис. грн.
за 2018 рік

за 2017 рік

Зміни (+,-)

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій

14900

-

+14900

Уцінка фінансових
інвестицій

181

1 765

-1584

15081

1 765

+13316

Разом

Податок на прибуток
Податок на прибуток за звітний період включає суму податку розрахованого за правилами податкового законодавства з урахуванням особливостей оподаткування діяльності з продажу цінних паперів.
Сума податку на прибуток визначається виходячи з розміру оподатковуваного прибутку за рік. Оподатковуваний прибуток має відмінності від чистого прибутку, який
розраховується та відображається у звіті про фінансові результати. Нарахування
зобов’язань Компанії з податку на прибуток здійснюється з використанням ставок
податку, затверджених Податковим Кодексом України фактично встановлених на
звітну дату.
Основні засоби
Балансова вартість основних засобів на звітні дати:
(тис.
грн.)
Групи

На 31 грудня 2018
року

На 31 грудня
2017 року
99

Зміни (+,-)

комп’ютерна
техніка та офісне
устаткування

117

+18

оптичні, електромеханічні прибори та системи
зв’язку, меблі

115

45

+70

Разом

232

144

+88

В звітному періоді було інвестовано в меблі 149 тис. грн. і в офісну техніку – 30
тис. грн.
Компанія не має основних засобів у фінансовій оренді.
Станом на 31 грудня 2018 у Компанії не було зобов’язань з придбання об’єктів основних засобів. Протягом 2018 року витрат на позики для придбання основних засобів Компанія не здійснювала.
Амортизаційні відрахування основних засобів здійснювались прямолінійним методом виходячи із строку корисного користування.
Нематеріальні активи
Компанія має нематеріальні активи у власності загальною первісною вартістю 63
тис. грн. (сума накопиченої амортизації на 31 грудня 2017 року становить 63 тис.
грн.
Протягом півріччя 2018 року Компанія не мала зобов’язань з придбання ліцензій,
програмного забезпечення, витрат на розробку та модернізацію.
Оренда
Компанія є орендарем офісного приміщення за контрактом, укладеним з юридичною особою. Оренда є операційною, з правом подальшого перегляду строку оренди. Орендоване приміщення знаходиться за адресою: 03189, м. Київ, вул. Академіка
Вільямса, буд.19/14, прим. 692.
Компанія несе витрати по утриманню орендованого приміщення. Орендні платежі
та витрати на утримання в 2018 році склали майже 262 тис. грн. і були відображені
в складі «адміністративних витрат»
Інвестиції, доступні для продажу
Поточні фінансові інвестиції які належать до категорії - утримувані для продажу, відображаються в статті «Поточні фінансові інвестиції» балансу (рядок 1160). В 2018
р Компанія провадила операції з придбання і продажу поточних фінансових інвестицій.
Справедлива вартість фінансових активів та зобов’язань, що визначена та включена
у фінансову звітність Компанії, являє собою суму, на яку може бути обміняний фінансовий інструмент в результаті поточної операції між бажаючими здійснити таку
операцію сторонами, відмінної від вимушеного продажу або ліквідації.
Вид інвестиції

Частка, %

На 31 грудня
2018, тис. грн

Частка, %

НА 31 грудня
2017 року, тис.
грн

Вексель українського емітента (строк
продажу – до
12 місяців)

100,00

340

0

0

Опціонні
сертифікати
(строк продажу – до 12
місяців)

0

0

97,99

19 353

Акції українських емітентів (строк
продажу – до
12 місяців)

0

0

2,01

396
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Разом
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100

340

100

19 749

Фінансові інвестиції оцінюються за справедливою вартістю.
Поточні фінансові інвестиції не знаходяться в заставі як забезпечення зобов’язань
або умовних зобов’язань .
ІНВЕСТИЦІЇ В ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА
Дочірнім є підприємство, контрольоване Компанією. Контроль існує, коли материнська компанія має можливість прямо або опосередковано управляти фінансовими
та операційними політиками підприємства з метою одержання вигод від його діяльності.
При первісному визнанні інвестиції Компанії в дочірні підприємства оцінені за собівартістю. На дату звітності Компанія обліковує інвестиції в дочірні підприємства
по методу участі в капіталі.
Станом на 01 січня 2018 Компанія була зареєстрованим учасником юридичних осіб :
Юридична особа

Доля в статутному капіталі, грн..

Відсоток участі ,%

ТОВ «Аркада»

37 360,00

80,00

ТОВ «ЄВРОПА ЛЮКС»

10 500 000,00

35,00

Станом на 31 грудня 2018 Компанія позбулась дочірніх підприємств.
Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в банках на поточних рахунках та
короткострокові депозити з первісним строком погашення не більше трьох місяців
від звітної дати.
Компонентами показника «Грошові кошти та їх еквіваленти» є статті 1165 та 1167 балансу, які представлені таким чином:
Тис.
грн.
На 31 грудня 2018

На 31 грудня
2017 року

Зміни (+,-)

Грошові кошти
та їх еквіваленти
, в т.ч.

94

8 709

-8615

1. в національній
валюті, в т.ч.:

94

8 709

--8615

- депозитні
вклади (строк погашення до 3 міс.)

-

-

-

94

8 709

-8615

- на поточних
рахунках

Станом на 31 грудня 2017 та 31 грудня 2018 років справедлива вартість грошових
коштів та їх еквівалентів дорівнює їх балансовій вартості.
Торговельна та інша дебіторська заборгованість
Торговельна дебіторська заборгованість за послуги та інша дебіторська заборгованість станом на 30 червня 2018 та 31 грудня 2017 років представлені таким чином:
Тис. грн.
На 31 грудня 2018

На 31 грудня
2017 року

Зміни (+,-)

Дебіторська
заборгованість
за послуги (за
мінусом резерву
під сумнівну)

0

472

-472

Дебіторська заборгованість за
розрахунками з
бюджетом

5

3

+2

(за мінусом резерву під сумнівну)

7636

37 842

-30206

Всього

7641

38 317

-30676

Інша дебіторська
заборгованість,

Балансова вартість дебіторської заборгованості за договорами та іншої дебіторської заборгованості дорівнює її дисконтованою вартості.
При визначенні погашення дебіторської заборгованості за договорами та іншої дебіторської заборгованості Компанія враховує будь-які зміни кредитоспроможності
дебітора за період з дати виникнення заборгованості та до звітної дати.
Резерви
Резерви визнаються, коли у Компанії в поточному періоді є зобов’язання, що виникло в результаті минулих подій, існує ймовірність того, що буде потрібно погашення даного зобов’язання, і при цьому може бути зроблена надійна оцінка суми
зобов’язання.
Сума, визнана в якості резерву, являє собою найкращу оцінку витрат, необхідних
для погашення поточного зобов’язання на звітну дату, беручи до уваги ризики і невизначеність, пов’язані із зобов’язанням.
Коли всі або деякі економічні вигоди, необхідні для покриття резерву, передбачається отримати від третьої сторони, дебіторська заборгованість визнається як актив
у разі, якщо є майже повна впевненість у тому, що компенсація буде отримана і сума
дебіторської заборгованості може бути надійно визначена.
У ході здійснення діяльності Компанія може піддаватись різним позовам і претензіям. Хоча щодо таких розглядів діють інші фактори невизначеності, і їх результат
неможливо передбачити з достатньою мірою впевненості, керівництво Компанії
вважає, що фінансовий вплив даних обставин не буде суттєвим для фінансового становища або її річних фінансових результатів.
Компанія оцінила суми своїх можливих зобов’язань та визнала недоцільним створювати по ним резерви.
Компанія визнає та створює резерв під забезпечення виплат персоналу. Метою
створення резерву є забезпечення наступних витрат Компанії на оплату відпусток
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персоналу та сплату податків до фондів соціального страхування на ці виплати.
Розмір резерву станом на 31 грудня 2018 визначений в сумі 4 тис. грн. Компанія
протягом звітного року проводить інвентаризацію резерву з метою визначення
обґрунтованості його розміру. Збільшення (зменшення) резерву відображається у
відповідних витратах операційної діяльності у звіті про фінансові результати.
Статутний капітал
Станом на 31 грудня 2018 зареєстрований Статутний капітал Товариства становить
7 650 тис. грн. Неоплачений капітал станом на 31 грудня 2018 становить 0 тис. грн.
Вилучений капітал станом на 31 грудня 2018 становить 0 тис. грн.
Протягом 2018 року відбулась зміна складу учасників товариства шляхом вилучення і наступного продажу часток.
Резевний капітал
Станом на 31 грудня 2018 резервний капітал учасниками Компанії сформовано в
сумі 59 тис. грн.
Дивіденди
Протягом 2018 року Учасниками Компанії не приймалося рішень щодо виплати дивідендів.
Торговельна та інша кредиторська заборгованість
Станом на 31 грудня 2018 та 31 грудня 2017 років кредиторська заборгованість Компанії
представлена
наступним
чином:
Тис. грн.
На 31 грудня
2018

На 31 грудня
2017 року

Зміни (+,-)

Кредиторська заборгованість
перед третіми сторонами (постачальниками):

0

30

-30

Кредиторська заборгованість з
бюджетом, в т.ч.:

0

0

-

-податок на прибуток

0

0

-

-податок на доходи фізичних
осіб

-

-

-

Інші поточні зобов’язання, в т.ч.:

26

8 725

-8699

-з оплати праці

0

6

6

-зі страхування

0

-

-

-Інші поточні зобов’язання

26

8719

-8693

Разом

26

8 755

-8729

Станом на 31 грудня 2018 Компанія не мала простроченої кредиторської заборгованості (строк виникнення такої заборгованості не перевищував 365 днів). Балансова вартість кредиторської заборгованості дорівнює її справедливій вартості.
При визначенні погашення іншої кредиторської заборгованості Компанія на кожну
звітну дату проводить аналіз сум кредиторської заборгованості з вираховуванням
термінів її обліку на балансі, та термінів позовної давності за період з дати виникнення заборгованості та до звітної дати.
Протягом звітного 2018 року Компанія не здійснювала списання з балансу кредиторської заборгованості враховуючи строки позовної давності.
Прибутки та збитки
За результатом всіх видів діяльності в 2018 року Компанією отриманий збиток в розмірі 54262 тис. грн.
Сума податку на прибуток відображеного в фінансовій звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2018 складає 2 тис. грн., який розраховано за нормами податкового
законодавства України.
Чистий збиток складає 54264 тис. грн.
7. Розкриття іншої інформації
7.1 Умовні зобов’язання.
Судові позови
Протягом півріччя 2018 року Компанія не задіяна стороною жодної з судових справ.
Оподаткування
Уряд України продовжує реформу економічної і комерційної інфраструктури в процесі переходу до ринкової економіки. У результаті законодавство, що впливає на
діяльність підприємств, продовжує швидко змінюватися. Ці зміни характеризуються
неясними формулюваннями, наявністю різних тлумачень і сформованою практикою
винесення довільних рішень з боку влади. Інтерпретація керівництвом такого законодавства стосовно діяльності Компанії може бути оскаржена відповідними контролюючими органами. Зокрема, податкові органи займають фіскальну позицію при
інтерпретації законодавства і визначенні розміру податків, і в результаті, можливо,
що операції та діяльність, які раніше не оскаржувалися, будуть оскаржені. Отже, можуть бути донараховані податки, штрафи і пені.
Керівництво вважає, що Компанія нарахувала всі податки, що стосуються діяльності
Компанії. У ситуаціях невизначеності Компанія здійснила нарахування податкових
зобов’язань, виходячи з оцінки керівництвом імовірною величини відтоку ресурсів,
які будуть потрібні для погашення таких зобов’язань. Керівництво Компанії, ґрунтуючись на трактуванні податкового законодавства, вважає, що зобов’язання з податків відображені в повному обсязі. Тим не менш, 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 Компанії, ймовірно, що Компанія змушена буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може
вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а
також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва, Компанія сплатила
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
Компанія надає послуги на ринку цінних паперів та інформаційно-консалтингові
послуги, які є чутливими до змін економічних умов. Майбутні економічні умови та
інші фактори, включаючи довіру споживачів, знизити споживчі витрати або змінити
споживчі переваги. Глобальне зниження темпів зростання української і світової економік або невизначені економічні перспективи можуть негативно позначитися на
споживчих перевагах та результатах діяльності Компанії.
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Українська економіка схильна до ринкових коливань і зниження темпів економічного розвитку у світовій економіці. Світова фінансова система продовжує проявляти
ознаки напруженості і економіки багатьох країн світу демонструючи менший ріст,
ніж в минулі роки, або відсутність зростання взагалі. Крім того, існує невизначеність
щодо кредитоспроможності окремих груп споживачів, що негативно позначається
на попиті послуг. У 2018 році Уряд України продовжував вживати заходів, спрямовані на підтримку економіки з метою подолання наслідків світової кризи. Незважаючи на це, і з урахуванням воєнних дій на території України, як і раніше, існує
невизначеність щодо майбутнього економічного зростання, можливості доступу до
джерел капіталу, а також вартості капіталу для Компанії та її контрагентів, що може
вплинути на фінансову позицію Компанії, результати операцій і бізнес перспективи.
Незважаючи на те, що будь-яке подальше погіршення вищевказаних ситуацій, може
негативно вплинути на результати і фінансову позицію Компанії, яку зараз досить
складно визначити, керівництво вважає, що вживає всі можливі заходи для підтримки стабільності бізнесу Компанії в існуючих умовах.
Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не
зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності
Компанії.
Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів,
які знаходяться поза зоною контролю Компанії. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Товариству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні
на дату балансу. На думку керівництва Компанії, додатковий резерв під фінансові активи на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації.
7.2 Розкриття інформації про пов’язані сторони
Пов’язаними сторонами вважаються сторони, якщо одна сторона має можливість
контролювати іншу сторону або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень іншою стороною.
Операції між пов’язаними сторонами - передбачають передачу ресурсів або
зобов’язань, незалежно від стягування плати.
Спільний контроль – зафіксоване угодою розподілення прав контролю.
Пов’язані сторони Компанії включають учасників, ключовий управлінський персонал і його близькі родичі, підприємства, які мають спільних власників та перебувають під спільним контролем, підприємства, що перебувають під контролем
ключового управлінського персоналу, а також компанії, стосовно яких у Компанії
є істотний вплив.
В 2018 року Компанія не здійснювала операцій з продажу та закупівлі товарів, робіт
і послуг між пов’язаними сторонами. Будь-яка заборгованість з пов’язаними сторонами в балансі Компанії відсутня. Угоди з пов’язаними сторонами Компанією не
укладались.
За період, що закінчився 31 грудня 2018 року, не має заборгованості за сумами, що
підлягають виплаті пов’язаним сторонам (в 2017, році: нуль).
Оцінка можливої наявності проведення операцій з пов’язаними сторонами проводиться Компанією в кожному фінансовому році за допомогою аналізу балансу відповідної пов’язаної сторони та стану ринку, на якому така сторона веде діяльність.
Винагорода, виплачена ключовому керівному персоналу складається із заробітної
плати та відрахувань на соціальне забезпечення.
Кількість позицій ключового керівного складу дорівнювало 1 особи в 2018 році (в
2017 році: 1).
Короткострокові виплати управлінському персоналу в 2018 році 75 тис .грн, ( в
2017 році – 45 тис. грн.)
Протягом звітного періоду Компанія не брала на себе істотних зобов’язань по пенсійним виплатам, оплаті вихідної допомоги або інших довгострокових зобов’язань
перед ключовим управлінським персоналом, крім сплати внесків до державного
пенсійного фонду у складі соціальних внесків із заробітної плати та премій.
7.3. Цілі та політики управління фінансовими ризиками
Фінансові активи та фінансові зобов’язання Компанії піддаються наступним фінансовим ризикам:
ринковий ризик, який включає ціну, відсоткову ставку та валютні ризики, кредитний
ризик і ризик ліквідності.
Для того щоб обмежити вище зазначені ризики, при виборі фінансових інструментів
політика Компанії базується на високому рівні контролю з боку працівників Компанії з урахуванням вимог чинного законодавства України. Компанія мінімізує ризики
диверсифікацій свого інвестиційного портфелю, аналізує фінансові активи перед їх
покупкою і відстежує подальшу інформацію про ці активи, вкладаючи більшість своїх інвестицій з високими рейтингами надійності.
Керівництво Компанії визнає, що діяльність Компанії пов’язана з ризиками і вартість
чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись
унаслідок впливу суб’єктивних чинників та об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків
віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик
включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління
ризиками керівництвом Компанії здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та
застосування інструментарію щодо його пом’якшення.
Кредитний ризик
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 Компанії є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги
та будь-яка інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові
зобов’язання. Компанія використовує наступні методи управління кредитними ризиками:
-ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів;
-ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційованою
групою);
- 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.
В 2018 року в Компанії не відбулось прострочення або знецінення фінансових активів, застава під кредити не надавалась, кредити не отримувались.
Ринковий ризик
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові
потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін.
Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик
та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Компанія
наражатиметься на ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в акції, облігації та інші
фінансові інструменти.
Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні гро-
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шові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових
цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику),
незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого
фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.
Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів
пом’якшення цінового ризику Компанія використовує диверсифікацію активів та
дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком.
За інвестиційними активами, оціненими за 3-м рівнем ієрархії, аналіз чутливості до
іншого цінового ризику Компанія не здійснювало відповідно до п. 27 МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації».
Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.
Для мінімізації та контролю за валютними ризиками Компанія контролює частку активів, номінованих в іноземній валюті, у загальному обсягу активів. Оцінка валютних
ризиків здійснюється на основі аналізу чутливості.
Визначення порогу чутливості керівництво Компанії здійснювало на основі статистичних даних НБУ щодо динаміки курсу гривні до іноземних валют, на основі яких
була розрахована історична волатильність курсу, що визначається як стандартне
відхилення річної дохідності від володіння іноземною валютою за період.
Валютні ризики Компанії не виникають у зв’язку з відсутністю факту володіння 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 Компанії усвідомлює, що відсоткові ставки можуть
змінюватись і це впливатиме як на доходи Компанії, так і на справедливу вартість
чистих активів.
Усвідомлюючи значні ризики, пов’язані з коливаннями відсоткових ставок у високоінфляційному середовищі, яке є властивим для фінансової системи України, керівництво Компанії контролює частку активів, розміщених у боргових зобов’язаннях
у національній валюті з фіксованою відсотковою ставкою. Керівництво Компанії
здійснює моніторинг відсоткових ризиків та контролює їх максимально припустимий розмір. У разі зростання відсоткових ризиків Компанія має намір позбуватися
боргових фінансових інструментів з фіксованою відсотковою ставкою. Моніторинг
відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу можливих змін відсоткових ставок на вартість відсоткових фінансових інструментів.
В 2018 році Компанія не здійснювала операції з відсотковими фінансовими інструментами.
Ризик ліквідності
Ризик ліквідності – ризик того, що Компанія матиме труднощі при виконанні
зобов’язань, пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом
поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.
Компанія здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності.
Компанія аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською заборгованістю та
іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.
Інформація щодо недисконтованих платежів за фінансовими зобов’язаннями Компанії в розрізі строків погашення представлена наступним чином:
Тис.
грн.
Півріччя,
що закінчилось
31 грудня
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

1

2

3

4

5

6

7

Торговельна
та інша
кредиторська
заборгованість

-

-

30

-

-

30

Всього

-

-

30

-

-

30

Рік, що
закінчився 31
грудня
2017
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

Торговельна
та інша
кредиторська
заборгованість

-

-

8 755

-

-

8 755

Всього

-

-

8 755

-

-

8 755

7.4. Управління капіталом
Компанія здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:
- зберегти спроможність Компанії продовжувати свою діяльність так, щоб воно і
надалі забезпечувало дохід для учасників Компанії та виплати іншим зацікавленим
сторонам;
- забезпечити належний прибуток учасникам Компанії завдяки встановленню цін на
послуги Компанії, що відповідають рівню ризику.
Керівництво Компанії здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При
цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики.
На основі отриманих висновків Компанія здійснює регулювання капіталу шляхом
залучення додаткового капіталу або фінансування, а також виплати дивідендів та
погашення існуючих позик.
Розмір власного капіталу Компанії станом на 31 грудня 2018, який становить 8277
тис. грн., відповідає вимогам чинного законодавства та встановленим нормативам.
8. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ
Після звітної дати (31 грудня 2018 року) не відбулося жодних подій, які справили б
істотний вплив на показники фінансової звітності Компанії та вимагають розкриття
інформації в примітках до цієї фінансової звітності.
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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «А.І.С.Т.-ІНВЕСТ»
СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ
Користувачам фінансової звітності
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «А.І.С.Т.-ІНВЕСТ»
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Розділ «Звіт щодо фінансової звітності»
Думка із застереженням
Ми провели аудит річної фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «А.І.С.Т.-ІНВЕСТ», ідентифікаційний код
юридичної особи: 22925951, місцезнаходження: 03189, м. Київ, вулиця Академіка
Вільямса, буд. 19/14, приміщення 692 (надалі-«Товариство»), що складається зі звіту
про фінансовий стан на 31 грудня 2018 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 річної фінансової звітності.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаних в розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту, перевірена фінансова звітність, що
додається, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Міжнародних стандартів
фінансової звітності (МСФЗ).
Основа ДЛЯ думки ІЗ застереженням
За результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2018 рік
Аудитор зауважив наступне:
• В складі активів Товариства обліковуються поточні фінансові інвестиції, що станом
на 31.12.2018р. становлять 340 тис. грн. До складу поточних фінансових інвестицій
віднесено, придбаний Товариством згідно Договору №16968/ДД від 21.12.2018 року
простий вексель Серії АА №1959225, з терміном погашення 21.03.2041 року, номіналом 340 000,00 грн. Зазначений фінансовий актив згідно вимог МСФЗ та облікової
політики Товариства має обліковуватись за амортизованою собівартістю. Однак станом на 31.12.2018 року зазначений фінансовий інструмент обліковуються на балансі
за собівартістю придбання, що не відповідає вимогам МСФЗ. За розрахунками аудитора завищення вартості фінансового активу склало щонайменше 56 тис. грн. Вплив
зазначеної невідповідності аудитори оцінюють як не суттєвий та не всеохоплюючий
для фінансової звітності Товариства.
• Міжнародними стандартами фінансової звітності встановлені вимоги щодо інформації, яка розкривається у фінансовій звітності. Так, зокрема, розкриттю підлягають:
- розкриття інформації по кожному типу ризику, пов’язаному з фінансовими інструментами, обумовлено МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», а
саме:
а) схильність до ризику та причини його виникнення;
б) цілі організації, політику та процеси управління ризиками, а також методи, які використовувалися для оцінки ризику;
в) будь які зміни в попередніх пунктах з минулого року;
г) вартісні розрахунки відповідних ризиків
- інше.
Відповідна інформація Товариством не є розкритою або розкрита не в повному обсязі у Примітках до фінансової звітності Товариства, що, на думку аудитора, може
бути важливим для користувачів фінансової звітності.
Ми провели аудит відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017 року і Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів (видання 2015 року), що з 01.06.2017
року застосовуються в якості національних стандартів аудиту згідно із рішенням
Аудиторської палати України від 04.05.2017 року №344.
Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по
відношенню до компанії згідно з етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми
і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.
Суттєва невизначеність щодо безперервності діяльності
Не змінюючи нашої думки щодо фінансової звітності, звертаємо Вашу увагу на те, що
Товариство здійснює свою діяльність в умовах фінансово-економічної кризи. В результаті нестабільної ситуації в Україні діяльність Товариства супроводжується ризиками. Передбачити масштаби впливу ризиків на майбутнє діяльності Товариства
на даний момент з достатньою достовірністю неможливо. Тому фінансова звітність
не містить коригувань, які могли би бути результатом таких ризиків. Вони будуть
відображені у фінансовій звітності, як тільки будуть ідентифіковані і зможуть бути
оцінені.
Інша інформація
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію. На
дату звіту аудитора нам не було надано ніякої іншої інформації, крім фінансового
звіту, у зв’язку з чим ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо
іншої інформації.
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 вимого МСФЗ, та за таку систему внутрішнього
контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок
шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність
за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі,
розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності,
та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив
цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за
процесом фінансового звітування компанії.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Аудит річної фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2018 року проведено
Аудитором, відповідно до умов Договору на виконання завдання з надання впевненості (Аудит) від 04.01.2019 року №04-1/1, у строк з 04.01.2019 до 18.01.2019.
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
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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.
Розділ «Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів»
Основні відомості про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «А.І.С.Т.-ІНВЕСТ» за станом на 31.12.2018 р. наведені в Таблиці 1.
					Таблиця 1
Значення

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

7

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

Лебідь Юрій Іванович

Статутний капітал
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ
«А.І.С.Т.-ІНВЕСТ» створене у відповідності до Протоколу Загальних зборів учасників
від 14 вересня 2009 року № 1 для здійснення діяльності відповідно до діючого законодавства України та Статуту Товариства. Товариство є єдиним правонаступником
і набувачем усієї сукупності прав та обов`язків ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «А.І.С.Т.-ІНВЕСТ», зареєстрованого Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 28 грудня 1994 року за №
1 074 120 0000 001274 (номер запису про зміну Свідоцтва – 1 074 105 0001 001274).
Це рішення та Статут Товариства зареєстровані Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 01 жовтня 2009 року № 1 074 145 0000 034700.
Статутний капітал Товариства утворено шляхом обміну акцій ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «А.І.С.Т.-ІНВЕСТ» на відповідні частки
статутного капіталу Товариства зі збереженням пропорційності часток учасників,
визначеної письмовими зобов’язаннями Ліквідатора ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «А.І.С.Т.-ІНВЕСТ» №№ 1, 2, 3, 4 від 11 вересня 2009 року, та внесками учасників, сплаченими виключно грошовими коштами в
національній валюті України. Статутний капітал на дату створення Товариства розподілявся наступним чином:
						Таблиця 2
Учасники товариства

Частка в Статутному капіталі (грн.)

Частка в Статутному капіталі, (%)

Білецький Ігор Юрійович

3 200 000,00

45,714

Черно Олена Ігорівна

3 200 000,00

45,714

584 000,00

8,343

№

Показник

1

Повне наймену- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА
вання
Товари- КОМПАНІЯ «А.І.С.Т.-ІНВЕСТ»
ства

2

Код
підприєм- 22925951
ства за ЄДРПОУ

ТОВ “Видавничий дім “ОСОБИСТОСТІ”

3

Місцезнаходжен- Україна, 03189, місто Київ, вулиця Академіка Вільямса, будинок 19/14,
ня
юридичної приміщення 692
особи

ТОВ “Агентство нерухомості “Аркада”

16 000,00

0,229

7 000 000,00

100,00

4

Дата Державної 01 жовтня 2009 року
реєстрації

5

Види діяльності 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;
за КВЕД-2010
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.; Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення; 66.19
Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

6

Перелік учасників, які є власниками 5% і більше
часток у статутному капіталі товариства
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛЬТЕРА ФІНАНС
- ФОНД НЕРУХОМОСТІ» Код ЄДРПОУ засновника: 35689764 Адреса
засновника: 01021, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ІНСТИТУТСЬКА, будинок 19-Б, офіс 32 Розмір внеску до статутного фонду (грн.):
692325.00 (9,05%)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГОЛДЕН ВЕРТЕКС
ФОНД» Код ЄДРПОУ засновника: 36085513 Адреса засновника: 01021,
м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ІНСТИТУТСЬКА, будинок 19-Б Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 692325.00
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМЕТЕЙ-ТЕЛЕКОМ» Код ЄДРПОУ засновника: 33792630 Адреса засновника: 87500, Донецька обл.,
місто Маріуполь, Приморський район, ВУЛИЦЯ КРАСНОФЛОТСЬКА,
будинок 170 Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 688500.00 (9%)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР
«ВЕБІННЕКСТ» Код ЄДРПОУ засновника: 35457220 Адреса засновника:
02094, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, будинок 84 Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 749700.00 (9,85%)_
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СПЕКТР» Код ЄДРПОУ засновника: 40398859 Адреса засновника: 03040, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ,
будинок 70 Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 650250.00 (8,55)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТАКТ» Код ЄДРПОУ засновника: 40398691 Адреса засновника:
03040, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ , будинок 70 Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 650250.00 (8,5%)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНД К-1» Код
ЄДРПОУ засновника: 34618472 Адреса засновника: 03022, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 30, офіс 351 Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 749700.00 (9,8%)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНД К-3» Код
ЄДРПОУ засновника: 34618419 Адреса засновника: 04050, м.Київ,
Шевченківський район, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА, будинок 12 Розмір
внеску до статутного фонду (грн.): 688500.00 (9%)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНД К-4» Код
ЄДРПОУ засновника: 34618933 Адреса засновника: 04050, м.Київ,
Шевченківський район, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА, будинок 12 Розмір
внеску до статутного фонду (грн.): 650250.00 (8,5%)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГАЗОТРЕЙД» Код ЄДРПОУ
засновника: 33717616 Адреса засновника: 87500, Донецька обл., місто
Маріуполь, Приморський район, ВУЛИЦЯ КРАСНОФЛОТСЬКА, будинок
170 Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 688500.00 (9%)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА
ГРУПА «АЛЬТЕРА ФІНАНС» Код ЄДРПОУ засновника: 33744770 Адреса
засновника: 03040, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ , будинок 70, к. 406 Розмір внеску до статутного фонду (грн.):
749700.00 (9,8%)
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Згідно ст. 6 Статуту (нової редакції), зареєстрованого Шевченківською районною
державною адміністрацією м. Києва за № 1 074 105 0001 034700 від 14 грудня 2009
року, загальний розмір статутного капіталу Товариства становить 7 650 000,00 грн.
(Сім мільйонів шістсот п’ятдесят тисяч грн. 00 коп.). Статутний капітал розподіляється наступним чином:
Таблиця 3
Учасники товариства

Частка в Статутному капіталі (грн.)

Частка в Статутному капіталі, (%)

Білецький Ігор Юрійович

3 525 000,00

46,078

Черно Олена Ігорівна

3 525 000,00

46,078

ТОВ “Видавничий дім “ОСОБИСТОСТІ”

584 000,00

7,634

ТОВ “Агентство нерухомості “Аркада”

16 000,00

0,21

7 650 000,00

100,00

ВСЬОГО

Сплата додаткових внесків до статутного капіталу учасниками відбулась наступним
чином:
• Білецький Ігор Юрійович перерахував 01 грудня 2009 року грошові кошти в сумі
325 000,00 гривень на поточний рахунок № 26505002002352 в АТ “Дельта Банк”, МФО
380236 (платіжне доручення № 1 від 01 грудня 2009 року);
• Черно Олена Ігорівна перерахувала 01 грудня 2009 року грошові кошти в сумі 325
000,00 гривень на поточний рахунок № 26505002002352 в АТ “Дельта Банк”, МФО
380236 (платіжне доручення № 1 від 01 грудня 2009 року).
Таким чином, на дату реєстрації нової редакції Статуту (на 14 грудня 2009 року)
статутний капітал сформований всіма акціонерами на 100% виключно грошовими
коштами.
Формування та сплату Статутного капіталу Товариства підтверджено висновком від
25 грудня 2009 року незалежного аудитора Красовської Марини Іванівни Аудиторської фірми ТОВ “Аналітичні системи”, у відповідності до:
• Свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №1211, виданого згідно рішення Аудиторської палати України від 26 січня 2001 р. № 98 (термін
дії свідоцтва продовжено рішенням АПУ№158 від 26 січня 2006 року до 26.01.2011
року);
•сертифікату аудитора України №001319, виданого рішенням Аудиторської палати
України №17 від 30 червня 1994 року (термін дії сертифікату продовжено рішенням
АПУ від 24 квітня 2008 р. №189/2 до 30.06.2013 року);
• Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на
ринку цінних паперів (реєстраційний №115 серія АБ 000100) виданого згідно рішення ДКЦПФР від 22.02.2007 р. №386.
Станом на дату складання аудиторського висновку чинною є редакція Статуту затверджена Загальними зборами учасників (Протокол №29 від 16 січня 2019 року),
державну реєстрацію проведено 17.01.2019 року за номером 106804610355. Розмір
статутного капіталу залишився без змін.
Таким чином, за результатами аудиторської перевірки встановлено, що станом на
31 грудня 2018 року зареєстрований Статутний капітал Товариства становить 7 650
тис. грн. Неоплачений капітал станом на 31 грудня 2018 року становить 0 тис. грн.
Вилучений капітал станом на 31 грудня 2018 року становить 0 тис. грн.. Аудитори
зазначають про відповідність розміру статутного капіталу Товариства установчим
документам.
На думку Аудитора, розмір статутного капіталу відображений у фінансовій звітності Товариства станом на 31 грудня 2018 року достовірно та формування статутного
капіталу Товариства в усіх суттєвих аспектах відповідає вимогам чинного законодавства.
Власний капітал
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «А.І.С.Т. ІНВЕСТ»

За даними Балансу власний капітал Товариства станом на 31 грудня 2018 року складає суму 8 277 тис. грн.
Він складається із статутного капіталу в розмірі 7 650 тис. грн., резервного капіталу
в сумі 59 тис. грн. та суми нерозподіленого прибутку в розмірі 568 тис. грн. Додатково вкладеного капіталу, іншого додаткового капіталу, та неоплаченого станом на 31
грудня 2018 року Товариство не має.
Відповідно до Статуту Товариства резервний капітал створюється у розмірі 25 %
(двадцять п’ять відсотків) статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду становить не менше 5% (п’ять відсотків ) суми чистого прибутку, в
2018 році на формування резервного капіталу було направлено 7 тис. грн. .
На думку аудитора, розмір та структура власного капіталу відображені у фінансовій
звітності Товариства станом на 31.12.2018 року достовірно.
Розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу Товариства протягом
2018 року наведено Товариством в Звіті про власний капітал відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності», який
виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2009 року (зі змінами та доповненнями)
Розмір власного капіталу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «А.І.С.Т.-ІНВЕСТ» станом на 31 грудня 2018 року, який становить
8 277 тис. грн. є більшим за розмір статутного капіталу Товариства, що відповідає
вимогам чинного законодавства та встановленим нормативам.
Щодо відповідності (невідповідності) прийнятої управлінським персоналом Товариства облікової політики вимогам законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність та МСФЗ.
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства за рік, що
закінчився 31 грудня 2018 року є Міжнародні стандарти фінансової звітності, інші
нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства.
Принципи побудови, методи i процедури застосування облікової політики Товариства здійснюються згідно Наказу «Про облікову політику Товариства».
На нашу думку, даний Наказ свідчить, що облікова політика відповідає всім вимогам
МСФЗ та нормам чинного законодавства України для складання фінансової звітності.
Облікова політика Товариства 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 р. зі змінами та доповненнями та МСФЗ.
Облікова політика Товариства 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.
Інформація про активи, зобов’язання та чистий прибуток (збиток)
Нематеріальні активи
У результаті проведеної перевірки аудиторами встановлено, що станом на 31 грудня 2018 року на балансі Товариства обліковуються нематеріальні активи первісною
вартістю 63 тис. грн.
Сума нарахованого зносу нематеріальних активів становить 63 тис. грн., що відповідає даним первинних документів та облікових регістрів.
На думку аудиторів, облік нематеріальних активів у всіх суттєвих аспектах відповідає
вимогам Наказу про облікову політику, Міжнародному стандарту бухгалтерського
обліку 38 «Нематеріальні активи», який виданий Радою з Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 31 березня 2004 року (зі змінами та доповненнями).
Інформація щодо нематеріальних активів розкрита Товариством в Примітках до річної фінансової звітності.
Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи
За даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2018 року на балансі
основні засоби обліковуються первісною вартість 297 тис. грн.
Сума нарахованої амортизації на 31 грудня 2018 року становить 65 тис. грн.
Відповідно до Наказу про облікову політику нарахування амортизації на основні засоби здійснюється прямолінійним методом. Аудитори зазначають про незмінність
визначеного методу протягом звітного періоду.
На думку аудиторів, дані фінансової звітності Товариства стосовно основних засобів та інших необоротних матеріальних активів в цілому відповідають даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку Товариства та первинним документам,
наданим на розгляд аудиторам; склад основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, достовірність і повнота їх оцінки в цілому відповідають вимогам
Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби», який виданий
Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується
з 01 січня 2005 року (зі змінами та доповненнями).
Інформація щодо основних засобів розкрита Товариством в Примітках до річної фінансової звітності.
Фінансові інвестиції
За наслідками проведеного аудиту на підставі даних первинних документів, регістрів аналітичного та синтетичного обліку встановлено, що на балансі Товариства
станом на 31 грудня 2018 року довгострокові фінансові інвестиції не обліковуються,
що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та
синтетичного обліку.
За наслідками проведеного аудиту на підставі даних первинних документів, регістрів аналітичного та синтетичного обліку встановлено, що на балансі Товариства
станом на 31 грудня 2018 року поточні фінансові інвестиції обліковуються в сумі 340
тис. грн., що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку. Однак слід зазначити, що до складу поточних фінансових інвестицій віднесено, придбаний Товариством згідно Договору №16968/
ДД від 21.12.2018 року простий вексель Серії АА №1959225, з терміном погашення
21.03.2041 року, номіналом 340 000,00 грн. Зазначений фінансовий актив згідно вимог МСФЗ та облікової політики Товариства має обліковуватись за амортизованою
собівартістю. Однак станом на 31.12.2018 року зазначений фінансовий інструмент
обліковуються на балансі за собівартістю придбання, що не відповідає вимогам
МСФЗ. Інформація щодо фінансових інвестицій розкрита Товариством в Примітках
до річної фінансової звітності.
Облік запасів
За даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2018 року виробничі
запаси на балансі не обліковуються, що в цілому відповідає первинним документам
та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.
Станом на 31 грудня 2018 року на балансі Товариства готова продукція не обліковується, що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.
Товари станом на 31 грудня 2018 року на балансі Товариства не обліковуються, що
в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.
Придбані (отримані) запаси зараховуються на баланс Товариства за первісною вартістю. Первісна вартість запасів визначається згідно з Міжнародним стандартом
бухгалтерського обліку 2 «Запаси», який виданий Радою з Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2005 року (зі змінами
та доповненнями).
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При вибутті запасів оцінка їх здійснюється за собівартістю перших за часом надходження запасів (ФІФО).
Списання матеріалів проводиться на підставі актів на списання, які підписані уповноваженими особами Товариства та затверджені в установленому порядку.
Аналітичний облік запасів ведеться Товариством у відомостях по кожному виду запасів окремо у розрізі найменувань.
Облік запасів на Товаристві здійснюється в цілому у відповідності із вимогами Наказу про облікову політику та вимогами Міжнародного стандарту бухгалтерського
обліку 2 «Запаси», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2005 року (зі змінами та доповненнями).
Дебіторська заборгованість
Довгострокова дебіторська заборгованість станом на 31 грудня 2018 року на балансі Товариства відсутня.
Дебіторська заборгованість Товариства за товари, роботи, послуги станом на 31
грудня 2018 року не обліковується, що в цілому відповідає первинним документам
та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку. Резерв сумнівних боргів Товариством в 2018 році не нараховувався. Простроченої дебіторської заборгованості
не виявлено.
Дебіторська заборгованість Товариства за розрахунками з бюджетом станом на 31
грудня 2018 року обліковується в сумі 5 тис. грн., що в цілому відповідає первинним
документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.
Дебіторська заборгованість Товариства за розрахунками за виданими авансами станом на 31 грудня 2018 року відсутня, що в цілому відповідає первинним документам
та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.
Дебіторська заборгованість Товариства за розрахунками із нарахованих доходів
станом на 31 грудня 2018 року на балансі Товариства не обліковуються, що в цілому
відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного
обліку.
Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків станом на 31 грудня 2018
року на балансі Товариства не обліковуються, що в цілому відповідає первинним
документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.
Інша поточна дебіторська заборгованість Товариства станом на 31 грудня 2018 року
балансі Товариства обліковуються в сумі 7 636 тис. грн., що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку. Облік
іншої поточної дебіторської заборгованості здійснюється за амортизованою собівартістю з використанням методу ефективної ставки відсотку.
Інформація щодо дебіторської заборгованості розкрита Товариством в Примітках
до річної фінансової звітності.
Грошові кошти
Залишок грошових коштів Товариства станом на 31.12.2018 року становить 94 тис.
грн., що відповідає банківським випискам та даним, відображеним в фінансовій звітності Товариства.
Забезпечення витрат і платежів
При проведенні перевірки було встановлено, що резерв коштів на оплату відпусток
Товариства станом на 31.12.2018 року створено в сумі 4 тис. грн.
Аудиторами досліджено, що визнання, облік та оцінка забезпечень Товариства в цілому відповідають вимогам Наказу про облікову політику та вимогам Міжнародного
стандарту бухгалтерського обліку 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
(РМСБО) та застосовується з 01 липня 1999 року (зі змінами та доповненнями).
Визнання, облік та оцінка зобов’язань Товариства
Аудиторами досліджено, що визнання, облік та оцінка зобов‘язань Товариства в цілому відповідають вимогам Наказу про облікову політику та вимогам Міжнародного
стандарту бухгалтерського обліку 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
(РМСБО) та застосовується з 01 липня 1999 року (зі змінами та доповненнями).
Довгострокові зобов’язання станом на 31 грудня 2018 року на балансі Товариства
не обліковуються, що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів
аналітичного та синтетичного обліку.
Станом на 31 грудня 2018 року на балансі Товариства поточні зобов’язання з кредиторської заборгованості за товари, роботи та послуги не обліковуються, що в цілому
відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного
обліку.
Станом на 31 грудня 2018 року на бухгалтерських рахунках Товариства обліковуються:
поточні зобов’язання за розрахунками з одержаних авансів в сумі 0 тис. грн.;
поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом в сумі 0 тис. грн.;
поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування в сумі 0 тис. грн.;
поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці в сумі 0 тис. грн.;
поточні зобов’язання за розрахунком з учасниками в сумі 0 тис. грн.;
інші поточні зобов’язання в сумі 26 тис. грн.,
що в цілому відповідає даним первинних документів та даним реєстрів аналітичного
та синтетичного обліку.
Доходи
Відображення доходів в бухгалтерському обліку Товариства здійснюється на підставі наступних первинних документів: актів виконаних робіт (послуг), виписок банку,
розрахункових відомостей та інших первинних документів, передбачених статтею
9 Закону № 996.
За результатами аудиторської перевірки встановлено, що дані відображені в журналах – ордерах та оборотно – сальдових відомостях, наданих аудиторам стосовно
доходів Товариства за 2018 рік в цілому відповідають первинним документам.
Структуру доходів Товариства за даними Звіту про фінансові результати за 2018 рік
та даними облікових регістрів та первинних документів наведено в Таблиці 4.
Структура доходів Товариства за 2018 рік
Таблиця 4
Доходи Товариства

Сума (тис. грн.)

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 141 238
послуг)
Інші операційні доходи

2

Доход від участі в капіталі

-

Інші фінансові доходи

56

Інші доходи

3 630

Разом

144 926

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

-

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

-

Накопичені курсові різниці

-

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних під- приємств
Інший сукупний дохід

-

Інший сукупний дохід до оподаткування

-
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На думку аудиторів бухгалтерський облік сукупного доходу Товариства в усіх суттєвих аспектах ведеться у відповідності до норм Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 18 «Дохід», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 1995 року (зі змінами та
доповненнями), Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО)
та застосовується з 01 січня 2005 року (зі змінами та доповненнями).
Витрати
На думку аудиторів, облік витрат Товариства ведеться в цілому відповідно до норм:
•Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 2 «Запаси», який виданий Радою
з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01
січня 2005 року (зі змінами та доповненнями),
•Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2005 року (зі змінами та доповненнями),
•Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 11 «Будівельні контракти», який
виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 1995 року (зі змінами та доповненнями),
•Міжнародного стандарту фінансової звітності 9 «Фінансові інструменти», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується Товариством до фінансових звітів Компанії за період, що закінчується 31
грудня 2018 року,
•Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 36 «Зменшення корисності активів», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
(РМСБО) та застосовується з 31 березня 2004 року (зі змінами та доповненнями),
•Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 19 «Виплати працівникам», який
виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 1999 року (зі змінами та доповненнями),
Відображення витрат Товариства за 2018 рік здійснювалось на відповідних рахунках обліку витрат згідно Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань
та господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 (зі змінами і доповненнями).
Бухгалтерський облік витрат Товариства за 2018 рік здійснюється на підставі наступних первинних документів: актів виконаних робіт (послуг), накладних, інших первинних та розрахункових документів.
За результатами аудиторської перевірки встановлено, що дані, які відображено в
оборотно-сальдових відомостях, наданих аудиторам, в основному відповідають
первинним документам та даним фінансової звітності Товариства за 2018 рік.
Структуру витрат Товариства за даними Звіту про фінансові результати за 2018 рік та
даними облікових регістрів та первинних документів наведено Таблицях 5,6.
Структуру витрат Товариства за 2018 рік
Таблиця 5
Витрати діяльності Товариства

Адміністративні витрати

180 777

-

Інші операційні витрати

1

Фінансові витрати

376

Інші витрати

15 081

Разом

199 188

Елементи операційних витрат за 2018 рік
Таблиця 6
Витрати діяльності Товариства

Сума (тис. грн.)

Матеріальні витрати

6

Витрати на оплату праці

368

Відрахування на соціальні заходи

70

Амортизація

76

Інші операційні витрати

2 434

Разом

2 954

За 2018 рік Товариство отримало збиток до оподаткування в розмірі 54 262 тис. грн.,
витрати з податку на прибуток в 2018 році склали 2 тис. грн. Інший сукупний дохід
в 2018 році склав 0 тис. грн. Таким чином сукупний дохід Товариства за 2018 рік є
збиток у розмірі 54 264 тис. грн. З урахуванням суми нерозподіленого прибутку Товариства станом на 31 грудня 2017 року в розмірі 54 839 тис. грн., та здійснених відрахувань до резервного капіталу в сумі 7 тис. грн., сума нерозподіленого прибутку
Товариства станом на 31 грудня 2018 року складає 568 тис. грн.
Аудитори вважають, що звіт про фінансові результати за 2018 рік в усіх суттєвих аспектах повно і достовірно відображає величину і структуру доходів та витрат Товариства.
Пов’язані особи
В ході аудиторської перевірки, аудиторами встановлено перелік пов’язаних сторін
(інформація наведена в таблиці 7.)
						Таблиця 7
Повне
найменування

Місцезнаходження юридичної особи
чи паспортні
дані фізичної
особи, щодо
якої подається
інформація

Код за
ЄДРПОУ

Володіння
самостійне
/ спільно
з іншими
особами
та повне
найменування
юридичної
особи або
прізвище,
ім’я, по
батькові
фізичної
особи,
спільно
з якою
володіє

Пряма
участь
(відсоток
статутного
капіталу
юридичної
особи)

Опосередкована участь
(відсоток
статутного
капіталу
юридичної
особи)

0,00

0,00

0,00

0,00

Однак слід зазначити. що відносини і операції з пов’язаними сторонами, що виходять за межі нормальної діяльності, аудиторами виявлені не були.
Події після дати балансу
По заяві управлінського персоналу після дати балансу інші події, що можуть мати
суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства, були відсутні.
Щодо можливості (спроможності) Товариства безперервно здійснювати свою діяльність протягом найближчих 12 місяців
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. Фінансова звітність Товариства
підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності. Управлінський
персонал Товариства вживає заходів для покращення показників діяльності та подальшого розвитку Товариства.
Зібрані докази та аналіз діяльності Товариства не дають аудиторам підстав сумніватись в здатності Товариства безперервно продовжувати свою діяльність.
Використовуючи звичайні процедури та згідно аналізу фінансового стану Товариства, ми не знайшли доказів про порушення принципів функціонування Товариства.
Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, звертаємо увагу на те, що
в Україні існує невпевненість щодо можливого майбутнього напрямку внутрішньої
економічної політики, нормативно-правової бази та розвитку політичної ситуації.
Ми не маємо змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив
на фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи Товариства.
Основні відомості про аудиторську фірму наведені в Таблиці 8.
					Таблиця 8
№ Показник
п/п

Значення

1

Повне найменування та іден- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУтифікаційний код юридичної ДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТособи
НЕРИ», 40131434

2

Номер та дата Свідоцтва про
включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів,
виданого АПУ Свідоцтво Аудиторської палати України про
відповідність системи контролю якості Номер, серія, дата
видачі свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських
фірм, які можуть проводити
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних
паперів, видане НКЦПФР

Свідоцтво № 4657, видане згідно Рішення АПУ № 319/2
від 24.12.2015 року; дата, до якої свідоцтво чинне
24.12.2020 року; Свідоцтво № 1591 видане рішенням
АПУ від 12.07.2018 року, номер рішення 363/5 про те,
що суб’єкт аудиторської діяльності пройшов зовнішню
перевірку системи контролю якості аудиторських послуг,
створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики та законодавчих і нормативних вимог, що
регулюють аудиторську діяльність Свідоцтва серія «П»
№ 000393 від 30.11.2016 року про внесення до реєстру
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів,
термін дії Свідоцтва - до 24.12.2020 року

3

Прізвище, ім’я, по батькові
аудитора, який проводив аудиторську перевірку, та серія,
номер, дата видачі Сертифіката аудитора, виданого АПУ

Якименко Микола Миколайович сертифікат аудитора серія А № 006997, виданий рішенням Аудиторської палати
України № 261/2 від 29.11.2012 року, продовжений рішенням АПУ №349/2 від 28.09.2017 року до 29.11.2022 року

4

Місцезнаходження (юридична 02099, м. Київ, вул. Ялтинська, будинок 5-Б, кімната 12
адреса)

2 953

Витрати на збут

N
з/п

Лебідь
Юрій Іванович

Сума (тис. грн.)

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту річної фінансової звітності:
Згідно з Договором № 04-1/1 від 04 січня 2019 року ТОВ «АКГ «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ» (надалі – Аудитор), що діє на підставі свідоцтва про внесення до реєстру
суб’єктів аудиторської діяльності № 4657, виданого рішенням Аудиторської палати
України від 24.12.2015 року № 319/2, (свідоцтво про внесення в реєстр аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників
ринку цінних паперів, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку реєстраційний номер Свідоцтва: 393 від 30.11.2016 року (Серія та номер Свідоцтва П 000393), свідоцтво дійсне до 24.12.2020 року; свідоцтво АПУ про відповідність системи контролю якості (номер бланку №01591, Рішення АПУ від 12.07.2018
року №363/5), провела огляд проміжної фінансової звітності у складі:
•Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2018 року,
•Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2018 рік,
•Звіту про рух грошових коштів за 2018 рік,
•Звіту про власний капітал за 2018 рік,
•Приміток до річної фінансової звітності за 2018 рік ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «А.І.С.Т.-ІНВЕСТ» на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству і встановленим нормативам.
Дата початку проведення аудиту: 04.01.2019 р.
Дата закінчення проведення аудиту: 18.01.2019 р.
Директор
Якименко М.М.
(сертифікат аудитора серія А № 006997, виданий рішенням Аудиторської палати України № 261/2 від 29.11.2012 року, продовжений рішенням АПУ №349/2 від
28.09.2017 року до 29.11.2022 року)
Дата складання Звіту незалежного аудитора: 		
18 січня 2019 року

Загальний
відсоток
участі у
статутному
капіталі

. Керівник юридичної особи
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Приватне акціонерне товариство «Альтера Фінанс»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ЕМІТ ІНФО

Приватне акціонерне товариство «Альтера Фінанс»
КОДИ

Територія: Україна, м. Київ
2019

Дата (рік, місяць, число)

Організаційно-правова форма господарювання: Приватне підприємство

01

01

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

за ЄДРПОУ

30702104

Середня кількість працівників: 12

за КОАТУУ

8036100000

Одиниця виміру: тис. грн.

за КОПФГ

Адреса: проспект Голосіївський, буд 70, кім. 405, м. Київ,03040

за КВЕД

Складено:

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018р.
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

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

2

3

4

1000
1001
1002
1005

1
41
40

40
41

Код
рядка

Примітка

1010

49

40

1011
1012
1015

435
386

433
393

1016
1017
1020

• Форма №1

V

•
Пасив

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

Код
рядка

Примітка

На початок
звітного
періоду

2

3

4

5

70000

70000

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

Пенсійні зобов`язання

1505

Довгострокові кредити банків

1510

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

1515
1520

1065

Благодійна допомога

1526

1090
1095

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

1530

резерв незароблених премій

1533

інші страхові резерви

1534

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

1535
1540
1545
1595

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

1600
1605

1022
1030
1035

1871

50029

1040
1045
1050
1060

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

1921

50069

2
2

2
2

1124

985

1125
1130
1135
1136

13
3

15
1

1140

377

368

65
87269
521

9687
29774
328

521

328

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

89371

41159

1200
1300

91292

91228

1801001

Код за ДКУД

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

1021

120
66.12

На кінець
звітного
періоду

1095

1095

20028

20067

(

) (

)

(

) (

)

91123

91162

16
13
13

14
10
10

1670
1690

140

42

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

1695

169

66

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

Баланс

1900

91292

91228
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1500

1521
1525

1531
1532

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

1700
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ЕМІТ ІНФО

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

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

Стаття

1

2

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

2000

Чисті зароблені страхові премії

2010

Премії підписані, валова сума

2011

3

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

4

5

90841

101580

2013

Зміна частки перестраховиків у
резерві незароблених премій

2014

2070

Валовий
прибуток

2090

збиток

2095

2150

(

Інші операційні витрати

2180

(
(

(

91064

) (

101521

)

59
(

223

) (

)

Дохід від благодійної допомоги

2241

Фінансові витрати

2250

(

) (

)

Втрати від участі в капіталі

2255

(

) (

)

Інші витрати

2270

(

) (

)

2120

447

Дохід від зміни вартості активів,
які оцінюються за справедливою
2121
вартістю
Дохід від первісного визнання
біологічних активів і сільськогоспо- 2122
дарської продукції

1

443

(

Код Пимітрядка
ка

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

40

ЕМІТ ІНФО

(

60
) (

33

прибуток

2290

збиток

2295

(

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

(

Прибуток (збиток) від припиненої
діяльності після оподаткування

2305

) (

)

прибуток

2350

збиток

2355

)
20

49

80
) (

10

) (

)
16

)

3

39
(

64
) (

)

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

Інший сукупний дохід

16

Чистий фінансовий результат:

2130

2415

)

2240

Інші операційні доходи

Частка іншого сукупного доходу
асоційованих та спільних підприємств

) (

(

Інші доходи

2112

2410

)

2220

Зміна частки перестраховиків в
інших страхових резервах

Накопичені курсові різниці

) (

Інші фінансові доходи

Фінансовий результат до оподаткування:

2405

123

2200

2111

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

)

Дохід від участі в капіталі

Зміна інших страхових резервів,
валова сума

2400

) (

2195

Прибуток (збиток) від впливу інфля- 2275
ції на монетарні статті

Дооцінка (уцінка) необоротніх
активів

208

збиток

2110

2

)

2190

Дохід (витрати) від зміни інших
страхових резервів

1

5
) (

прибуток

2105

Стаття

4

Витрати на збут

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

Адміністативні витрати

3

Фінансовий результат від операційної діяльності:

Собівартість реалізованої продукції 2050
(товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2

Витрати від зміни вартості активів,
які оцінюються за справедливою
2181
вартістю
Витрати від первісного визнання
біологічних активів і сільськогоспо- 2182
дарської продукції

Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума

1801003

Код за ДКУД
1

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

4

5

Стаття

1

Код Пимітрядка
ка

2

3

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

4

5

Матеріальні затрати

2500

Витрати на оплату праці

2505

1199

780

Відрахування на соціальні заходи

2510

261

170

Амортизація

2515

20

10

Інші операційні витрати

2520

516

664

Разом

2550

1996

1624

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Стаття

1
Середньорічна кількість простих
акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію
Скоригований чистий прибуток
(збиток) на одну просту акцію
39

64

Дивіденди на одну просту акцію
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За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

4

5

2600

700000

700000

2605

700000

700000

2610

0,05571

0,09143

2615

0,05571

0,09143

Код Пимітрядка
ка

2

3

2650
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ЕМІТ ІНФО

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

3011
3015

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

Код
рядка

Примітка

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

4

3000
3005
3006
3010

За аналогічний
період попереднього року
5

779

3020

5

3025

33

1543

2

3040
3045
3050

3

4

5

3200
3205
3215

19

3220
3225
3230
3235
3250

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

3035

1801004

Код за ДКУД

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

Стаття

3255

(

3260
3270
3275

(
(
(

) (

)

) (
) (
) (

)
)
)

3280
3290

(

) (

)

(

) (

11

3295

)

-11

19

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової
діяльності

3055
3095

65023

Товарів (робіт, послуг)

3100

(

511

) (

552

)

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

(
(
(

965
261
349

) (
) (
) (

665
180
192

)
)
)

3116

(

14

) (

15

)

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

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

45857

) (
63996

) (

-242

)
45816

)

-5

3300
3305
3310
3340

82

3345

(

) (

)

3350
3355
3360

(
(
(

) (
) (
) (

)
)
)

3365

(

) (

)
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1801005

Код за ДКУД

Стаття

Код
рядка

Примітка

Зареєстрований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

1

2

3

4

5

6

7

Нерозподілений
прибуток
(непокритий збиток)
8

70000

1095

20028

91123

70000

1095

20028
39

91123
39

70000

1095

39
20067

39
91162

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

www.emitinfo.com

4000
4005
4010
4090
4095
4100
4110
4111
4112
4113

Неоплачений капітал

Вилучений
капітал

Всього

9

10

11

4114
4116
4200
4205
4210
4215
4220
4225
4240
4245
4260
4265
4270
4275
4280
4290
4291
4295
4300
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Приватне акціонерне товариство «Альтера Фінанс»

ЕМІТ ІНФО

ПРИМІТКИ ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬТЕРА ФІНАНС»
за рік, який закінчився 31 грудня 2018 року
1.
Інформація про Товариство,
Приватне акцiонерне товариство «Альтера Фiнанс» Iдентифiкацiйний код ЄДР-ПОУ
30702104, створено відповідно до чинного законодавства з метою реалізації економічних, соціальних, професійних і немайнових інтересів акціонерів та працівників
Това-риства.
Юридична та фактична адреси: 03040 м. Київ, просп. Голосіївський, б. 70, к. 405. Дата
та номер запису в Єдиному державному реєстру юридичних та фiзичних осiб - пiдприємцiв: 14.03.2003 № 12661200000000686. Узятий на облік в органах державної
подат-кової служби 29.12.2005 р. за № 40004.
Форма власності: Акціонерне товариство
Основний вид діяльності за КВЕД: 66.12 Посередництво за договорами по цінних
паперах або товарах . Органами управління ПрАТ є : загальні збори, наглядова рада,
гене-ральний директор. Товариство не входить до будь-яких асоціацій, корпорацій,
концернів та об’єднань.
Відповідальна особа: Генеральний директор Шпуталова Світлана Миколаївна.
Строк iснування емiтента з дати його державної реєстрацiї -16рокiв. Емiтент створений на невизначений строк.
Економічне середовище, в якому Товариство проводить свою діяльність, є нестабільним, що пов’язано з політичною та економічною кризою в країні в цілому.
Протягом звiтного перiоду створення нових дочiрнiх пiдприємств емiтента та набуття пiдприємством статусу залежного вiд емiтента не вiдбувалось.
Протягом звiтного перiоду ПрАТ не входило до складу (не ставало учасником)
го-сподарських органiзацiй, якi в розумiннi ст.ст.118, 120 Господарського кодексу
України визначаються як об’єднання пiдприємств господарськi об’єднання.
Середня кількість працівників Товариства протягом звітного та попередьому році
складає - 12 чоловік відповідно.
Акціонерами Товариства є:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВЬЮЕНЕРГО» Номер запису: 1 074 123 0000
022979, дата 02.02.2007 р., орган державної реєстрації – Шевченківська районна у
м. Києві державна адміністрація ідентифікаційний код 33789770 місцезнаходження
якого: 02094, м. Київ, вул. Червонотрацька, б. 84 володіє 18,83 % Статутного капіталу
Товарис-тва.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОН-САЛТИНГ»
Номер запису: 1 2661230000023810 дата 31.01.2007 р., орган державної реєст-рації – Виконавчий комітет Донецької міської ради ідентифікаційний код 33792662
місце-знаходження якого: 03040, м. Київ, пр-т Голосіївський, б. 70 володіє 18,83 %
Статутного капіталу Товариства.
Станом на 31 грудня 2018р. та на 31 грудня 2017 р. акціонерами Товариства бу-ли:
Акціонери товариства:

31.12.2018

31.12.2017

%

%

ПрАТ «Новьюенерго»

18,83

18,83

ПрАТ «Інвестиційно-фінансовий
консалтинг»

18,83

18,83

«ТДВ «СК «ТРАСТ УКРАЇНА»

4,9

4,9

«ТОВ «ФК «ІНКОМ ФІНАНС»

4,78

4,78

«ТОВ «ФК «СПЕКТР»

4,78

4,78

«ТОВ «ФК «ТАКТ»

4,78

4,78

ПРАТ «СК «СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ»

4,48

4,48

Фізичні особи , доля меньше 5%

33,76

33,76

ПАТ ЗНКІФ «Голден Вертекс Фонд»

4,86

4,86

Всього

100,0

100,0

2. Загальна основа формування фінансової звітності
2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка
сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів ді-яльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних
потреб широко-го кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31
грудня 2018 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ),
видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції
чинній на 01 січня 2018 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства
фі-нансів України.
Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень
від-повідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом
на 01 січня 2018 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в
фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.
При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам
МСФЗ.
2.2. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності, зміни в МСФЗ для річної фінансової звітності 2018 року
МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»
МСФЗ (IFRS) 16 був випущений у січні 2016 року і замінює собою МСФЗ (IAS) 17
Оренда.
В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, оприлюднено стандарт МСФЗ 16 «Оренда», який набуває чинності 01 січня 2019 року.
За рішенням керівництва Товариство МСФЗ 16 «Оренда» до дати набуття чинності не
застосовується.
Очікується, що застосування МСФЗ 16 «Оренда» не буде мати суттєвий вплив на фінансову звітність Товариства, враховуючи, що Товариство-суборендар нежитлового
при-міщення, в якому знаходиться офіс, згідно Договору суборенди №В-1801/01 від
15.01.18 р. - не є достроковим (суборендодавець – ПрАТ «ІФК», ідентифікаційний код
юридичної особи 33792667; суборендодавець– ТОВ «Міленіум 2018», ідентифікаційний код юридич-ної особи 41817282; орендодавець – ПАТ КБ «ПриватБанк», власник
майнового комплек-су «Київський готель «МИР»), тому Товариство не має достовірної
інформації що до строку оренди, та її фіксованої вартості.
Поправки до МСФЗ (IAS) 40 «Переводи інвестиційної нерухомості з категорії в категорію»
Поправки вступають в силу у відношенні до річних періодів, які починаються з 1
січ-ня 2018 року. Допускається дострокове застосування за умови розкриття даного
факту.
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Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2014-2016 рр.(випущені в грудні 2016 року).
Ці удосконалення включають наступні:
МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності»видалення короткострокових звільнень для підприємств, які вперше застосовують
МСФЗ.
Короткострокові звільнення, які передбачені пунктами Е3-Е7 МСФЗ (IFRS) 1, були
видалені оскільки вони виконали свою функцію. Дані поправки вступили в силу з 1
січня 2018 року.
МСФЗ (IAS) 28 «Інвестиції в асоційовані організації та спільні підприємства»Роз’яснення того, що рішення оцінювати об’єкти інвестиції по справедливій вартості
че-рез прибуток, або збиток повинно прийматися окремо для кожної інвестиції.
Дані поправки застосовуються ретроспективно і вступили в дію 1 січня 2018 року.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 4 «Застосування МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструмен-ти»
разом з МСФЗ (IFRS) 4 «Договори страхування».
Дані поправки прибирають проблеми, які виникли у зв’язку із застосуванням нового стандарту по фінансовим інструментам, МСФЗ (IFRS) 9, до впровадження МСФЗ
(IFRS) 17» Договори страхування», який замінює собою МСФЗ (IFRS) 4. Поправки
передбача-ють дві можливості для підприємств, які випускають договори страхування: тимчасове звільнення від застосування МСФЗ (IFRS) 9 та метод накладання.
Тимчасове звільнення вперше застосовується по відношенню до звітних періодів, які
починаються 1 січня 2018 року, або після цієї дати.
Роз’яснення КРМФЗ(IFRIC)22 «Операції в іноземній валюті і попередня оплата»
Роз’яснення вступило в силу для річних звітних періодів, починаючи з 1 січня 2018
року.
Роз’яснення КРМФЗ(IFRIC) 23 «Невизначеність у відношенні правил обрахування
податку на прибуток». Роз’яснення розглядають порядок обліку податку на прибуток,
ко-ли існує невизначеність податкових трактовок, що впливає на застосування МСФЗ
(IAS)12. Роз’яснення не застосовується до податків і зборів, які не відносяться до
сфери застосування МСФЗ(IAS)12, а також не містить особливих вимог, які стосуються
процен-тів і штрафів, які пов’язані з невизначеними податковими трактовками.
Роз’яснення вступає в силу для річних звітних періодів, починаючи з 1 січня 2019
року, або після цієї дати.
Управлінський персонал розглядає можливості потенційного впливу цих змін на фінансову звітність Товариства в майбутньому.
Зміни в МСФЗ для річної фінансової звітності 2017 року:
МСФЗ (IAS) 7 «Звіт про рух грошових коштів» доповнений вимогами до розкриття
суттєвої інформації щодо змін у зобов’язаннях, пов’язаних з фінансовою діяльністю
ком-панії (п. 44a МСФЗ (IAS) 7). тепер в звіті необхідно вказувати:
• зміни в результаті грошових потоків від фінансової діяльності;
• зміни в результаті отримання або втрати контролю над дочірніми організаціями та
іншими бізнесами;
• впливу змін курсів валют;
• зміни у справедливій вартості;
• інші зміни.
У МСФЗ (IAS) 12 «Податки на прибуток» внесені поправки в частині визнання відкладених податкових активів щодо нереалізованих збитків (п. 29А МСФЗ (IAS) 12).
МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про участь в інших організаціях» зобов’язує
розкривати в примітках до фінансової звітності інформацію про дочірніх і асоційованих організаціях, спільних підприємствах та операціях.
Дані поправки та зміни суттєво не вплинули на фінансову звітність Товариства за
2018 рік.
2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.
2.4. Припущення про безперервність діяльності
Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності
діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які
необхідно бу-ло б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити
подальше здійснен-ня фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів
безперервності діяльності.
2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення)
ке-рівником Товариства 25 лютого 2019 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи
не ма-ють права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до
випуску.
2.6. Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний
рік, тобто період з 01 січня по 31грудня 2018року.
3. Суттєві положення облікової політики
3.1. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітно-сті
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 ін-струментів, 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
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 фінансо-вих
активів і зобов’язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і
відпо-відних методів оцінки.
3.2. Загальні положення щодо облікових політик
3.2.1. Основа формування облікових політик
Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика,
застосовані суб’єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності.
МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку
фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції,
інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати,
якщо вплив їх застосування є несуттєвим.
Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства
відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 15
«Дохід від договорів з клієнтами».
3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках
Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних
опе-рації, інших події або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє
визначен-ня категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними.
З 1 січня 2018 року Товариство застосовує МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнта-ми».
Товариство отримує основний дохід від діяльності з управління активами. Застосу-вання 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, яка серед іншого передбачає зміну підходів до
зме-ншення корисності фінансових інструментів. Враховуючи класифікацію фінансових ак-тивів, що використовується Товариством, розрахунок очікуваних кредитних
збитків за-стосовується до фінансових активів, що оцінюються за амортизованою
вартістю. Зокрема, нові вимоги до класифікації фінансових активів і зобов’язань.
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3.2.3. Форма та назви фінансових звітів
Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах
Згідно МСФЗ та враховуючи НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання
витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі
«функції витрат» або «собівартості реалізації», згідно з яким витрати класифікують
відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або
адміністративну діяль-ність. Проте, оскільки інформація про характер витрат є корисною для прогнозування майбутніх грошових потоків, то ця інформація наведена в п.
6.2, 6.3. цих Приміток.
Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових
коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається
інфор-мація про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових
коштів. Інфо-рмація про основні види грошових надходжень та грошових виплат
формується на підс-таві облікових записів Товариства.
3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів
3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі, коли і
тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із
застосуванням обліку за датою розрахунку.
За строком виконання фінансові активи та фінансові зобов’язання поділяються на поточні (зі строком виконання зобов’язань до 12 місяців) та довгострокові (зі строком
вико-нання 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
чин-ників:
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 плюс операційні витрати, які безпосе-редньо належить до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового
зобов’я-зання.
Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається
нижче у відповідних розділах облікової політики.
3.3.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти
Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.
Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які
ві-льно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний
ризик зміни вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових
коштів тільки в разі короткого строку погашення, наприклад, протягом не більше ніж
три місяці з дати придбання.
Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися
в національній валюті та в іноземній валюті.
Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена в п.2.3
цих Приміток.
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за
справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті
здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку
Укра-їни (НБУ).
У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в у банках(наприклад, у випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової
адмініст-рації)ці активи можуть бути класифіковані у складі непоточних активів. У
випадку прий-няття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності
ймовірності пове-рнення грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх
вартість відображається у складі збитків звітного періоду.
3.3.3. Подальша оцінка фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку
До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, відносяться акції, паї (частки)
господарсь-ких товариств, облігації підприємств, які Товариство утримує для торгівлі.
Оцінка фінансових активів, що оцінюються за офіційним біржовим курсом організатора торгівлі
Оцінка вартості фінансових активів, що внесені до біржового списку організатора
торгівлі, проводиться за офіційним біржовим курсом, оприлюдненим відповідно до
вимог законодавства.
Оцінка вартості фінансових інвестицій, що обертаються більш як на одній фондо-вій
біржі, проводиться за найбільшим з біржових курсів.
Якщо на дату оцінки біржовий курс за акціями, що внесені до біржового списку
організатора торгівлі не визначено, оцінка таких акцій проводиться за останньою
балан-совою вартістю.
Якщо на дату оцінки біржовий курс за облігаціями, що внесені до біржового спис-ку
організатора торгівлі не визначено, оцінка таких акцій проводиться за останньою
балансовою вартістю.
Оцінка фінансових активів, що не внесені до біржового списку організатора торгівлі
Для оцінки акцій, що входять до складу активів Товариства та не перебувають у
бі-ржовому списку організатора торгівлі, та паїв (часток) господарських товариств
за обме-жених обставин наближеною оцінкою справедливої вартості може бути
собівартість. Це може бути тоді, коли наявної останньої інформації недостатньо, щоб
визначити справед-ливу вартість, або коли існує широкий діапазон можливих оцінок
справедливої вартості, а собівартість є найкращою оцінкою справедливої вартості у
цьому діапазоні.
Якщо є підстави вважати, що балансова вартість суттєво відрізняється від справедливої, Товариство визначає справедливу вартість за допомогою інших методів оцінки.
Ві-дхилення 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.
Для оцінки балансової вартості таких акцій та паїв (часток) Товариство аналізує дані
підтверджені ринком та фінансову звітність емітента офіційно оприлюднену або надану емітентом.
Оцінка фінансових активів обіг яких зупинено та/або щодо яких прийнято рішення
про зупинення внесення змін до системи реєстру та цінних паперів, які включені до
списку емітентів, що мають ознаки фіктивності
Фінансові активи обіг яких зупинено протягом дванадцяти місяців з дати оприлюднення рішення про зупинення обігу оцінюються за останньою балансовою вартістю.
Для подальшої оцінки справедливої вартості фінансових активів емітентів, обіг яких
зупинено більше дванадцяти місяців, у тому числі фінансових активів емітентів, які
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включені до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, Компанія проводить аналіз щодо строків відновлення обігу таких фінансових активів, перевіряє інформацію
щодо подання фінансової звітності таких емітентів, результатів їх діяльності, аналізує
ймовір-ність надходження майбутніх економічних вигід.
Оцінка фінансових активів у разі ліквідації та/або визнання емітента/векселедавця
банк-рутом та відкриття щодо нього ліквідаційної процедури
Фінансові активи, обіг яких на дату оцінки не зупинено та реєстрація випуску яких не
скасована, але емітент/векселедавець таких фінансових активів ліквідований та/або
був визнаний банкрутом та щодо нього відкрито ліквідаційну процедуру за рішенням
суду, оцінюються за нульовою вартістю.
3.3.4. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю
Після первісного визнання Товариство оцінює фінансові активи - за амортизованою
собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка, за вирахуванням збитків від
зне-цінення, якщо вони є.
Товариство оцінює станом на кожну звітну дату резерв під збитки за фінансовим
інстру-ментом 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
кредит-ний ризик за таким фінансовим інструментом значно зріс із моменту первісного визнання.
У випадку фінансових активів кредитним збитком є теперішня вартість різниці між
договір-ними 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
фінансо-вим інструментом значного зростання з моменту первісного визнання. При
виконанні такої оцінки Товариство замість зміни суми очікуваних кредитних збитків
використовує зміну ри-зику настання дефолту (невиконання зобов’язань) протягом
очікуваного строку дії фінансово-го інструмента. Для виконання такої оцінки Товариство порівнює ризик настання дефолту (невиконання зобов’язань) за фінансовим
інструментом станом на звітну дату з ризиком настання дефолту за фінансовим
інструментом станом на дату первісного визнання, і врахо-вує при цьому обґрунтовано необхідну та підтверджувану інформацію, що є доступною без надмірних витрат
або зусиль, і вказує на значне зростання кредитного ризику з моменту первісного
визнання.
Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фінансовим
ін-струментом не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання, якщо
було з’ясова-но, 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 очі-кувані кредитні збитки як різницю між валовою балансовою вартістю
активу та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків, дисконтованою за первісною ефективною ставкою відсотка за фінансовим активом. Будь-яке
коригування визнається в прибутку або збитку як прибуток або збиток від зменшення
корисності.
3.3.5. Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою контрактне
пра-во отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта
господарю-вання.
Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді,
коли Товариство стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту.
Первіс-на оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорів-нює 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
ре-зервів.
Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між
ба-лансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових
потоків. Ви-значення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на ос-нові аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва,
достатня для пок-риття понесених збитків.
Подальше поточна дебіторська заборгованість, без встановленої ставки відсотка
Това-риство оцінює за сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несут-тєвим.
3.3.6. Зобов’язання.
Кредиторська заборгованість визнається як зобов’язання тоді, коли Товариство стає
сто-роною договору та, внаслідок цього, набуває юридичне зобов’язання сплатити
грошові кош-ти.
Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із нижченаведених ознак:
• Товариство сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає пога-шенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
• Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.
Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям
ви-знання зобов’язань.
Поточні зобов’язання оцінюються у подальшому за амортизованою вартістю.
Поточну кредиторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство
оці-нює за сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.
3.3.7. Згортання фінансових активів та зобов’язань
Фінансові активи та зобов’язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право
здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або
реалі-зувати актив та виконати зобов’язання одночасно.
3.4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів
3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів
Товариство визнає матеріальний об’єкт основним засобом, якщо він утримується з
ме-тою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адмі-ністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6000 грн.
Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому основні
засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та
будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації
на дату пе-реоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої
суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу
власного капіталу, перено-ситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється
визнання відповідного активу.
3.4.2. Подальші витрати.
Товариство не визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів витрати на
що-денне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об’єкта. Ці витрати
визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об’єкта
основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям
визнання активу.
3.4.3. Амортизація основних засобів.
Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом з
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використанням таких щорічних норм:
будівлі
- 2 %;
машини та обладнання - 7-15%
транспортні засоби
- 17 -20%
меблі
- 20 - 33%.
інші
- 14 - 50%
Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх
корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним
для використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається ра-ніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на
дату, з якої припиняють визнання активу.
3.4.4. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопи-ченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності.
Аморти-зація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного
методу з ви-користанням щорічної норми 33%. Нематеріальні активи, які виникають у
результаті до-говірних або інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну
чинності цих прав.
3.4.5. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів
На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність акти-ву
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 змен-шення корисності, визнаний для активу в попередніх періодах,
Товариствосторнує, 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 вико-ристання.
3.5. Облікові політики щодо інвестиційної нерухомості
3.5.1. Визнання інвестиційної нерухомості
До інвестиційної нерухомості Товариство відносить нерухомість (землю чи будівлі,
або частину будівлі, або їх поєднання), утримувану на правах власності або згідно з
уго-дою про фінансову оренду з метою отримання орендних платежів або збільшення
вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, а не для: (а) використання у виробництві чи при постачанні товарів, при наданні послуг чи для адміністративних цілей, або
(б) продажу в звичайному ході діяльності.
Інвестиційна нерухомість визнається як актив тоді і тільки тоді, коли: (а) є ймовірність
того, що Товариство отримає майбутні економічні вигоди, які пов’язані з цією інвестиційною нерухомістю, (б) собівартість інвестиційної нерухомості можна достовірно
оціни-ти.
Якщо будівлі включають одну частину, яка утримується з метою отримання орендної
плати та другу частину для використання у процесі діяльності Товариства або для
адмініс-тративних цілей, в бухгалтерському обліку такі частини об’єкту нерухомості
оцінюються та відображаються окремо, якщо вони можуть бути продані окремо.
3.5.2. Первісна та послідуюча оцінка інвестиційної нерухомості
Первісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю. Витрати на
операцію включаються до первісної вартості. Собівартість придбаної інвестиційної
неру-хомості включає ціну її придбання та будь-які витрати, які безпосередньо віднесені до придбання. Безпосередньо віднесені витрати охоплюють, наприклад, винагороди за на-дання професійних юридичних послуг, податки, пов’язані з передачею
права власності, та інші витрати на операцію.
Оцінка після визнання здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки. Прибуток або збиток від зміни в справедливій вартості інвестиційної нерухомості визнається в прибутку або збитку. Амортизація на такі активи не нараховується.
Справедлива вартість інвестиційної нерухомості зазвичай визначається із залученням незалежного оцінювача. Періодичність перегляду справедливої вартості
зумовлюється суттєвими для обліку коливаннями цін на ринку подібної нерухомості.
Справедлива вар-тість незавершеного будівництва дорівнює вартості завершеного
об’єкта за вирахуванням витрат на закінчення будівництва.
Якщо оцінити справедливу вартість неможливо, Товариство обрає для оцінки об’єктів
інвестиційної нерухомості модель оцінки за собівартістю відповідно до МСБО 16 та
за-стосовує такий підхід до всієї інвестиційної нерухомості, при цьому розкриваються
при-чини, з яких не використовується справедлива вартість.
3.6. Облікові політики щодо непоточних активів, утримуваних для продажу
Товариство класифікує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його
балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу,
а не поточного використання. Непоточні активи, утримувані для продажу, оцінюються і відо-бражаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин:
балансовою або справедливою вартістю з вирахуванням витрат на операції, пов’язані
з продажем. Аморти-зація на такі активи не нараховується. Збиток від зменшення
корисності при первісному чи подальшому списанні активу до справедливої вартості
за вирахуванням витрат на про-даж визнається у звіті про прибутки та збитки та
інший сукупний дохід.
3.7. Облікові політики щодо оренди
Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винаго-роди, пов’язані з правом власності на актив. Товариство як орендатор на початку
строку оренди визнає фінансову оренду як активи та зобов’язання за сумами, що
дорівнюють справедливій вартості орендованого майна на початок оренди або (якщо
вони менші за справедливу вартість) за теперішньою вартістю мінімальних орендних
платежів. Мініма-льні орендні платежі розподіляються між фінансовими витратами та
зменшенням непога-шених зобов’язань. Фінансові витрати розподіляються на кожен
період таким чином, щоб забезпечити сталу періодичну ставку відсотка на залишок
зобов’язань. Непередбачені оре-ндні платежі відображаються як витрати в тих періодах, у яких вони були понесені. Полі-тика нарахування амортизації на орендовані
активи, що амортизуються, узгоджена із ста-ндартною політикою Товариства щодо
подібних активів.
Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов’язані з правом власності на актив,
фактично залишаються в орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній
основі протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду
Товариство визнає на прямолінійній основі протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортиза-цію, понесені при отриманні доходу від оренди, визнаються як витрати.
3.8. Облікові політики щодо податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підля-гають 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 ба-зою.
Відстрочені податкові зобов’язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових
рі-зниць, що підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються
з ураху-ванням імовірності наявності в майбутньому оподатковуваного прибутку,
за рахунок яко-го 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
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отриманий оподаткований при-буток, достатній, щоб дозволити використати вигоду
від відстроченого податкового ак-тиву повністю або частково.
Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується,
бу-дуть застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов’язань.
Товариство визнає поточні та відстрочені податки як витрати або дохід і включає в
прибуток або зби-ток за звітний період, окрім випадків, коли податки виникають від
операцій або подій, які визнаються прямо у власному капіталі або від об’єднання
бізнесу.
Товариство визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок належить
до статей, які відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в
іншому періоді.
3.9. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань
3.9.1. Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість
(юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто
більше можливо, ніж неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття
ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму
зобов’язання.
Товариство також створює резерв витрат на оплату щорічних (основних та додаткових) відпусток. Розрахунок такого резерву здійснюється на підставі правил Облікової
по-літики Товариства. Розмір створеного резерву оплати відпусток підлягає інвентаризації на кінець року. Розмір відрахувань до резерву відпусток, включаючи відрахування на соціа-льне страхування з цих сум, розраховуються виходячи з кількості
днів фактично невико-ристаної працівниками відпустки та їхнього середньоденного
заробітку на момент прове-дення такого розрахунку. Також можуть враховуватися інші об’єктивні фактори, що впливають на розрахунок цього показника. У разі
необхідності робиться коригуюча про-водка в бухгалтерському обліку згідно даних
інвентаризації резерву відпусток.
3.9.2. Виплати працівникам
Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як
зобов’язан-ня після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає
очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на
майбутні виплати відпускних.
3.9.3. Пенсійні зобов’язання
Відповідно до українського законодавства, Товариство утримує внески із заробітної
плати працівників до Пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні
відрахування із поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати відображаються
у пе-ріоді, в якому були надані працівниками послуги, що надають їм право на одержання вне-сків, та зароблена відповідна заробітна платня.
3.10. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінан-сової
звітності
3.10.1 Доходи та витрати
Товариство визнає дохід від надання послуг, коли (або у міру того, як) воно задоволь-няє зобов’язання щодо виконання, передаючи обіцяну послугу (тобто актив)
клієнтові. Актив передається, коли (або у міру того, як) клієнт отримує контроль над
таким активом.
При визначені вартості винагороди від брокерської та депозитарної діяльності Товариство відповідно до МСФЗ 15 використовує метод оцінювання за результатом. До
мето-ду оцінювання за результатом належить, зокрема, аналіз виконання, завершеного на сьогоднішній день, оцінки досягнутих результатів. Враховуючи принцип
професійного скептицизму для змінної вартості винагороди розрахунок доходу
здійснюється на кінець кожного місяця.
Результат визначення розміру винагороди від брокерської та депозитарної діяльності
актом виконаних робіт, в якому відображається результати виконаних забов’язань на
звіт-ну дату.
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 активом;
в) за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у
формі, яка зазвичай пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими
фі-нансовими інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими активами;
г) суму доходу можна достовірно оцінити;
д) ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією;
та
е)витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно
оці-нити.
Дивіденди визнаються доходом лише у разі, якщо:
-право Товариства на одержання виплат за дивідендами встановлено;
-є ймовірність, що економічні вигоди, пов’язані з дивідендами, надійдуть до Товариства;
- суму дивідендів можна достовірно оцінити.
Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та
критеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення зобов’язань.
Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді
вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом
чого є зменшення чистих активів, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами
учасникам.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів.
Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають
майбутніх економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди
не відповідають або перестають відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий стан.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов’язання без визнання активу.
Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й
відповідні доходи.
3.10.2. Витрати за позиками
Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Товариство капіталізує витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва
або вироб-ництва кваліфікованого активу, як частина собівартості цього активу.
3.10.3. Операції з іноземною валютою
Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом обміну Національного банку України на дату проведення операцій.
Монетарні активи та зобов’язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються в
гривню за відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. Немонетарні статті, які
оцінюються за історичною собівартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом
на дату операції, немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату визначення справедливої вартості.
Курсові різ-ниці, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються
в прибутку або збитку в тому періоді, у якому вони виникають.
Товариство використовувало обмінні курси на дату балансу:
31.12.2018 31.12.2017
Гривня/1 долар США
27,6883
28,0672
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Гривня/1 євро
31,7141
33,4954
3.10.4. Умовні зобов’язання та активи.
Товариство не визнає умовні зобов’язання в звіті про фінансовий стан Товариства.
Ін-формація 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 ви-гід є ймовірним.
4. Основні припущення, оцінки та судження
При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які
мають вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки
та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих
обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження
щодо балан-сової вартості активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки базуються на
наявній у керівни-цтва Товариства інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрі-знятися від цих розрахунків. Області, де такі судження є
особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та
області, в яких припущення й розрахун-ки мають велике значення для підготовки
фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче.
4.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови,
керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування
обліко-вої політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для
прийняття еко-номічних рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова
звітність:
• подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки Товариства;
• відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму;
• є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
• є повною в усіх суттєвих аспектах.
Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність
наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:
а) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;
б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та
витрат у Концептуальній основі фінансової звітності.
Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують
поді-бну концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з об-ліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать
вищезазначеним джерелам.
Операції, що не регламентуються МСФЗ Товариством не здійснювались.
4.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття
тор-гів на звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на
суджен-нях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної
ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів з
врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».
4.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів
Протягом звітного 2018 року переоцінка інвестиційного портфеля із залученням незалежних оцінювачів не здійснювалась.
Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають
стосу-нок до оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є
ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що:
а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки
базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, вола-тильності,
змін валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під
час оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій; та
б) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а та-кож
на доходи (витрати) може бути значним.
Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових
ставок, волатильності, курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати
офер-ти і коригувань під час оцінки інструментів, більша або менша зміна в оцінці
вартості фі-нансових 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
ва-ртості першого рівня, Керівництво Товариства планує використовувати оцінки
та су-дження які базуються на професійній компетенції працівників Підприємства,
досвіді та минулих подіях, а також з використанням розрахунків та моделей вартості
фінансових активів. Залучення зовнішніх експертних оцінок щодо таких фінансових
інструментів де оцінка, яка базується на професійній компетенції, досвіді та розрахунках є недостатньою, на думку Керівництва є прийнятним та необхідним.
Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може
мати значний вплив на передбачувану справедливу вартість.
4.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструмен-тів
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 прибутко-вості й динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які
можуть бути пов’язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним
керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових
інструментів.
4.5. Використання ставок дисконтування
Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовується для перерахунку
майбутніх потоків доходів в єдине значення теперішньої (поточної) вартості, яка є
базою для визначення ринкової вартості бізнесу. З економічної точки зору, в ролі
ставки дискон-ту є бажана інвестору ставка доходу на вкладений капітал у відповідні
з рівнем ризику подібні об’єкти інвестування, або - ставка доходу за альтернативними
варіантами інвести-цій із зіставляння рівня ризику на дату оцінки. Ставка дисконту
має визначатися з ураху-ванням трьох факторів:
а) вартості грошей у часі;
б) вартості джерел, які залучаються для фінансування інвестиційного проекту, які
вимагають різні рівні компенсації;
в) фактору ризику або міри ймовірності отримання очікуваних у майбутньому доходів.
Станом на 31.12.2018 середньозважена ставка за портфелем банківських депозитів
у національній валюті в банках, у яких не введено тимчасову адміністрацію або не
запро-ваджено ліквідаційну комісію, становила 12,6 % річних. Інформація, що використана для визначення середньозваженої ставки одержана з офіційного сайту
НБУ за посиланням https://bank.gov.ua/control/uk/allinfo розділ “Вартість строкових
депозитів “.
4.6. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
Відносно фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю, Товариство на дату виникнення фінансових активів та на кожну звітну дату визначає рівень
кре-дитного ризику.
Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовими активами, які оцінюються за амортизованою вартістю, у розмірі очікуваних
кредит-них збитків за весь строк дії фінансового активу (при значному збільшенні
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кредитного ризику/для кредитно-знецінених фінансових активів) або 12-місячними
очікуваними кре-дитними збитками (у разі незначного зростання кредитного ризику).
Зазвичай очікується, що очікувані кредитні збитки за весь строк дії мають
бути ви-знані до того, як фінансовий інструмент стане прострочений. Як правило,
кредитний ри-зик значно зростає ще до того, як фінансовий інструмент стане простроченим або буде помічено інші чинники затримки платежів, що є специфічними
для позичальника, (на-приклад, здійснення модифікації або реструктуризації).
Кредитний ризик за фінансовим інструментом вважається низьким, якщо
фінансо-вий інструмент має низький ризик настання дефолту, позичальник має потужній потенці-ал виконувати свої договірні зобов’язання щодо грошових потоків у
короткостроковій пе-рспективі, а несприятливі зміни в економічних і ділових умовах
у довгостроковій перспе-ктиві 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 То-вариство здійснює діяльність.
Очікувані кредитні збитки за весь строк дії не визнаються за фінансовим
інструме-нтом просто на підставі того, що він вважався інструментом із низьким кредитним ризи-ком у попередньому звітному періоді, але не вважається таким станом
на звітну дату. У такому випадку Товариство з’ясовує, чи мало місце значне зростання
кредитного ризику з моменту первісного визнання, а отже чи постала потреба у визнанні очікуваних кредит-них збитків за весь строк дії.
Очікувані кредитні збитки відображають власні очікування Товариства
щодо кре-дитних збитків.
5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості
5.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю
Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та
зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.
Класи активів
та зобов’язань,
оцінених за
справедливою
вартістю

Методики оцінювання

Метод оцінки
(ринковий, дохідний, витратний)

Вихідні дані

Грошові кошти

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

Ринковий

Офіційні 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

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

Інвестиційна
нерухомість

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

Ринковий, дохідний, витратний

Ціни на ринку
нерухомості, дані
оцінки професійних оцінювачів

Дебіторська
заборгованість

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

Дохідний

Контрактні умови,
ймовірність погашення, очікувані
вхідні грошові потоки
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Поточні
зобов’язання

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

Витратний

Контрактні умови,
ймовірність погашення, очікувані
вихідні грошові
потоки

5.2. Вплив використання закритих вхідних даних (3-го рівня) для періодичних оцінок
справедливої вартості на прибуток або збиток
У результаті змін ймовірності погашення та очікуваних вхідних грошових потоків (дані
3-го рівня ієрархії) унаслідок впровадження процедури банкрутства було визнано
зне-цінення коштів у розмірі 22 тис.грн., розміщених на поточних рахунках ПАТ «АвтоКразБанк» та ПАТ «УкрБізнесБанк», у зв’язку з невиконанням банком своїх зобов’язань
протягом більш ніж 3 роки, що зменшило прибуток Товариства за звітний 2018 рік на
ана-логічну суму.
5.3. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справед-ливої
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

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

Дата оцінки

31.12.18

31.12.17

31.12.18

31.12.17

31.12.18

31.12.17

31.12.18

Інвестиційна нерухомість

–

–

–

–

-

-

-

-

Векселі
одержані

–

–

–

–

985

1224

985

1224

Інвестиції
доступні
для торгівлі

3343

-

-

–

26431

87269

29774

87269

Інвестиції,
до погашення

–

–

-

–

-

-

-

-

Інвестиції
доступні
для продажу

–

–

–

–

50029

1871

50029

1871

Торговельна
кредиторська заборгованість
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140

42

140

Справедлива вартість дебіторської та кредиторської заборгованості, а також інвестицій, доступних для продажу, неможливо визначити достовірно, оскільки немає ринкового котирування цих активів.
Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може
бути ко-рисною для користувачів фінансової звітності. Додаткову інформацію щодо
змін справед-ливої вартості фінансових активів в зв’язку з врахуванням ризиків.
6. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах
6.1. Дохід від реалізації
		
2018

2017

89674

100307

Дохід від реалізації послуг з брокерської
діяльності

316

520

2017

Дохід від реалізації послуг зберігача

851

753

31.12.17

Всього доходи від реалізації

90841

101580

2018

2017

Вартість цінних паперів в обліку

89068

99897

Витрати на персонал

1460

950

20

10

Дохід від реалізації/торгівлі цінних паперів

6.2. Собівартість реалізації

Виробничі витрати

Амортизація
Інші операційні витрати
Всього

516

664

91064

101521

2018

2017

-

1

443

-

4

-

447

1

Штрафи, пені

2

-

80

-

123

-

6.3. Інші доходи, інші витрати

5.4. Переміщення між 1-м та 2-м рівнями ієрархії справедливої вартості
У 2017 та 2018 роках переведень між рівнями ієрархії не було.
У 2018 році, було придбано цінні папери АТ «СК «Кремень», які обліковуються у складі
інвестицій, у сумі 3343 тис. грн, та мають котирування на фондовій біржі ПрАТ «ФБ
«ІННЕКС».
5.5. Рух активів, що оцінюються за справедливою вартістю з використан-ням вихідних
даних 3-го рівня ієрархії
Придбання
(продажі)

Залишки
станом на
31.12.2018 р.

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

Інші доходи
Доходи від реалізації іноземної валюти
Дохід від зміни вартості активів, що оцінюються за
справедливою вартістю

Класи активів,
оці-нених за
справед-ливою вартістю
з використанням 3-го рівня
ієрархії

Залишки
ста-ном на
31.12.2017 р.

Векселі одержані

1124

(139)

985

-

Витрати від зменшення корисності дебіторської заборгованості

Інвестиції
доступні для
торгівлі

87269

(57495)

29774

–

Витрати від зміни вартості активів, що
оцінюються за

Інвестиції
доступні для
продажу

1849

48180

50029

–

Всього
Інші витрати

справедливою вартістю
Інші витрати
Збитки від курсових різниць

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

1

Інші доходи

Справедлива
вартість

2018

2017

2018

2017

2

3

4

5

Фінансові
активи
Інвестиції
доступні для
прода-жу

50029

1849

50029

1849

Інвестиції, до
погашення

-

-

-

-

Векселі одержані

985

1124

985

1124

Торговельна
дебіторська заборгованість

10055

442

10055

442

Грошові
кошти

328

Короткострокові позики

-

2018

2017

Відсотки на рахунку в банку

33

20

Всього процентні доходи

33

20

6.4. - 6.5. Фінансові доходи та витрати

Балансова
вартість

521

3
208

Всього

328

521

Процентні доходи

6.6. Прибуток від діяльності, що триває за звітні періоди 2018 та 2017 роки складає
39 тис.грн. та 64 тис. грн. відповідно.
6.7. Податок на прибуток
Основні компоненти витрат з податку на прибуток за звітний період:
31.12.2018 31.12.2017
Прибуток до оподаткування
9825
15607
Всього прибуток до оподаткування 9825
15607
Податкова ставка
18%
18%
Податок за встановленою податковою ставкою 9825
15607
Тимчасові різниці, які підлягають вирахуванню:
резерв сумнівних боргів
Забезпечення виплат персоналу
Торговельна та інша кредиторська заборгованість
Довгострокова дебіторська заборгованість
Всього тимчасових різниць, які підлягають
вирахуванню
-

-

-

6.8. Збитки від непоточних активів, утримувані для продажу.
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Станом на 31.12.2018р.Товариство не має непоточних активів, утримуваних для
про-дажу. Товариство мало актив, який на 31.12.2017 відповідав критерію визнання непоточ-них активів, утримуваних для продажу. Збитки від непоточних активів,
утримуваних для продажу у 2017 р., склали 3 тис. грн. Актив уцінений у 2017 році, та
списаний за рахунок прибутків поточного року.
6.9. Нематеріальні активи
За історичною вартістю

ЕМІТ ІНФО

ПАТ «ЗНКІФ «АЛЬТЕРА ФІНАНСФОНД НЕРУХОМОСТІ», 35689764

-

-

0,085

780

ПрАТ «ДТЕК ШАХТАКОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»,05508186

0,0007

39

0,0007

39

ПРАТ «ХТЗ»,00191135

0,0002

19

0,0002

19

ПРАТ «НОВЬЮЕНЕРГО», 33789770

0,54

10785

-

-

Нематеріальні
активи

Всього

Справедлива вартість на 31 грудня 2017
року

41

41

ПрАТ «ФБ «ІННЕКС»,23425110

5,0000

750

5,0000

750

Нарахування за рік

1

1

ПАТ»ЛУГАНСЬКТЕПЛОВОЗ»,
05763797

0,0000

1

0,0000

1

Вибуття за рік

(0)

(0)

ПАТ «ДМЗ»,00191164

0,0069

7

0,0069

7

31 грудня 2018року

41

41

ПАТ»Купянскиймашзавод»,
00372307

-

-

48,8964

19

31 грудня 2016 року

41

41

ТОВ «Фонд-3»,345575609

2,5

1

2,5

1

Нарахування за рік

-

-

ТОВ»Вебіннекст», 35457220

2,5

1

2,5

1

ТОВ «Фонд К-2», 34618446

2,5

1

2,5

1

ПрАТ «Укргазотрейд», 33717616

0,7401

14446

ПАТ «ЗНВКІФ «М-КАПІТАЛ»,
37967769

0,0098

59

ПАТ «МЗВМ», 20355550

0,0001

9

ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТКОМБІНАТ «, 05393043

0,0001

15

ПАТ «ЗАлК», 00194122

0,0004

7

ПрАТ «ПРОМЕТЕЙ-ТЕЛЕКОМ»,
33792630

1,5859

23759

Накопичена амортизація

Вибуття

(0)

(0)

31 грудня 2018року

41

41

Остаточна вартість на 31 грудня 2018 року

0

0

6.10. Основні засоби

За історичною
вартістю

Машини та
обладнання

Інструменти
прилади,
інвентар
(меблі)

Інші основні
засоби

Всього

1

3

4

5

7

31 грудня
2017року

293

7

86

386

Надходження

11

-

Вибуття

(8)

-

(3)

(11)

31 грудня
2018року

296

7

83

386

31 грудня
2017 року

250

7

83

340

Нарахування
за рік

17

-

-

17

Вибуття

(11)

-

-

(11)

31 грудня
2018року

256

7

83

346

Всього

11

Накопичена
амортизація

Остаточна
вартість
31 грудня
2017 року

48

0

1

49

Остаточна
вартість
31 грудня
2018 року

40

0

0

40

Станом на 31 грудня 2018 та 2017 років у складі основних засобів повністю зношені
основні засоби становлять 319 тис. грн. та 312 тис. грн. відповідно.
6.11. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відобра-женням
результату переоцінки у прибутку або збитку
Дохід та витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, відображені в прим. 6.3.
Згідно Рішення №150 від 15.03.2018р.- «Заборонити з 16.03.18р. торгівлю цінними
паперами ПрАТ «Новьюєнерго»,33789770» , Рішення №156 від 15.03.2018р.- «Заборонити з 16.03.18р. торгівлю цінними паперами ПрАТ «Укргазотрейд»,33717616» ,
Рішення №419 від 21.06.2018р.- «Заборонити з 22.06.18р. торгівлю цінними паперами
ПрАТ «Прометей-Телеком»,33792630» вищезазначені цінні папери переведені з
категорії – «інвестиційний портфель, для торгівлі» до категорії – «інвестиції, доступні
для продажу»
6.11.1. Інвестиції, доступні для продажу

50029

1871

6.12. Грошові кошти .
Станом на 31.12.2018 р. на поточному рахунку у банку обліковуються за номінальною вартістю грошові кошти на суму 328 тис. грн. Поточний рахунок відкрито у банку
АТ «ПУМБ ».
6.13. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю.
Векселі одержані, представлена заборгованістю за простими векселями, отриманими
Товариством на строк погашення більше одного року. Термін погашення векселів
динамі-чна до 28.12.2020р. сумарна вартість векселів становить на 31.12.2017р.-1124
тис.грн. та станом на 31.12.2018р.-985 тис.грн., балансова вартість одного векселя
від 10 тис.грн. до 228 тис.грн. кількість 30 штук. Вартість векселів не змінюється, тому
що платоспромож-ність векселедавця стабільна та не визиває сумніву в своєчасному
погашенні пред’явлен-ного до сплати забов’язання. Враховуючи той факт, що, строк
погашення векселів достатньо короткий, очікуваний кредитний збиток Товариством
визнаний при оцінці цього фінансового активу становить «0».
Торговельна та інша дебіторська заборгованість
31 грудня 2018

31 грудня 2017

Торговельна дебіторська заборгованість

427

377

Очікувані кредитні збитки щодо дебіторської заборгованості

(59)

-

Розрахунки з бюджетом

15

13

Інша дебіторська заборгованість

9687

65

Чиста вартість торговельної де-біторської
заборгованості

10070

455

Торговельна дебіторська заборгованість складається переважно з заборгованості конт-рагентів за послуги зберігача. Вартість послуг може складатись від 50 до
5000грн., тому заборгованість по кожному окремому контрагенту є не суттєвою і не
обов’язковою для оприлюднення. Сумарна вартість на 31 грудня 2017 року становить 377 тис. грн. та 427 тис. грн.( з урахуванням кредитних збитків під зменшення
корисності дебіторської забор-гованості 59 тис. грн.). Станом на 31 грудня 2018 року
становить 368 тис. грн.
Дебіторська заборгованість Товариства не має забезпечення.
Аналіз простроченої, але не знеціненої дебіторської заборгованості, представлено
на-ступним чином:
31 грудня 2018

31 грудня 2017

До 30 днів

90

82

30-60 днів

30

20

60-90 днів

16

18

Частка %

31 грудня
2018
року

Частка %

31 грудня
2017
року

90-120 днів

19

19

Більше 120 днів

213

176

ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»,05393116

0,0006

36

0,0006

36

Всього

368

315

ПАТ «Трест Донбасшляхбуд»
03450063

15,372

23

15,372

132

ЗАТ «Київпромпостачан»,
32113159

2,1891

2

2,1891

2

ДВАТ «Антрацитшахтобуд»,00181473

1,9576

38

1,9576

38

Станом на 31 грудня 2018 та 2017 років торговельна дебіторська заборгованість
номі-нальною вартістю 368 тис. грн. та 315 тис. грн. була знецінена на індивідуальній
основі.
6.14. Запаси

ВАТ «Західенергометал»,
31056509

0,0005

0

0,0005

14

Витратні матеріали (за історичною собівартістю)

ПАТ «АЛЧЕВСЬККОКС» 00190816

0,0010

31

0,0010

31

Всього запаси
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31 грудня 2018

31 грудня 2017

2

2

2

2
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6.15. Власний капітал
Станом на 31 грудня 2018 року зареєстрований та сплачений капітал складав 70 000
тис. грн., аналогічно за станом на 31 грудня 2017 року.
Структура власного капіталу:
Найменування статті

-інші не сертифіковані співробітники – 369,4тис.грн.
Загальний розмір винагороди у вигляді заробітної плати за період з
01.01.2018р.по 31.12.2018р. склав 1199 тис.грн..
2018

Станом на
31.12.2018р.

Станом на
31.12.2017р.

Статутний капітал

70000

70000

Резервний капітал

1095

1095

1

Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)

20067

20028

Реалізація,
суму операцій

Всього власний капітал

91162

91123

Торгова
дебіторська
заборгованість

6.16. Торговельна та інша кредиторська заборгованість

Торговельна кредиторська заборгованість

31 грудня 2018

31 грудня 2017

14

16

Розрахунки з бюджетом

10

13

Одержані аванси
Заробітна плата та соціальні внески
Інші

42

140

Всього кредиторська заборгованість

66

169

7. Розкриття іншої інформації
7.1 Умовні зобов’язання.
7.1.1. Судові позови
Товариству, Постановою Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-ку
№476-ЦА-УП-Т від 10.10.2017 р. про накладення санкції за правопорушення на ринку
цінних паперів, тому Товариство було притягнуто до відповідальності та накладено
штраф у розмірі 170 тис.грн. Не погодившись із вищезазначеною постановою, Товариство звернулося до Окружного адміністративного суду м. Києва із позовною заявою
про ска-сування постанови НКЦПФР про накладення штрафу. За станом на 31.12.2018
р. справа заходиться на розгляді, постанову не скасовано. Так як справа знаходиться
у стадії розгля-ду, керівництво вважає, що Товариство, за звітний період не несе
збитків, відповідно, ре-зерви у фінансовій звітності не створювалися. Товариством
згідно акту перевірки та Пос-танови №70-ЦД-1-Т-л від 08.05.18 сплачено адмінштраф
у розмірі 1,7 тис.грн..
7.1.2. Оподаткування
Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабі-льному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать
аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові ограни піддадуть сумніву певне тлумачен-ня, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Товариства,
ймовірно, що То-вариство 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 зві-ти можуть переглядатися відповідними податковими
органами протягом трьох років.
7.1.3. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів
Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не
зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності
То-вариства.
Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів,
які знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської
заборго-ваності Товариству визначається на підставі обставин та інформації, які
наявні на дату ба-лансу. На думку керівництва Товариства, додатковий резерв під
фінансові активи на сьо-годнішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та
інформації.
7.2 Розкриття інформації про пов’язані сторони
До пов’язаних сторін або операцій з пов’язаними сторонами належать:
• підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під
контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з Товариством;
• 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 ма-ють
суттєвий відсоток голосів у Товаристві;
•програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Товариства або будьякого іншого суб’єкта господарювання, який є пов’язаною стороною Това-риства.

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Операції з
пов’язаними
сторонами

2017

Всього обсяг
операцій

Операції з
пов’язаними
сторонами

Всього обсяг
операцій

2

3

4

5

6457

90841

2944

101580

3

10055

2

442

Торгова
кредиторська
заборгованість

66

169

Компенсація
провідному
управлінському персоналу

261

178

Короткострокові виплати
працівникам

938

602

Виплати по
закінченні
трудової діяльності
7.3. 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. Для того щоб обмежити
ви-ще зазначені ризики, при виборі фінансових інструментів політика Товариства
базується на високому рівні контролю з боку працівників Товариства з урахуванням
вимог чинно-го законодавства України. Товариство мінімізує ризики диверсифікацій
свого інвестицій-ного портфелю, аналізує фінансові активи перед їх покупкою і відстежує подальшу інфо-рмацію про ці активи, вкладаючи більшість своїх інвестицій з
високими рейтингами на-дійності.
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.
7.3.1. Кредитний ризик
Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового
збит-ку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як по-точні та депозитні рахунки в банках, облігації, дебіторська заборгованість
та векселі.
Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка
кре-дитоспроможності 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);
•
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.
Станом на 31.12.2018 р. кредитний ризик по фінансовим активам, що оцінюються за
амортизованою собівартістю, є низьким, що підтверджується чинниками, які враховують спе-цифіку контрагентів, загальні економічні умови та оцінку як поточного, так і
прогнозного на-прямків зміни умов станом на звітну дату.
Щодо векселів
Станом на 31.12.2018 року в активах Товариства є векселі в сумі 985 тис.грн, що видані
в оплату за продані цінні папери, з кінцевим строком погашення 31.12.2020 року.
За результатами проведеного аналізу, враховуючи підходи затверджені в Товаристві у межах системи управління ризиками, Керівництво прийшло висновку, що з
дати первісного визнання (отримання векселя) кредитний ризик векселедавця не
зазнав зро-стання і є низьким. Відсутні факти, які б свідчили про ризик невиконання
зобов’язання. Стан грошових рахунків та платоспроможність контрагентів стабільна.

Зв’язаними сторонами із ПрАТ «Альтера Фінанс» ПpАТ «ІФК» ЄДРПОУ 33792667 (володіє часткою у розмірі 18,8286% у статутному капіталі Товариства),ПрАТ «Новьюе7.3.2. Ринковий ризик
нерго» ЄДРПОУ 33789770 (володіє часткою у розмірі 18,8286% у статутному ка-піталі
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові
Товариства).
пото-ки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін.
Провідним управлінським персоналом ПрАТ «Альтера Фінанс» є Генеральний диреРинковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та
ктор Товариства Шпуталова Світлана Миколаївна та Головний бухгалтер Товариства
відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збитків, зумовлених
Бі-ляк Лариса Іванівна. За станом на 31.12.2018 р. компенсації провідному управлінколиваннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражаському персоналу зокрема за кожною із наведених категорій склали, тис.грн.:
тиметься на рин-кові ризики у зв’язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові
								
інструменти.
Шпуталова С.М.
Біляк Л.І.
Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові
а) короткострокові виплати працівникам 141,4			
потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін
119,7
(окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику),
б) виплати по закінченні трудової діяльності 0
0
незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фів) інші довгострокові виплати працівникам 0
0
нансового інструме-нта або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні
г) виплати при звільненні –
				
0
фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.
0
Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів
ґ) платіж на основі акцій 0
0
пом’якшення цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та
Витрати по виплатам провідному управлінському персоналу відображені в складів
до-тримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим
зага-льновиробничих витрат.
при-бутком.
Інші сертифіковані спеціалісти не відносяться до провідного управлінНа основі аналізу історичної волатильності фондового індексу ПФТС керівництво
ського персона-лу Товариства, оскільки не мають відповідних повноважень та не є
То-вариства визначило, що ціновий ризик для акцій українських підприємств становідповідальними за планування, управління та контроль діяльності суб’єкта господавить+/-%. Потенційна зміна цін визначена на спостереженнях історичної волатильрювання, а саме:
ності дохідностей цього класу активів. Потенційна волатильність визначається як
-фахівці з торгівлі цінними паперами - 251,4тис.грн.
така, що відповідає стан-дартному відхиленню річних дохідностей акцій протягом
-фахівці з питань депозитарної установи -317,1 тис. грн.
останніх 5 років. Якщо ринкові ціни змінюватимуться за таким сценарієм, це може
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впливати на вартість чистих активів.
Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.
Для мінімізації та контролю за валютними ризиками Товариство контролює частку активів, номінованих в іноземній валюті, у загальному обсягу активів. Оцінка валютних
ри-зиків здійснюється на основі аналізу чутливості.
Визначення порогу чутливості керівництво Товариства здійснювало на основі статистичних даних НБУ щодо динаміки курсу гривні до іноземних валют, на основі яких
була розрахована історична волатильність курсу, що визначається як стандартне
відхилення річної дохідності від володіння іноземною валютою за період.
Валютні ризики Товариства виникають у зв’язку з володінням фінансовими
інструмента-ми, номінованими в іноземній валюті. Товариство інвестує кошти в банківські депозити в іно-земній валюті та може інвестувати в цінні папери, номіновані
в доларах США/ євро (напри-клад, державні облігації у доларах США/ єврооблігації
України). Товариство визначило, що обґрунтовано можливим є коливання валютного
курсу на ±39,3 відсотка.
Чутливі до коливань валютного курсу активи
Активи номіновані в іноземній валюті

31 грудня 2018

31 грудня 2017

Каса та рахунки в банках

328

521

Банківські депозити

-

-

Всього

328

521

Частка в активах Товариства, %		
0,36%
0,57%
Аналіз чутливості до валютних ризиків проведено на основі історичних даних щодо
волатильності курсів іноземних валют.
Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові
по-токи 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.
Усвідомлюючи значні ризики, пов’язані з коливаннями відсоткових ставок у високо
інфляційному середовищі, яке є властивим для фінансової системи України, керівництво Товариства контролює частку активів, розміщених у боргових зобов’язаннях
у національ-ній валюті з фіксованою відсотковою ставкою. Керівництво Товариства
здійснює моніто-ринг відсоткових ризиків та контролює їх максимально припустимий
розмір. У разі зрос-тання відсоткових ризиків Товариство має намір позбуватися
боргових фінансових ін-струментів з фіксованою відсотковою ставкою. Моніторинг
відсоткових ризиків здійсню-ється шляхом оцінки впливу можливих змін відсоткових
ставок на вартість відсоткових фінансових інструментів.
Для оцінки можливих коливань відсоткових ставок Товариство використовувало
іс-торичну волатильність відсоткових ставок за строковими депозитами (до 1 року) за
останні 5 років за оприлюдненою інформацією НБУ.
Товариство визнає, що обґрунтовано можливим є коливання ринкових ставок на ±4
процентних пункти. Проведений аналіз чутливості заснований на припущенні, що
всі ін-ші параметри, зокрема валютний курс, залишатимуться незмінними, і показує
можливий вплив зміни відсоткових ставок на 4 процентних пункти на вартість чистих
активів Това-риства.
Можлива зміна справедливої вартості боргових фінансових інструментів з фіксованою відсотковою ставкою розрахована як різниця між дисконтованими грошовими
потоками за діючою ставкою та дисконтованими грошовими потоками у разі зміни
відсоткової ста-вки за кожним фінансовим інструментом.
7.3.3. Ризик ліквідності
Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні
зо-бов’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 ін-шими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від
операційної діяльності.
Інформація щодо недисконтованих платежів за фінансовими зобов’язаннями
Товарис-тва в розрізі строків погашення представлена наступним чином:
Рік, що закінчився 31
грудня 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

1

2

3

4

5

6

7

Короткострокові позики
банка

-

-

-

-

-

-

Торговельна та інша
кредиторська заборгованість

26

1

39

-

-

66

Поточна заборгованість
за довгостроковими
зобов’язаннями

-

-

-

-

-

-

Всього

26

1

39

-

-

66

Рік, що закінчився 31
грудня 2017 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

33

60

-

63

-

156

Поточна заборгованість
за довгостроковими зобов ‘язаннями

-

-

-

-

-

-

60

-

63

-

156

Всього
8.4. Управління капіталом
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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
заціка-вленим 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
залучен-ня додаткового капіталу або фінансування, а також виплати дивідендів та
погашення іс-нуючих позик. Товариство може здійснювати регулювання капіталу
шляхом зміни струк-тури капіталу. Система управління капіталом може коригуватись
з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або стратегії розвитку.
Товариство вважає, що загальна сума капіталу, управління яким здійснюється, дорівнює сумі капіталу, відображеного в балансі.
Склад власного капіталу на дату фінансової звітності – 91162 тис. грн.:
- Зареєстрований капітал (оплачений капітал)		
70000 тис. грн.
- Резервний капітал
				
1095 тис.
грн.
- Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток)
20067 тис. грн.
Відповідно до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на
фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженого рішенням НКЦПФР № 1597 від 01.10.2015р. (з врахуванням змін) Товариство розраховує такі
пока-зники, що використовуються для вимірювання та оцінки ризиків діяльності з
торгівлі цін-ними паперами.
Для вимірювання та оцінки ризиків діяльності з торгівлі цінними паперами вико-ристовуються такі показники (на 31.12.18р.):
1) розмір регулятивного капіталу – 35121 тис. грн;
2) норматив адекватності регулятивного капіталу, % - 877,7610 ;
3) норматив адекватності капіталу першого рівня, % - 877,7610 ;
4) коефіцієнт фінансового левериджу - 0,0006 ;
5) коефіцієнт абсолютної ліквідності - 5,6626;
6) норматив концентрації кредитного ризику:
6.1) що НЕ є банками або ТЦП, % - 69,8021;
6.2) що є банками або ТЦП, % - 0,9337
7.5. Події після Балансу
Керівництво Товариства вважає що не існувало подій після звітної дати, які необ-хідно
розкривати в даній примітці.
Генеральний Директор__________________		
Шпуталова С.М.
Головний бухгалтер __________________		
Біляк Л.І.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо річної фінансової звітності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АЛЬТЕРА ФІНАНС»
СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ
Адресат: Національній Комісії з цінних паперів та фондового ринку;
Акціонерам, управлінському персоналу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АЛЬТЕРА ФІНАНС».
Звіт щодо аудиту фінансової звітності
Думка із застереженням.
Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АЛЬТЕРА ФІНАНС» (надалі- ПрАТ «Альтера Фінанс», або Товариство).
Фінансова звітність ПрАТ «Альтера Фінанс» складається з:
1.
Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2018 року (ф. 1);
2.
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за період з 01 січня
2018 року по 31 грудня 2018 року (ф. 2);
3.
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік (ф. 3);
4.
Звіт про власний капітал за 2018 рік (ф. 4);
5.
Примітки до фінансової звітності за 2018 рік, що містять стислий виклад
суттєвих аспектів облікової політики та іншу пояснювальну інформацію (Форма вільна).
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в розділі «Основа
для думки із застереженням», фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан ПрАТ «Альтера Фінанс» на 31 грудня 2018
року, та її фінансові результати і грошові потоки за 2018 рік, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
.
Основа для думки із застереженням.
До складу довгострокових фінансових інвестицій віднесені акції Товариств торгівлю
яких заборонено та зупинений обіг, а саме:
1.
Коригування балансової вартості цінних паперів управлінським персоналом Товариства станом на 31.12.2018 року не проводилося:
Згідно Рішення НКЦПФР №150 від 15.03.2018 року - з 16.03.18 року заборонена торгівля цінними паперами ПрАТ «Новьюенерго» (Код ЄДРПОУ 33789770) на суму
10 785 тис. грн.;
Рішення НКЦПФР №156 від 15.03.2018 року - з 16.03.18 року заборонена
торгівля цінними паперами ПрАТ «Укргазотрейд» (Код ЄДРПОУ 33717616) на суму 14
446 тис. грн.;
Рішення НКЦПФР №419 від 21.06.2018 року - з 22.06.18 року заборонена
торгівля цінними паперами ПрАТ «Прометей-Телеком» (Код ЄДРПОУ 33792630) на суму
23 759 тис. грн.;
ЗАТ «Київпромпостачання» (Код ЄДРПОУ 32113159) обіг яких зупинене Рішенням НКЦПФР на суму 2 тис. грн.,
ДВАТ «Антрацитшахтобуд» (Код ЄДРПОУ 00181473) обіг яких зупинене Рішенням НКЦПФР на суму 38 тис. грн.
2.
Цінні папери, за якими у поточному році, відбулась уцінка:
ПАТ «ТРЕСТ «ДОНБАСШЛЯХБУД» (Код ЄДРПОУ 03450063) обіг яких зупинено Рішенням НКЦПФР на 31.12.2018 року справедлива вартість 23 тис. грн. загальна
сума уцінки 109 тис. грн.
ВАТ «Західенергометал» (Код ЄДРПОУ 31056509) обіг яких зупинено Рішенням НКЦПФР на 31.12.2018 року справедлива вартість 0 тис. грн. загальна сума уцінки
14 тис. грн.
Загальна сума цих активів дорівнює 49 053 тис. грн. (53,7% вартості активів Товариства). На думку аудиторів ця сума значна, але не всеохоплююча.
Ми провели аудит відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та МСА (видання 2016-17 року) в якості національних
стандартів аудиту (НСА) рішенням Аудиторської палати України № 361 від 08.06.2018
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року. Складання аудиторського звіту щодо річної фінансової звітності відповідно до
МСА 700 «Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності» та МСА 705
«Модифікація думки у звіті незалежного аудитора». У зв’язку з наявністю підстав для
висловлення модифікованої думки даний звіт незалежного аудитора складено відповідно до МСА № 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора».
Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до ПрАТ «АЛЬТЕРА ФІНАНС» згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів
ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними
вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.
Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки із застереженням. Фінансова звітність в
усіх суттєвих аспектах достовірно та об’єктивно розкриває фінансову інформацію згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності та відповідає вимогам законодавства
Ключові питання аудиту.
Ключові питання аудиту – це питання, що, на наші професійні судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період.
Проаналізувавши перелік всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, та питань, що мали найбільше значення під час
аудиту фінансової звітності поточного періоду, ми не ідентифікували ключові питання
аудиту, які необхідно висвітлювати в нашому звіті.

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

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.
Аудиторська перевірка фінансової звітності ПрАТ «Альтера Фінанс» за 2018 рік здійснена у відповідності до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську
діяльність», «Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання
впевненості та супутніх послуг» МСА (видання 2016-17 року) в якості національних
стандартів аудиту (НСА) рішенням Аудиторської палати України № 361 від 08.06.2018
року, зокрема до МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у
звіті незалежного аудитора», МСА 710 «Порівняльна інформація – відповідні показники і порівняльна фінансова звітність», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої
інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», МСА
250 «Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності, МСА
550 «Пов’язані сторони», МСА 570 «Безперервність діяльності», МСА 610 «Використання роботи внутрішніх аудиторів», тощо, а також 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»,
затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 12.02.2013 року № 160 зі змінами та доповненнями.
Ці стандарти вимагають від аудиторів дотримання етичних вимог, а також планування
і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Основні відомості про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬТЕРА ФІНАНС»:

Інші питання.
Аудит фінансової звітності ПрАТ «Альтера Фінанс» за попередній рік, що закінчився 31
грудня 2017 року був проведений іншим аудитором, який 13 лютого 2018 року висловив думку із застереженням щодо цієї фінансової звітності.

Найменування товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АЛЬТЕРА ФІНАНС»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30702104

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї.
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація
складається з інформації, яка подається до Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку (НКЦПФР) згідно «Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку» (Рішення НКЦПФР від 25.09.2012 року №
1283 зі змінами та доповненнями), але не містить фінансової звітності та нашого звіту
аудитора щодо неї.
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не
робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.
У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між
іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під
час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо, на основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєве
викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

Організаційно-правова форма товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Дата первинної реєстрації

02.02.2000 року

Місце проведення реєстраційної дії

Печерська районна в місті Києві державна реєстрація

Місцезнаходження

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

Акціонери та їх частки в статутному
фонді більше 10% станом на 31.12.2018
року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НОВЬЮЕНЕРГО» Номер запису: 1 074
123 0000 022979, дата 02.02.2007 року,
орган державної реєстрації – Шевченківська районна у м. Києві державна
адміністрація ідентифікаційний код
33789770 місцезнаходження якого:
02094, м. Київ, вул. Червоноткацька, б.
84, володіє 18,83 % Статутного капіталу Товариства. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ» Номер запису:
1 2661230000023810 дата 31.01.2007
року, орган державної реєстрації – Виконавчий комітет Донецької міської
ради ідентифікаційний код 33792662
місцезнаходження якого: 03040, м. Київ,
пр-т Голосіївський, б. 70 володіє 18,83
% Статутного капіталу Товариства.

Основні види діяльності

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

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність.
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне
подання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, та за таку систему внутрішнього контролю, яку керівництво визначає потрібною
для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за
оцінку здатності товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі,
розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності,
та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати
товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за
процесом фінансового звітування Товариства.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск
звіту аудитора, що містить нашу думку.
Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит,
проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує.
Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються
суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть
впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження
та дотримуємось професійного скептицизму протягом усього завдання з аудиту.
Крім того, ми:
- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у
відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок
помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски,
неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для
розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення
думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку
та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість
товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо
існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо
такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки
ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім
майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на
безперервній основі.
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що
покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про
запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час
аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що
ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі
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Перелік дозволів на провадження певних видів діяльності

Відповідальні особи

Приватне акціонерне товариство «Альтера Фінанс»

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

Аудиторські оцінки.
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»,
аудитор виконав процедури, необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у
відповідності до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при
аудиті фінансової звітності» та МСА 200 «Основні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту у відповідності з Міжнародними стандартами аудиту».
Нами було подано запити до управлінського персоналу та інших працівників суб’єкта
господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може
допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства
або помилки. Аудитором виконані аналітичні процедури, в тому числі, по суті з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Аудитор отримав 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.
Під час перевірки ПрАТ «Альтера Фінанс» нами не отримано доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства.
Суттєва невизначеність щодо здатності Товариства продовжувати діяльність.
Суттєву невизначеність, яка може ставити під сумнів здатність продовження діяльності юридичної особи, фінансова звітність якої перевіряється, на безперервній основі у
разі наявності такої невизначеності. Керівництво не ідентифікувало суттєвої невизначеності, яка могла б поставити під значний сумнів здатність Товариства безперервно
продовжувати діяльність, тому використовувало припущення про безперервність
функціонування Товариства, як основи для обліку під час підготовки фінансових звітів.
Узгодженість звіту про управління з фінансовою звітністю.
Згідно до пункту 7 статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність» від 16.07.1999 року № 996 зі змінами та доповненнями Звіт про управління не
подають мікропідприємства та малі підприємства яким є ПрАТ «Альтера Фінанс». Таким
чином щодо цього питання аудитор не висловлює думки.
Опис питань і висновки, яких дійшов аудитор:
Розкриття інформації щодо відповідності розміру власного капіталу вимогам, установленим нормативно-правовими актами НКЦПФР
За даними Балансу власний капітал Товариства станом на 31.12.2018 року складає суму
91 162 тис. грн.
Він складається із зареєстрованого капіталу в розмірі 70 000 тис. грн., резервного капіталу 1 095 тис. грн. та суми нерозподіленого прибутку у розмірі 20 067 тис. грн.
Додаткового капіталу, капіталу в дооцінках, неоплаченого капіталу, вилученого капіталу станом на 31.12.2018 року Товариство не має.
Розкриття інформації щодо відповідності розміру статутного капіталу установчим документам
Статутний фонд ПрАТ «Альтера Фінанс» згідно установчих документів складає 70 000
000 (сімдесят мільйонів) гривень, 00 копійок.
Статутний капітал товариства поділений на 700 000 простих іменних акцій номінальної
вартості 100,00 грн., кожна. Акції мають бездокументарну форму. Випуск акцій зареєстровано ДКЦПФР 10 квітня 2007 р., реєстраційний № 137/1/07. Статутний фонд сплачено в повному обсязі.
В періоді, що перевіряється, не було внесено змін до Статуту.
Розмір статутного капіталу відповідає вимогам до статутного капіталу (п. 3 глави 4 Розділу III, п.2 глави 5 Розілу. ІІІ «Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих
видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 року № 817 із змінами)
для видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи та діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування.
Розкриття інформації щодо формування та сплати статутного капіталу
Приватне акціонерне товариство «Альтера Фінанс» було створене шляхом реорганізації товариства з обмеженою відповідальністю «Альтера Фінанс». Рішення про реор-
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ганізацію, емісію акцій ПрАТ «Альтера Фінанс» та порядку обміну часток у Статутному
фонді ТОВ «Альтера Фінанс» на акції ПрАТ «Альтера Фінанс» підтверджуються Протоколом загальних зборів учасників №12 від 29 квітня 2003 року.
Внески учасників на формування вперше заявленого статутного фонду (600 000 грн.)
складаються з основних засобів та грошових коштів, що відображено в установчих
документах які зареєстровані Виконкомом Калінінської Районної ради м.Донецьк рішення №333/7 від 14.05.2003 року. Внески учасників відбувалися у наступному вигляді:
-Зі сторони фізичної особи громадянки України Матвєєвої Л.В. обліковуються майнові
внески:
акт прийому-передачі від 25.01.2000 року на загальну суму 6 000,00 грн. (шість тисяч
грн. 00 коп.) та акт прийому-передачі від 10.01.2001 року на загальну суму 4 000,00 грн.
(чотири тисячі грн. 00 коп.)

№ з/п

Найменування внеску

Кількість

Сума внеску,
грн. коп

1

Двері залізні

2

2 000,00

2

Паперознищувач

2

1 200,00

3

Обігрівач

2

800,00

Всього

6

4 000,00

Загальна сума майнового внеску 10 000,00 грн.(десять тисяч грн. 00коп.), що складає
1,67% від вносимої долі Засновником до Статутного фонду. Останні 47,33% внесків внесені до Статутного фонду на загальну суму 290 000,00 грн. (двісті дев’яносто тисяч грн.
00 коп.) грошовими коштами в національній валюті України (підтверджується платіжними дорученнями №1 від 25.09.2001 року)
Зі сторони юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю
«ДОСАП», ЄДРПОУ 30340907, у особі директора Курбатського Г. В. обліковуються майнові внески:
підтверджується актом прийому-передачі від 25.01.2000 року на загальну суму 15
000,00 грн. (п’ятнадцять тисяч грн. 00 коп.)

№

Найменування

Кількість

Сума внеску, грн.
коп.

1

Комп’ютер (Pentiиm 133 НеІ)

1

2 303,80

2

Комп’ютер (Pentiиm 133 НеІ)

1

1 514,31

3

АТС цифрова офісна (Panasonic КXTD 1232ВХ)

1

2 486,84

4

Принтер (Сanоп BJC-61 О)

1

823,90

5

Сканер (Paragon 1200SP)

1

825,37

6

Системний телефон (Panasonic КХ7235)

1

398,32

7

Радіотелефон (Panasonic КТ9181 )

1

554,08

8

Блок бесперебійного живлення (Back UPS

1

340,90

PRO 280і)
9

Автовідповідач (Panasonic кх- Т5300 )

1

269,87

10

Телефон-факс (Panafax UF-Si)

1

568,41

11

Digi ACCELE PORT (8Е isa DB)

1

1 236,59

12

Монітор 14» (Samsиng Sync Master 3 NE)

1

383,97

13

Монітор 17» (LG-Stиdio-works 78і)

1

1 222,25

14

Виносний дисковод ZIP

1

326,55

15

Модем (Motorola 3400 PRO 28.8)

1

852,62

16

Портативний термінал (Nokia-2160)

1

801,86

17

Калькулятор Sitezen

1

45,18

18

Калькулятор Sitezen

1

45,18

Всьго:

18

15 000,00

підтверджується актом прийому-передачі від 10.01.2001 року на загальну суму 25
000,00 грн. (двадцять п’ять тисяч грн. 00 коп.).

№

Найменування

Кількість

Сума внеску,
грн коп.

1

Стіл (виробництво Чехія)

2

3 000,00

2

Стільці (виробництво Чехія)

9

1 350,00

3

Стіл (виробництво Чехія)

2

1 800,00

4

Шафа (виробництво Чехія)

1

900,00

5

Шафа (виробництво Чехія)

2

1 800,00

6

Шафа (виробництво Чехія)

1

600,00

7

Шафа (виробництво Чехія)

1

800,00

8

Стіл (виробництво Чехія)

1

3 000,00

9

Шафа (виробництво Італія)

1

3 750,00

10

Стіл (виробництво Італія)

1

2 000,00

11

Комп’ютер

1

6 000,00

Всього:

22

25 000,00

Загальна сума майнового внеску 40 000,00 грн. (сорок тисяч грн. 00 коп.), що складає
6,66 % від долі що вноситься Засновником до статутного фонду Товариства. Останні
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43,34% внесків внесені до Статутного фонду на загальну суму 260 000,00 грн. (двісті
шістдесят тисяч грн. 00 коп.) грошовими коштами в національній валюті України (підтверджується платіжними дорученнями №439 від 28.09.2001 року)
Зі сторони фізичної особи громадянина України Жернова М.О. внесок
складає 6 000,00 грн. (шість тисяч грн. 00 коп.). Згідно до протоколу загальних зборів
учасників ТОВ «Альтера Фінанс» від 21.04.03 року громадянка України Матвєєва Л. В.
уступила частину своєї частки у розмірі 6 000,00 грн. (шість тисяч грн. 00 коп) на підставі нотаріальної заяви Матвєєвої Л.В. про уступку вищезазначеної частки. Внески
Матвєєвої Л.В. відбувалися ще до реорганізації ТОВ «Альтера Фінанс» в ЗАТ «Альтера
Фінанс» і на момент реєстрації Товариства частка Матвєєвої Л.В. вже перейшла у власність Жернова М.О.
Таким чином статутний капітал Товариства розподілений наступним чином:
- Засновник Матвєєва Л.В. дольова участь 49%, розмір внеску 294 000,00 грн. (двісті
дев’яносто чотири тисячі грн. 00 коп);
- Засновник ТОВ «ДОСАП» дольова участь 50%, розмір внеску 300 000,00 грн. (триста
тисяч грн. 00 коп.);
- Засновник Жернов М.О. дольова участь 1 %, розмір внеску 6 000,00 грн. (шість тисяч
грн. 00 коп.).
Другий заявлений статутний фонд - 1 000 000,00 грн. створювався за рахунок внесків учасників грошовими коштами, що відображено в установчих документах які зареєстровані Виконкомом Калінінської Районної ради м.Донецьк рішення №619/4 від
20.08.2003 року. Внески учасників відбувалися у наступному вигляді:
-Зі сторони фізичної особи громадянина України Жернова М.О. обліковується грошовий внесок на загальну суму 400000,00 грн. (чотириста тисяч грн. 00 коп.), підтверджується платіжним дорученням та №3 від 20.08.2003 року.
Таким чином статутний капітал Товариства розподілений наступним чином:
- Засновник Матвєєва Л.В. дольова участь 29,4%, розмір внеску 294 000,00 грн. (двісті
дев’яносто чотири тисячі грн. 00 коп);
- Засновник ТОВ «ДОСАП» дольова участь 30%, розмір внеску 300 000,00 грн. (триста
тисяч грн. 00 коп.);
- Засновник Жернов М.О. дольова участь 40,6%, розмір внеску 406 000,00 грн. (чотириста шість тисяч грн. 00 коп.).
Треті зміни відбувалися 21.09.2005 року та були зареєстрованими Виконавчим комітетом Донецької міської ради (рішення від 21.09.2005 року) де відзначено збільшення
статутного фонду - 5 000 000,00 грн. за рахунок грошових коштів. Внески учасників
відбувалися у наступному вигляді:
- Зі сторони фізичної особи громадянина Литви Дамбраускаса Маріуса на загальну
суму 4 000 000,00 грн. (чотири мільйона грн. 00 коп) та підтверджується банківською
випискою від 17.08.2005 року.
Після цих змін статутних капітал Товариства розподіляється наступним чином:
Кленін С.В. (Україна, Донецька обл. м.Донецьк, вул. Артема,163б/129) - дольова участь
3,88% загальна номінальна вартість акцій 194 000,00 грн. (сто дев’яносто чотири тисячі
грн. 00 коп)
Константінова Т.А. (Україна, Донецька обл. м. Маріуполь, пр. Перемоги, буд.119/123)
- дольова участь 3,92% загальна номінальна вартість акцій 196 000,00 грн. (сто
дев’яносто шість тисяч грн. 00 коп.)
Приходько М.Ю. (Україна, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Корнієнко, буд.98/17) - дольова участь 2,0 % загальна номінальна вартість акцій 100 000,00 грн. (сто тисяч грн.
00 коп.)
ВЕРКЕТІС ТЕХНОЛОДЖІ ІНТЕРПАЙЗ ЛТД (Беліз Беліз Беліз 5 Нью Роуд, а/с 388) - дольова
участь 4,2% загальна номінальна вартість акцій 210 000,00 грн. (двісті десять тисяч грн.
00 коп.)
Компанія з обмеженою відповідальністю Алтер А Файненс Лімітед (Кіпр Нікосія вул.
Кеннеді,8 lий поверх оф.101, а/с РС . 1087) - дольова участь 86,0% загальна номінальна
вартість акцій 4 300 000,00 грн. (чотири мільйона триста грн. 00коп.).
Згідно до протоколу загальних зборів акціонерів за станом на 06.06.2006 року було
прийняте рішення про збільшення статутного капіталу (фонду) до 50 000 000,00 грн.
(п’ятдесят мільйонів грн. 00 коп.) шляхом додаткового випуску 450 000 простих іменних акцій.
Зміни відбувалися 29.01.2007 року та були зареєстрованими Виконавчим комітетом
Донецької міської ради (рішення від 29.01.2007 року) де відзначено збільшення статутного фонду до 50 000 000,00грн за рахунок грошових коштів. Внески учасників відбувалися у наступному вигляді:
-Зі сторони юридичної особи - Компанія з обмеженою відповідальністю Алтер А Файненс Лімітед (Кіпр Нікосія вул. Кеннеді,8 lий поверх оф.101, а/с РС . 1087) - на загальну
суму 45 000 000,00 грн. (сорок п’ять мільйонів грн. 00 коп.) та підтверджується банківською випискою від 29.01.2007 року.
Після цих змін статутних капітал Товариства розподіляється наступним чином:
Кленін С.В. (Україна, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Артема,163б/129) - дольова участь
0,3880 % загальна номінальна вартість акцій 194 000,00 грн. (сто дев’яносто чотири
тисячі грн. 00 коп)
Константінова Т.А. (Україна, Донецька обл. м.Маріуполь, пр. Перемоги, буд.119/123)
- дольова участь 0,3920% загальна номінальна вартість акцій 196 000,00 грн. (сто
дев’яносто шість тисяч грн. 00 коп.)
Приходько М.Ю. (Україна, Донецька обл. м. Донецьк, вул. Корнієнко, буд.98/17) - дольова участь 0,2000% загальна номінальна вартість акцій 100 000,00 грн. (сто тисяч грн.
00 коп.)
ВЕРКЕТІС ТЕХНОЛОДЖІ ІНТЕРПАЙЗ ЛТД (Беліз Беліз Беліз 5 Нью Роуд, а/с 388) - дольова
участь 0,4200% загальна номінальна вартість акцій 210 000,00 грн. (двісті десять тисяч
грн. 00 коп.)
Компанія з обмеженою відповідальністю Алтер А Файненс Лімітед (Кіпр Нікосія вул.
Кеннеді,8 lий поверх оф.101, а/с РС . 1087) - дольова участь 98,6000% загальна номінальна вартість акцій 49 300 000,00 грн. (сорок дев’ять мільйонів триста тисяч грн.
00 коп.).
Згідно до протоколу загальних зборів акціонерів за станом на 28.02.2007 року було
прийняте рішення про збільшення статутного капіталу (фонду) до 70 000 000,00 (сімдесят мільйонів грн. 00 коп.) шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної
вартості за рахунок додаткових внесків.
Останні зміни відбулись 08.06.2007 року та були зареєстровані Печерською районною
у місті Києві державною адміністрацією де відзначено збільшення статутного фонду
до 70 000 000,00 грн. за рахунок грошових коштів. Внески учасників відбувалися у наступному вигляді:
- Зі сторони юридичної особи - Компанія з обмеженою відповідальністю Алтер А Файненс Лімітед (Кіпр Нікосія вул. Кеннеді,8 lий поверх оф.101, а/с РС . 1087) - на загальну
суму 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів грн. 00 коп) та підтверджується банківською випискою від 25.05.2007 року.
Після останніх змін статутний капітал Товариства розподіляється наступним чином:
Кленін С.В. (Україна, Донецька обл., м.Донецьк, вул. Артема,163б/129) - дольова участь
0,2771% загальна номінальна вартість акцій 194 000,00 грн. (сто дев’яносто чотири тисячі грн. 00 коп.)
Гришина Т.А. (зміна прізвища з Константінова на Гришина у зв’язку з одруженням згідно до свідоцтва про одруження) (Україна, Донецька обл., м.Маріуполь, пр. Перемоги,
буд.119/123) - дольова участь 0,2800% загальна номінальна вартість акцій 196 000,00
грн. (сто дев’яносто шість тисяч грн. 00 коп.)
Приходько М.Ю. (Україна, Донецька обл., м.Донецьк, вул. Корнієнко, буд.98/17) - дольова участь 0,1429% загальна номінальна вартість акцій 100 000,00 грн. (сто тисяч грн.
00 коп.)
ВЕРКЕТІС ТЕХНОЛОДЖІ ІНТЕРПАЙЗ ЛТД (Беліз Беліз Беліз 5 Нью Роуд, а/с 388) - дольова
участь 0,3000% загальна номінальна вартість акцій 210 000,00 грн. (двісті десять тисяч
грн. 00 коп.)
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГОЛДЕН ВЕРТЕКС ФОНД» (01021, м. Київ, Печерський
р-н, вул. Інститутська, б.19-б. офіс 34) - дольова участь 99,0% загальна номінальна вартість акцій 69 300 000,00 грн. (шістдесят дев’ять мільйонів триста тисяч грн. 00коп.).
Внесення зазначених основних фондів і грошових коштів зафіксовано в регістрах бухгалтерського обліку.
Власний капітал на Товаристві створюється з Статутного капіталу, який дорівнює 70
000 000,00 грн. (сімдесят мільйонів грн. 00 коп.). Пайовий та додатково вкладений капітал відсутні.
Таким чином, за результатами перевірки поданих документів встановлено, що на
звітну дату статутний (фонд) капітал Товариства складає 70 000 000,00 грн. (сімдесят
мільйонів грн. 00 коп.) сплачений на 100%. Заборгованості учасників по внескам до
статутного капіталу Товариства нема.
Розкриття інформації щодо наявності/відсутністі податкового боргу, несплачених
штрафних санкцій за порушення законодавства про фінансові послуги, в т. ч. на ринку
цінних паперів.
Постановою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №476-ЦА-УП-Т
від 10.10.2017 року про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів, Товариство було притягнуто до відповідальності та накладено штраф у розмірі 170
тис. грн. Не погодившись із вищезазначеною постановою, Товариство звернулося до
Окружного адміністративного суду м. Києва із позовною заявою про скасування постанови НКЦПФР про накладення штрафу. За станом на 31.12.2018 року справа заходиться на розгляді, постанову не скасовано. Так як справа знаходиться у стадії розгляду, керівництво вважає, що Товариство, за звітний період не несе збитків, відповідно,
резерви у фінансовій звітності не створювалися. На дату аудиторського звіту сума у
розмірі 170 тис. грн. перерахована до Держказначейства.
Товариством згідно акту перевірки та Постанови №70-ЦД-1-Т-л від 08.05.18 сплачено
адмінштраф у розмірі 1,7 тис. грн..
Інформація стосовно напрямів використання коштів, що внесені для формування статутного капіталу
Грошові кошти, що внесені для формування статутного капіталу ПрАТ «АЛЬТЕРА ФІНАНС», використані для провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльності з торгівлі цінними паперами (дилерської діяльності та брокерської
діяльності), депозитарної діяльності депозитарної установи і діяльності із зберігання
активів інститутів спільного інвестування.
Розкриття інформації щодо чистих активів Товариства.
На 31.12.2018 року вартість чистих активів товариства, що розрахована за «Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств» (Рішення ДКЦПФР від 17.11.2004 № 485) складає 91 162 тис. грн., що більше розміру статутного капіталу на 21 162 тис. грн. та відповідає вимогам статті 155 Цивільного
кодексу України щодо вартості чистих активів акціонерних товариств.
Пруденційні нормативи, що застосовуються до Товариства станом на 31.12.2017 року
та на 31.12.2018 згідно вимог Положення щодо пруденційних нормативів професійної
діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками (рішення
НКЦПФР № 1597 від 01.10.2015 року із змінами):

Показник

№ п\п

Значення показника

Нормативне
значення показника

на 31.12.2017
року

на 31.12.2018
року

1

Розмір регулятивного капіталу

12 123 532,09

35 120 529,70

Не < 7 000 тис.
грн.

2

Норматив адекватності регулятивного
капіталу

13,2155

877,7610

Не < 8%

3

Норматив адекватності капіталу першого рівня

13,2155

877,7610

Не < 4,5%

4

Коефіцієнт фінансового левериджу

0,0017

0,0006

Від 0 до 3

5

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

3,2410

5,6626

Не < 0,2

Інформація про пов’язаних осіб
Пов’язаними сторонами вважаються сторони, якщо одна сторона має можливість
контролювати іншу сторону або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень іншою стороною. Пов’язані сторони Товариства включають учасників, ключовий управлінський персонал, підприємства, які мають спільних
власників та перебувають під спільним контролем, підприємства, що перебувають під
контролем ключового управлінського персоналу, а також компанії, стосовно яких у
Товариства є істотний вплив.
Зв’язаними сторонами із ПрАТ «Альтера Фінанс» є – ПpАТ «ІФК» ЄДРПОУ 33792667 (володіє часткою у розмірі 18,8286% у статутному капіталі Товариства), ПрАТ «Новьюенерго» ЄДРПОУ 33789770 (володіє часткою у розмірі 18,8286% у статутному капіталі
Товариства).
Провідним управлінським персоналом ПрАТ «Альтера Фінанс» є Генеральний директор Товариства Шпуталова Світлана Миколаївна та Головний бухгалтер Товариства Біляк Лариса Іванівна. Інформація щодо пов’язаних осіб та сум компенсацій провідному
персоналу розкрита у Примітці 7.2
Протягом звітного періоду управлінському персоналу Товариства нараховувалась і
виплачувалась заробітна плата відповідно до встановленої системи оплати праці. Компенсації, бонуси та інші додаткові виплати не здійснювались.
Протягом звітного періоду Товариство не брало на себе істотних зобов’язань по пенсійним виплатам, оплаті вихідної допомоги або інших довгострокових зобов’язань
перед ключовим управлінським персоналом, крім сплати внесків до державного пенсійного фонду у складі соціальних внесків із заробітної плати.
В процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності операцій з пов’язаними
сторонами, що виходять за межі нормальної діяльності Товариства не виявлено.
Інформація про наявність та обсяг непередбачених активів та зобов’язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою
Ми отримали достатню впевненість в тому, що у Товариства станом на 31.12.2018 року
відсутні непередбачені активи та зобов’язання, ймовірність визнання яких на балансі
Товариства є достатньо високою.
Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансової звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан
Ми проаналізували інформацію щодо наявності подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства. Фактів таких подій не встановлено.
Щодо можливості (спроможності) Товариства безперервно здійснювати свою діяльність протягом найближчих 12 місяців.
Припущення про безперервність діяльності розглядається аудитором у відповідності
до МСА 570 «Безперервність діяльності» (переглянутий) як таке, що Товариство про-
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довжуватиме свою діяльність у близькому майбутньому, не маючи ні наміру, ні потреби
ліквідуватися або припиняти її. Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи
з припущення безперервності діяльності. Управлінський персонал Товариства планує
вживання заходів для покращення показників діяльності та подальшого розвитку Товариства.
Зібрані докази та аналіз діяльності Товариства не дають аудиторам підстав сумніватись
в здатності Товариства безперервно продовжувати свою діяльність.
Використовуючи звичайні процедури та згідно аналізу фінансового стану Товариства
ми не знайшли доказів про порушення принципів функціонування Товариства.
Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, звертаємо увагу на те, що в
Україні існує невпевненість щодо можливого майбутнього напрямку внутрішньої економічної політики, нормативно-правової бази та розвитку політичної ситуації. Ми не
маємо змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи Товариства.
Щодо відповідності прийнятої управлінським персоналом Товариства облікової політики вимогам законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність та МСФЗ.
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31
грудня 2018 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО).
Принципи побудови, методи i процедури застосування облікової політики Товариства,
здійснюються згідно Наказу «Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику товариства».
Облікова політика Товариства 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 Товариства розкриває основи, стандарти, правила та процедури обліку, які Товариство використовує при ведені 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.
Розкриття інформації у фінансовій звітності.
Інформація за видами активів
Необоротні активи
Станом на 31.12.2018 року первісна вартість нематеріальних активів Товариства складає 41 тис. грн., знос – 41 тис. грн., залишкова вартість – 0 тис. грн. У складі нематеріальних активів рахуються - Операційна система Win Pro 8.1, Antivirus ESET NOD32.
Станом на 31.12.2018 року первісна вартість основних засобів, що знаходились на балансі Товариства складає 433 тис. грн. (комп’ютерна техніки та офісне обладнання), залишкова вартість складає 40 тис. грн., знос – 393 тис. грн. Станом на 31 грудня 2018
року у складі основних засобів повністю зношені основні засоби становлять 319 тис.
грн.
Довгострокові фінансові інвестиції станом на 31.12.2018 року складаються з інших
фінансових інвестиції (акції українських емітентів, частки в статутному капіталі інших
підприємств). У зв’язку з відсутністю активного ринку щодо акцій станом на 31.12.2018
року оцінка цих інвестицій за справедливою вартістю враховується на 3-му рівня ієрархії станом на 31 грудня 2018 року становить 50 029 тис. грн. Відповідні інформація
зазначена у Примітці 6.11.1.
Оборотні активи
Станом на 31.12.2018 року виробничі запаси Товариства складають 2 тис. грн.
Векселя одержані на звітну дату дорівнюють 985 тис. грн., а саме - заборгованість за
простими векселями. Термін погашення векселів динамічний до 28.12.2020 року Відповідна інформація зазначена у Примітці 6.13.
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 15 тис. грн., в т .ч. .з податку
на прибуток – 1 тис. грн.
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів (заборгованість
за послуги зберігача) – 368 тис. грн. Відповідна інформація зазначена у Примітці 6.13.
Інша поточна дебіторська заборгованість Товариства на звітну дату – 9 687 тис. грн.
Відповідна інформація зазначена у Примітці 6.13.
Визнання та оцінка дебіторської заборгованості здійснювалися у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) та Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
Станом на 31.12.2018 року поточні фінансові інвестиції становлять 29 774 тис. грн. та
складаються з акцій та інвестиційних сертифікатів українських емітентів. Фінансові інвестиції на дату балансу відображені за справедливою вартістю. Відповідна інформація
зазначена у Примітці 6.11.2.
Станом на 31.12.2018 року грошові кошти складаються з грошей на поточному рахунку
в національній валюті в сумі 328 тис. грн. та підтверджується виписками з Банків. Відповідна інформація зазначена у Примітці 6.12.
Коригування статей фінансової звітності на індекс інфляції відповідно до МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» не здійснювалось.
Інформація за видами забезпечень та зобов’язань
На кінець звітного періоду Товариство мало поточну кредиторську заборгованість, а
саме:
-за товари, роботи, послуги – 14 тис. грн.
- за розрахунками бюджетом – 10 тис. грн.;
Станом на 31.12.2018 року інші поточні зобов’язання становлять 42 тис. грн.
Інформація про доходи та витрати .
Інформація стосовно фінансового результату.
Товариство дотримується вимого МСФО 18 «Дохід», а саме: дохід визнається за принципом нарахування, коли є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення
економічних вигід Товариства, а сума доходу може бути достовірно визначена. Дохід
визначається без податку на додану вартість, інших податків з продажу та знижок. Дохід визнається, коли відбулося відвантаження і значні ризики та вигоди, пов’язані з правом власності на товари, переходять до покупця.
Витрати пов’язані з отриманням доходу, визнаються одночасно з відповідним доходом.
Витрати обліковуються по мірі понесення та відображення в звіті про прибутки та збитки у відповідному періоді
Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку
за рік, розрахованої за правилами податкового законодавства України.
За результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 рік Товариством отримано чистий прибуток у розмірі 39 тис. грн.
Інформація до Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом).
Звіт про рух грошових коштів складено згідно вимог МСФО 7 «Звіти про рух грошових
коштів».
Інформація про грошові потоки Товариства надає користувачам фінансових звітів змогу оцінити спроможність Товариства генерувати грошові кошти та їх еквіваленти, а також оцінити потреби суб’єкта господарювання у використанні цих грошових потоків.
Товариство не має залишків грошових коштів, які утримуються і є недоступними для
використання, не має невикористаних запозичених коштів, що є наявними для майбутньої операційної діяльності і для погашення зобов’язань інвестиційного характеру, до
яких існують будь-які обмеження щодо використання.
Залишок грошових коштів та їх еквівалентів на 31.12.2018 року на рахунках у банках
Товариства складає 328 тис. грн.
Інформація до Звіту про власний капітал (зміни у власному капіталі).
Протягом 2018 року відбулись зміни у власному капіталі, що призвели до збільшення
власного капіталу Товариства, - Товариство отримало прибуток в сумі 39 тис. грн.
Власний капітал на кінець звітного періоду складає 91 162 тис. грн.
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Таким чином, облік змін у власному капіталі відповідає вимогам МСФО та МСФЗ, які
чинні в Україні, облікові дані достовірні та тотожні даним фінансової звітності та бухгалтерському обліку.
Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на
діяльність заявника у майбутньому та оцінку ступені їхнього впливу
ПрАТ «Альтера Фінанс» функціонує в нестабільному середовищі, що пов’язано з глибокою економічною кризою, політичною нестабільністю та продовженням збройного
конфлікту на сході України. Ситуація ускладняється суттєвими коливаннями валютного
курсу національної валюти. Стабілізація економічної ситуації в Україні значною мірою
буде залежать від ефективності фіскальних та інших економічних заходів, що будуть
вживатися Урядом України. Тому, на даний момент, у зв’язку з невизначеністю переліку
та термінів впровадження таких заходів, неможливо достовірно оцінити ефект впливу
поточної економічної ситуації в країні на майбутню діяльність Товариства.
Нам невідома інформація щодо наявності у Товариства інших фактів та обставин, які
можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства у майбутньому.
Інша фінансова інформація відповідно до законодавства.
Інша фінансова інформація відсутня.
Основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності, що провів аудит

Повна назва

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДОНКОНСАЛТАУДИТ»

Код за ЄДРПОУ

33913531

Номер реєстру Суб’єкту аудиторської діяльності для здійснення
обов’язкового аудиту

Третій

Дата реєстрації

свідоцтво від 25.11.2005 року номер запису № 12661020000014045

Номер та дата свідоцтва про внесення
до реєстру Суб’єкту аудиторської діяльності для здійснення обов’язкового
аудиту

№ 4252 від 29.01.2009 року рішення Аудиторської палати України №198/2 від
29.01.2009 року 4252 в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності

Зовнішня перевірка системи контролю
якості аудиторських послуг

Свідоцтво про відповідність системи
контролю якості №0456, видане рішенням АПУ від 27.03.2014 року № 291/4.

Номер та дата видачі сертифіката директора - аудитора

Сертифікат аудитора серії А, № 005061
від 30.01.2002 року 101789 в Реєстрі
аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності

Умови договору на проведення аудиту

Договір на проведення аудиту

№ 2602-1/19 від 26.02.2019 року

Дата початку

26.02.2019 року

Дата завершення

19.03.2019 року

Директор ТОВ «ДОНКОНСАЛТАУДИТ
сертифікат аудитора серії А № 005061,
виданий на підставі рішення Аудиторської палати України
№ 106 від 30.01.2002 року
___________________І.А. Малиновська
Адреса аудитора: 03040, м. Київ, пр-т Голосіївський, буд.70
Дата видачі аудиторського звіту
19 березня 2019 року.
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КОДИ

Територія: Україна
Дата (рік, місяць, число)

Організаційно-правова форма господарювання: Приватне підприємство

2019

01

01

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

за ЄДРПОУ

25228595

Середня кількість працівників: 7

за КОАТУУ

0710100000

Одиниця виміру: тис. грн.

за КОПФГ

Складено:

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018р.
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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На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

2

3

4

1000
1001
1002
1005

15
15

15
15

Код
рядка

Примітка

1010

28

36

1011
1012
1015

122
94

142
106

1016
1017
1020
1021
1022
1030
1035
1040
1045
1050
1060

563

635

1065
1090
1095

591

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

671
5

1125

22863

23439

1130

15

17

1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170

2081
324

1
1080
609

1180
1181
1182
1183
1184
1190
1195

25283

25151

1200
1300

120

за КВЕД

Адреса: м. Луцьк, вул. Рівненська 48, тел. 776401

25874

25822

• Форма №1

V

•

Код за ДКУД
Пасив

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

1801001

Код
рядка

Примітка

На початок
звітного
періоду

2

3

4

5

25000

25000

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425

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

1430
1435
1495

Пенсійні зобов`язання

1505

Довгострокові кредити банків

1510

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

1515
1520

Благодійна допомога

1526

Страхові резерви
у тому числі: резерв довгострокових
зобов`язань

1530

резерв збитків або резерв належних виплат

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

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

На кінець
звітного
періоду

62

173

197

24

47

(

) (

)

(

) (

)

25197

25306

29
5

35
23
23

21

24

48

71

1670
1690

574

363

1695

677

516

25874

25822

1500

1521
1525

1531

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

1700

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

Баланс

1900
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ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Звіт про сукупний дохід) • Форма №2
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код Пимітрядка
ка

Стаття

1

2

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

2000

Чисті зароблені страхові премії

2010

Премії підписані, валова сума

2011

Премії, передані у перестрахування

2012

Зміна резерву незароблених премій,
валова сума

2013

Зміна частки перестраховиків у
резерві незароблених премій

2014

Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)

2050

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

Валовий
прибуток

2090

збиток

2095

3

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

4

5

2158

4512

Код за ДКУД
1

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

(

1001

) (

1157
(

3516

)

996
) (

)

Дохід від участі в капіталі

2200

Інші фінансові доходи

2220

25

Інші доходи

2240

75

Дохід від благодійної допомоги

2241

Фінансові витрати

2250

(

)(

)

Втрати від участі в капіталі

2255

(

)(

)

Інші витрати

2270

(

)(

)

2275

2111

Зміна частки перестраховиків в
інших страхових резервах

2112

Інші операційні доходи

2120

10

7

Дохід від зміни вартості активів,
які оцінюються за справедливою
2121
вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподар- 2122
ської продукції
(

Код Пимітрядка
ка

2410

Частка іншого сукупного доходу
асоційованих та спільних підприємств

2415

Інший сукупний дохід

2445

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

Податок на прибуток, пов`язаний з
іншим сукупним доходом

2455

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

Сукупний дохід (сума рядків
2350,2355 та 2460)

2465

www.emitinfo.com

(

прибуток

2290

збиток

2295

(

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

(

Прибуток (збиток) від припиненої
діяльності після оподаткування

2305

948

) (

946

)

прибуток

2350

збиток

2355

8
)(

1

)

21

133

29
)(

24

)(

)
5

)

3

109
(

24
)(

)

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

Накопичені курсові різниці

34

Чистий фінансовий результат:

2130

2405

)

2195

Фінансовий результат до оподаткування:

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

49

збиток

Зміна інших страхових резервів,
валова сума

2400

)(

2190

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

Дооцінка (уцінка) необоротніх
активів

185

)

прибуток

2110

2

)(

Фінансовий результат від операційної діяльності:

Дохід (витрати) від зміни інших
страхових резервів

1

5

2150

2105

Стаття

1801003

4

Витрати на збут

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

Адміністативні витрати

3

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

4

5

Стаття

1

Код Пимітрядка
ка

2

3

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

4

5

Матеріальні затрати

2500

37

95

Витрати на оплату праці

2505

368

341

Відрахування на соціальні заходи

2510

75

67

Амортизація

2515

12

10

Інші операційні витрати

2520

641

482

Разом

2550

1133

995

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Стаття

1

109

24

Середньорічна кількість простих
акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію
Скоригований чистий прибуток
(збиток) на одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію
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За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

4

5

2600

2 500 000

2 500 000

2605

2 500 000

2 500 000

2610

0,0436

0,0098

2615

0,0436

0,0098

Код Пимітрядка
ка

2

3

2650

ЕМІТ ІНФО
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ПрАТ ФА „СХІД-ІНВЕСТ”

ЕМІТ ІНФО

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

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

3011
3015

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

Код
рядка

Примітка

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

4

3000
3005
3006
3010

За аналогічний
період попереднього року
5

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

1235

983

12

3020
10

5

3035
3040
3045
3050
3095

5

25

21

3205
3215
3220
3225
3230
3235
3250
3255

(

3260
3270
3275

(
(
(

3280

(

3290

(

) (
20

) (
) (
) (

)
12

) (

)
)
)
)

) (
5

3295

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

6 480

3100

(

414

) (

545

)

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

(
(
(

297
75
77

) (
) (
) (

274
67
70

)
)
)

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

(

)
9

3195

) (
6 594

) (

280

)
38

)

(5)

3300
3305
3310
3340
3345

(

) (

)

3350
3355
3360

(
(
(

) (
) (
) (

)
)
)

3365

(

) (

)

3370

(

) (

)

3375

(

) (

)

3390

(

) (

)

3395
3400
3405

Код
рядка

Примітка

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

Стаття

Зареєстрований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

4

5

6

25000

25000

285
324

4
320

609

324

3410
3415

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ Форма №4

ЕМІТ ІНФО

1801004

4

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової
діяльності

3055

Товарів (робіт, послуг)

56

3

3200

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

1

3025

2

Код за ДКУД

1801005

7

Нерозподілений
прибуток
(непокритий збиток)
8

173

24

25197

173

24
47

25197
109

24

-24

24
197

23
47

Резервний
капітал

62

Неоплачений капітал

Вилучений
капітал

9

10

Всього
11

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

25000
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62
62

109
20306
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ПрАТ ФА „СХІД-ІНВЕСТ”

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ (ПРИМІТКИ)
до фінансової звітності за МСФЗ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВЕ АГЕНТСТВО «СХІДІНВЕСТ»
за 2018 рік
1. Інформація про компанію
ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ» створено 31.12.1997 року (Виписка з ЄДР юридичних осіб
та фізичних осіб-підприємців , номер запису в ЕДР 1 415 120 0000 006570).
Місцезнаходження Товариства: 43020, м. Луцьк, вул. Рівненська , буд. 48. офіс 301-306
ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ» надає інші фінансові послуги юридичним та фізичним особам, зареєстроване в Реєстрі фінансових установ (Свідоцтво № 638 від 18.07.2005 року)
Протягом 2018 року Товариство здійснювало діяльність згідно з наступними видами
діяльності за КВЕД:
- 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;
- 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення.
Ліцензії Товариства на здійснення професійної діяльності:
- ліцензія НКЦПФР на депозитарну діяльність депозитарної установи серії АЕ №263472
від 01.10.2013р., термін дії з 12.10.2013 р. - необмежений;
- ліцензія НКЦПФР на дилерську діяльність серії АЕ №294614 від 08.12.2014 р., термін
дії 02.12.2014 р.- необмежений;
- ліцензія НКЦПФР на брокерську діяльність серії АЕ №294613 від 08.12.2014 р., термін
дії 02.12.2014 р. - необмежений;
- ліцензія НКЦПФР на діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування серії АЕ №294640 від 08.12.2014 р., термін дії 02.12.2014 р. – необмежений.
Кількість працівників станом на 31 грудня 2018 року складала 7 відповідно.
Станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року акціонерами Товариства були:

Акціонери товариства:

31.12.2018

31.12.2017

%

%

Голоюх Наталія Дмитрівна

0,0004

0,0004

Кушіль Христина Олександрівна

0,0009

0,0009

Стахів Роман Романович

0,1717

0,1717

ТзДВ «Континіум-Траст-Компані»

9,9001

9,9001

ТОВ «МОЛПРОМ-ЕКСПЕРТ»

85,6571

85,6571

ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ-КАПІТАЛ»

4,2699

4,2699

Всього

100,0

100,0

2. Основи складання фінансової звітності
2.1. Економічне середовище, в якому Товариство здійснює свою діяльність.
Компанія здійснює свою діяльність в Україні. Економіка України є відкритою та вважається ринковою з певними ознаками перехідної економіки. Незважаючи на те, що
економіка України вважається ринковою, вона продовжує демонструвати певні риси,
властиві економіці, що розвивається. Вони включають, але не обмежуються, низьким
рівнем ліквідності на ринках капіталу, високим рівнем інфляції та значним дефіцитом
державних фінансів та балансу зовнішньої торгівлі.
Стабілізація та подальше відновлення економіки України залежить від зовнішньоторгівельної кон’юнктури, ситуації на міжнародних ринках капіталу та надходжень міжнародної фінансової допомоги, політики та рішень Верховної Ради, Уряду, НБУ та Адміністрації Президента щодо проведення необхідних соціально-економічних реформ,
а також розвитку ситуації на сході України.
Збереження загальної позитивної цінової динаміки на основні товарні групи українського експорту сприяло збільшенню показників експорту товарів та послуг з України
у 2018 році.
У той же час подорожчання енергоносіїв, збереження високих інвестиційного та споживчого попиту на фоні підвищення волантильності на світових товарних і фінансових ринках зумовили випереджальний зріст імпорту товарів та послуг в Україну.
2018 рік для національної валюти України є роком відносної стабільності. Станом на
31.12.2018 року офіційний обмінний курс національної валюти становив 27,69 грн. за 1
долар США, станом на 31.12.2017 року 28,07 грн.
Розширення внутрішнього попиту внаслідок зростання заробітної плати та активізація міжнародної торгівлі сприяли зростанню практично всіх видів економічної діяльності та відновлення економіки України в цілому.
У звітному періоді відбулось продовження підвищення адміністративно-регульованих
цін і тарифів, відпускних цін виробників промислової продукції, що зумовили збереження високого інфляційного тиску. Згідно даних Держстату індекс споживчих цін у
січні-грудні 2018 року склав 9,8%.
Обмежена платоспроможність населення, ліквідність та ефективність діяльності підприємств негативно впливають на можливість боржників обслуговувати свою заборгованість перед Товариством.
Вірогідне загострення соціально-політичної ситуації напередодні виборчого періоду,
можливе погіршення умов зовнішньої торгівлі та загальної макроекономічної ситуації
можуть мати негативний вплив на фінансовий стан та результати діяльності Товариства. В міру надходження такої інформації, Товариством здійснюватиметься оперативний перегляд оцінки надходження майбутніх грошових потоків та вживатимуться
необхідні заходи для підтримки стабільності його діяльності.
2.2. Достовірне подання та відповідність МСФЗ
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка
сформована з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів
діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб
широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.
Підготовлена Компанією фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом
на 01 січня 2018 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в
фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.
При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам
МСФЗ.
Склад фінансової звітності:
- баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2018 р.,
- звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2018 р.,
- звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 р.,
- звіт про власний капітал за 2018 р.,
- розкриття інформації (примітки) до річної фінансової звітності за МСФЗ.
2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.
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2.4. Припущення про функціонування Товариства в найближчому майбутньому
Фінансова звітність підготовлена виходячи з припущення про її функціонування в
майбутньому, яке передбачає реалізацію активів і виконання зобов’язань в ході звичайної діяльності. Управлінському персоналу не відомо про будь-які події або умови,
які можуть (окремо або разом) стати підставою для значних сумнівів у здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.
Таким чином, фінансова звітність не містить будь-яких коригувань відображених сум
активів, які були б необхідні, якби Товариство було неспроможне продовжувати свою
діяльність в майбутньому.
2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником Товариства 28 лютого 2019 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не
мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.
2.6. Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний
рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2018 року. Дата затвердження фінансової звітності до випуску – 28.02.2019 року.
3. Суттєві положення облікової політики
Бухгалтерський облік передбачає процес визнання конкретної статті Балансу (Звіту
про фінансовий стан), основними елементами якого є активи, зобов’язання та капітал.
За наявності інших умов, необхідних для визнання активу чи зобов’язання Товариства,
визначених МСБО, (таких як виникнення активів і зобов’язань внаслідок минулих подій, збільшення чи зменшення, відповідно, майбутніх економічних вигод), необхідною
умовою визнання активів і зобов’язань в балансі є оцінка, тобто можливість визначення грошової суми, в якій елементи балансу мають бути відображені у звітності.
Своєчасна і об’єктивна оцінка (переоцінка) активів, зобов’язань та прийняття на підставі такої оціночної інформації адекватних управлінських рішень надають змогу
здійснити заходи, спрямовані на поліпшення структури балансу, зменшення низьколіквідних активів, що, в свою чергу, сприяє зміцненню фінансового стану Товариства.
Облікова політика Товариства в частині методів оцінки активів та зобов’язань, їх переоцінки, створення технічних резервів реалізується відповідно до чинного законодавства, нормативних документів, МСБО , внутрішніх правил і положень Товариства.
Для ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності активи Товариства оприбутковуються та відображаються: основні засоби, нематеріальні активи та
інші оборотні активи – за сумою сплачених за них коштів та їх еквівалентів (історичною собівартістю або первісною вартістю).
Зобов’язання Товариства оприбутковуються та відображаються за сумою коштів чи
їх еквівалентів, які підлягають сплаті для погашення зобов’язань у процесі звичайної
господарської діяльності.
Під терміном “методи оцінки” розуміється не тільки грошова вартість, за якою актив
(зобов’язання) враховується в балансі Товариства, а й реальна можливість повернення
вкладених у даний актив коштів та одержання відповідних доходів у визначені строки. У залежності від стану активу та фінансового стану контрагента за відповідною
операцією такий актив визнається як стандартний чи нестандартний (прострочений,
сумнівний, безнадійний) і під нього формується резерв для відшкодування можливих
втрат.
Вартість активів змінюється внаслідок коливання ринкових цін, курсів іноземних
валют, фізичного та морального зносу, інших об’єктивних факторів. Товариство проводить переоцінку окремих статей активів до їх справедливої (ринкової) вартості у порядку, визначеному чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.
Оцінка (переоцінка) активів та зобов’язань можуть бути відображені в обліку різними
способами, відповідно до нормативних актів з питань ведення бухгалтерського обліку,
а саме:
- коригуванням відповідної статті балансового звіту;
- переоцінкою статей балансу в іноземній валюті, за виключенням немонетарних, за
офіційним валютним курсом;
- формуванням спеціальних резервів у національній валюті.
У Товаристві здійснюється постійний контроль за достовірною оцінкою активів і
зобов’язань.
Не рідше ніж раз на рік в Товаристві згідно наказу та Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та рахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від
02.09.2014 № 879 проводиться інвентаризація всіх активів та зобов’язань.
3.1. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітності
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком
оцінки за справедливою вартістю окремих фінансових інструментів відповідно до
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», з використанням методів оцінки фінансових інструментів, дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою вартістю». Такі методи оцінки
включають використання біржових котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових
потоків або інші моделі визначення справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з використанням наявної
інформації про ринок і відповідних методів оцінки.
3.2. Загальні положення щодо облікових політик
3.2.1. Основа формування облікових політик
Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика,
застосовані суб’єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти
таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.
Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства
від 02.01.2018 року відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових
оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ.
3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках
Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операції, інших події або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними.
3.2.3. Форма та назви фінансових звітів
Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах
Згідно НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у
прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі «функції витрат» або «собівартості реалізації», згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій
як частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність.
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.
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Інформація про основні види грошових надходжень та грошових виплат формується
на підставі облікових записів Товариства.
3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів
3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі, коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента.
Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.
Товариство визнає такі категорії фінансових активів:
• фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку;
• фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю.
Товариство визнає такі категорії фінансових зобов’язань:
• фінансові зобов’язання, оцінені за амортизованою собівартістю;
• фінансові зобов’язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання Товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які безпосередньо належить до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового
зобов’язання.
Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається
нижче у відповідних розділах облікової політики.
3.3.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти
Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.
Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які
вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний
ризик зміни вартості.
Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку погашення, наприклад, протягом не більше ніж три місяці з дати придбання.
Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися
в національній валюті та в іноземній валюті.
Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена в п.2.3
цих Приміток.
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті
здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку
України (НБУ).
У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в у банках (наприклад, у випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці
активи можуть бути класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття
НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх вартість відображається у складі збитків звітного періоду.
3.3.3. Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою контрактне право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта господарювання.
Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді,
коли Товариство стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту. Оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за чистою вартістю. Якщо є
об’єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова
вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів.
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.
У разі змін справедливої вартості дебіторської заборгованості, що мають місце на звітну дату, такі зміни визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду.
3.3.4. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням
результату переоцінки у прибутку або збитку
До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням
результату переоцінки у прибутку або збитку, відносяться акції та паї (частки) господарських товариств.
Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю.
Справедлива вартість акцій, які внесені до біржового списку, оцінюється за 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.
Оцінка акцій, що входять до складу активів Товариства та перебувають у біржовому
списку організатора торгівлі і при цьому не мають визначеного біржового курсу на
дату оцінки, здійснюється за останньою балансовою вартістю.
Для оцінки акцій, що входять до складу активів Товариства та не перебувають у біржовому списку організатора торгівлі, та паїв (часток) господарських товариств за обмежених обставин наближеною оцінкою справедливої вартості може бути собівартість.
Це може бути тоді, коли наявної останньої інформації недостатньо, щоб визначити
справедливу вартість, або коли існує широкий діапазон можливих оцінок справедливої
вартості, а собівартість є найкращою оцінкою справедливої вартості у цьому діапазоні.
Якщо є підстави вважати, що балансова вартість суттєво відрізняється від справедливої, Товариство визначає справедливу вартість за допомогою інших методів оцінки.
Відхилення можуть бути зумовлені значними змінами у фінансовому стані емітента
та/або змінами кон’юнктури ринків, на яких емітент здійснює свою діяльність, а також
змінами у кон’юнктурі фондового ринку.
Справедлива вартість акцій, обіг яких зупинено, у тому числі цінних паперів емітентів, які включені до Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, визначається із
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урахуванням наявності строків відновлення обігу таких цінних паперів, наявності фінансової звітності таких емітентів, результатів їх діяльності, очікування надходження
майбутніх економічних вигід.
3.3.5. Зобов’язання.
Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із нижченаведених ознак:
• Товариство сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
• Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом
щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.
Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання зобов’язань.
Первісно зобов’язання визнаються за справедливою вартістю, яка дорівнює сумі
надходжень мінус витрати на проведення операції. У подальшому суми фінансових
зобов’язань відображаються за амортизованою вартістю за методом ефективної ставки відсотку, та будь-яка різниця між чистими надходженнями та вартістю погашення
визнається у прибутках чи збитках протягом періоду дії запозичень із використанням
ефективної ставки відсотка.
3.3.6. Згортання фінансових активів та зобов’язань
Фінансові активи та зобов’язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право
здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або
реалізувати актив та виконати зобов’язання одночасно
3.4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів
3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів
Товариство визнає матеріальний об’єкт основним засобом, якщо він утримується з
метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення
адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6000 грн.
Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому основні
засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будьякі накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на
дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми,
перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання
відповідного активу.
3.4.2. Подальші витрати.
Товариство не визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об’єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об’єкта
основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям
визнання активу.
3.4.3. Амортизація основних засобів.
Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом.
Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх
корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним
для використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на
дату, з якої припиняють визнання активу.
3.4.4. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу. Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших юридичних
прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.
3.4.5. Облікові політики щодо оренди
Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди, пов’язані з правом власності на актив. Товариство як орендатор на початку
строку оренди визнає фінансову оренду як активи та зобов’язання за сумами, що дорівнюють справедливій вартості орендованого майна на початок оренди або (якщо
вони менші за справедливу вартість) за теперішньою вартістю мінімальних орендних
платежів. Мінімальні орендні платежі розподіляються між фінансовими витратами та
зменшенням непогашених зобов’язань. Фінансові витрати розподіляються на кожен
період таким чином, щоб забезпечити сталу періодичну ставку відсотка на залишок
зобов’язань. Непередбачені орендні платежі відображаються як витрати в тих періодах, у яких вони були понесені. Політика нарахування амортизації на орендовані активи, що амортизуються, узгоджена із стандартною політикою Товариства щодо подібних активів.
Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов’язані з правом власності на актив,
фактично залишаються в орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній
основі протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду
Товариство визнає на прямолінійній основі протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди, визнаються як витрати.
3.4.6. Облікові політики щодо податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний
період. Поточні витрати Товариства за податками розраховуються з використанням
податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.
Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов’язань та
являє собою податкові активи або зобов’язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між балансовою вартістю активу чи зобов’язання в балансі та їх податковою базою.
Відстрочені податкові зобов’язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових
різниць, що підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з
урахуванням імовірності наявності в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню.
Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату й
зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий
оподаткований прибуток, достатній, щоб дозволити використати вигоду від відстроченого податкового активу повністю або частково.
Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов’язань. Товариство визнає поточні та відстрочені податки як витрати або дохід і включає в прибуток
або збиток за звітний період, окрім випадків, коли податки виникають від операцій або
подій, які визнаються прямо у власному капіталі або від об’єднання бізнесу.
Товариство визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок належить
до статей, які відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді.
3.7. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань
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3.7.1. Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну
або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо,
ніж неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов’язання.
3.7.2. Виплати працівникам
Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як
зобов’язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення
відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних.
3.8. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової
звітності
3.8.1 Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.
Дохід – це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов’язань, результатом чого є збільшення чистих активів, за винятком збільшення, пов’язаного з
внесками учасників.
Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та
критеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення зобов’язань.
Дохід від продажу фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості або інших активів визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов:
1) Товариство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю
на фінансовий інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи;
2) за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у
формі, яка зазвичай пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими
фінансовими інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими активами;
3) суму доходу можна достовірно оцінити;
4) ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією та
витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно оцінити.
Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати
надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу.
Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів.
Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого
є зменшення чистих активів, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню
та одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів.
Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають
майбутніх економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди
не відповідають або перестають відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий стан.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов’язання без визнання активу.
Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й
відповідні доходи.
3.8.2. Витрати за позиками
Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються
як частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Товариство капіталізує витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або
виробництва кваліфікованого активу, як частина собівартості цього активу.
3.8.3. Операції з іноземною валютою
Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом обміну Національного банку України на дату проведення операцій.
Монетарні активи та зобов’язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються в
гривню за відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. Немонетарні статті, які
оцінюються за історичною собівартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом
на дату операції, немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату визначення справедливої вартості.
Курсові різниці, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в
прибутку або збитку в тому періоді, у якому вони виникають.
3.8.4. Умовні зобов’язання та активи.
Товариство не визнає умовні зобов’язання в звіті про фінансовий стан Товариства. Інформація про умовне зобов’язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів,
які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні
активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигід є ймовірним.
3.8.4. Зміни в обліковій політиці, облікових оцінках та подання їх у фінансових звітах
МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти»
У липні 2014 року Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцію МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти», яка замінює МСФЗ (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання
та оцінка» і всі попередні редакції МСФЗ (IFRS) 9. МСФЗ (IFRS) 9 об’єднує разом три
частини проекту з обліку фінансових інструментів: класифікація та оцінка, знецінення
та облік хеджування. МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинності для річних звітних періодів, що
починаються 1 січня 2018 або після цієї дати, при цьому допускалось дострокове застосування. Стандарт застосовується ретроспективно щодо класифікації фінансових
інструментів, оцінки кредитних збитків та визнання доходів та витрта за фінансовими
інструментами з деякими виключеннями та спрощеннями. А саме порівняльна інформація за попередній період може не переобраховуватись, ретроспективне застосування не стосується статей визнання яких уже припинене на дату переходу, та будь які
різниці між балансовою вартістю фінансових інструментів за МСФЗ 9 та МСФЗ 39
станом на дату переходу визнаються у вхідному сальдо капіталу.
Основні особливості нового стандарту:
Фінансові активи вимагається відносити до трьох категорій оцінки: фінансові активи, які у подальшому оцінюються за амортизованою вартістю, фінансові активи, які у
подальшому оцінюються за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на інший
сукупний дохід, та фінансові активи, які у подальшому оцінюються за справедливою
вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат.
Класифікація боргових інструментів залежить від бізнес-моделі організації, що використовується для управління фінансовими активами, і результатів аналізу того факту,
чи договірні грошові потоки є виключно виплатами основної суми боргу та процентів.
Якщо борговий інструмент утримується для отримання грошових потоків, він може
обліковуватись за амортизованою вартістю, якщо він також відповідає критерію виключно виплат основної суми боргу та процентів. Боргові інструменти, які відповідають критерію виключно виплат основної суми боргу та процентів і утримуються в
портфелі, коли підприємство одночасно отримує потоки грошових коштів від активів
і продає активи, можуть відноситись у категорію за справедливою вартістю, зміни якої
відносяться на інший сукупний дохід. Фінансові активи, що мають грошові потоки,
які не є виключно виплатами основної суми боргу та процентів, слід оцінювати за
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справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат (наприклад,
похідні фінансові інструменти). Вбудовані похідні фінансові інструменти не відокремлюються від фінансових активів, а враховуються при оцінці відповідності критерію виключно виплат основної суми боргу та процентів.
Інвестиції в інструменти капіталу завжди оцінюються за справедливою вартістю. Проте керівництво може зробити остаточний вибір представляти зміни справедливої вартості в іншому сукупному доході за умови, що інструмент не утримується для торгівлі.
Якщо інструмент капіталу утримується для торгівлі, зміни справедливої вартості відображаються у складі прибутку чи збитку.
Більшість вимог МСБО (IAS) 39 щодо класифікації та оцінки фінансових зобов’язань
були перенесені до МСФЗ (IFRS) 9 без змін. Основна відмінність полягає у тому, що
організація буде зобов’язана показувати у складі інших сукупних доходів вплив змін у
власному кредитному ризику фінансових зобов’язань, віднесених до категорії за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат.
МСФЗ (IFRS) 9 вводить нову модель для визнання збитків від знецінення – модель
очікуваних кредитних збитків. В основі цієї моделі лежить три етапний підхід, в межах якого аналізується зміна кредитної якості фінансових активів після їх початкового
визнання. На практиці нові правила означають, що організації будуть зобов’язані негайно обліковувати збиток у сумі очікуваного кредитного збитку за 12 місяців при початковому визнанні фінансових активів, які не мають кредитного знецінення (чи для
дебіторської заборгованості за основною діяльністю – у сумі очікуваного кредитного
збитку за весь строк дії такої заборгованості). У разі суттєвого зростання кредитного
ризику, знецінення оцінюється із використанням очікуваного кредитного збитку за
весь строк дії фінансового активу, а не очікуваного кредитного збитку за 12 місяців.
Ця модель передбачає операційні спрощення дебіторської заборгованості за орендою
та основною діяльністю.
Застосування МСФЗ 9 не вплинуло на фінансовий стан та результати діяльності Товариства.
МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з клієнтами»
МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травні 2014 року і передбачає модель, що включає
п’ять етапів, що застосовуються щодо визнання виручки за договорами з покупцями.
Згідно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається в сумі, що відображає відшкодування, право на яке компанія очікує отримати в обмін на передачу товарів або послуг клієнту.
Цей новий стандарт вводить основний принцип визнання виручки за ціною операції у
випадку передачі товарів чи послуг замовнику. Окремі партії товарів чи пакети послуг,
які чітко ідентифіковані, повинні визнаватись окремо, а будь-які знижки та ретроспективні знижки з ціни контракту, як правило, мають відноситись на окремі елементи.
Якщо сума винагороди з будь-яких причин варіюється, слід визнавати мінімальні суми
за умови відсутності значного ризику перегляду. Витрати, понесені у зв’язку з гарантіями за контрактами із клієнтами, необхідно капіталізувати та амортизувати протягом
періоду надходження вигод від контракту.
Застосування Товариством МСФЗ 15 не вплинуло на фінансовий стан та результати
діяльності Товариства.
4. Основні припущення, оцінки та судження
При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення,
які мають вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та
тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.
Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються
судження щодо балансової вартості активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі судження
є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та
області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче.
4.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови,
керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність:
•подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки
Товариства;
• відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну
форму;
• є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
• є повною в усіх суттєвих аспектах.
Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:
1) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;
2) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та
витрат у Концептуальній основі фінансової звітності.
Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують
подібну концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.
4.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття
торгів на звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на
судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної
ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів з
врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».
4.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів
Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що:
1) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки
базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін
валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час
оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій; та
2) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також
на доходи (витрати) може бути значним. Якщо б керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок, волатильності, курсів обміну валют,
кредитного рейтингу контрагента, дати оферти і коригувань під час оцінки інструментів, більша або менша зміна в оцінці вартості фінансових інструментів у разі відсутності ринкових котирувань мала б істотний вплив на відображений у фінансовій звітності
чистий прибуток та збиток.
Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може
мати значний вплив на передбачувану справедливу вартість.
4.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів
Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання
фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне су-
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дження за цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його
прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які можуть бути пов’язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним
керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.
4.5. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
На кожну звітну дату Товариство проводить аналіз дебіторської заборгованості, іншої
дебіторської заборгованості та інших фінансових активів на предмет наявності ознак
їх знецінення. Збиток від знецінення визнається виходячи з власного професійного
судження керівництва за наявності об’єктивних даних, що свідчать про зменшення
передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним активом у результаті однієї або
кількох подій, що відбулися після визнання фінансового активу.
5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості
5.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю
Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та
зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.

Класи активів та
зобов’язань, оцінених за справедливою вартістю

Методики оцінювання

Грошові кошти та
їх еквіваленти

Боргові цінні папери

Інструменти
піталу

Дебіторська
боргованість

ка-

за-

П о т о ч н і
зобов’язання

Метод оцінки
(ринковий,
дохідний, витратний)

Вихідні дані

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

Ринковий

Офіційні
НБУ

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

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 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

курси

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

6.4. Інші доходи
Дохід від зміни справедливої вартості фінансових інвестицій

75

Всього інші доходи

0

75

0

1001

3516

Витрати на персонал

444

408

Забезпечення невикористаних відпусток

23

23

Витрати на оренду

153

139

Послуги біржі, депозитарію

94

59

Послуги зв’язку

19

16

Послуги банку

7

6

Інші послуги сторонніх організацій, в т.ч.
оренду

100

145

Інші адміністративні витрати

108

150

Всього адміністративних витрат

948

946

185

49

185

49

6.5. Собівартість реалізованих фінансових
інвестицій
6.6. Адміністративні витрати

6.7. Інші операційні витрати
Офіційні біржові
курси організаторів торгів на дату
оцінки, котирування аналогічних
боргових цінних
паперів, дисконтовані потоки грошових коштів

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
Контрактні умови,
ймовірність погашення, очікувані
вхідні грошові потоки

Витрати на створення резерву сумнівних
боргів та списання простроченої дебіторської заборгованості
Штрафи, пені
Всього операційні витрати

6.7. Фінансові активи
6.7.1 Фінансові інвестиції , що оцінюються за первинною вартістю

Кількість,
шт.

31 грудня
2018 року

Кількість,
шт.

31 грудня
2017 року

Відкрите
акціонерне
товариство
«Житомирв од буд»
(01036773)

51323

69,800

51323

69,800

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВШЛЯХБУД» (01384244)

238029

27,16875

238029

27,16875

ВАТ «Облтрансгаз»
(33497338)

812013

415,98282

812013

415,98282

ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА ЛЬНІС ТЮ
«Компанія з управління
активами
«ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» (37954084)

2

1080,000

4

2081,000

6.7.2 Фінансові інвестиції , що оцінюються за справедливою вартістю

Контрактні умови,
ймовірність погашення, очікувані
вихідні грошові
потоки

Справедлива вартість дебіторської та кредиторської заборгованості, а також інвестицій, доступних для продажу, неможливо визначити достовірно, оскільки немає ринкового котирування цих активів.
Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може
бути корисною для користувачів фінансової звітності.

Кількість,шт.

31 грудня 2018
року

Кількість,шт.

31 грудня 2017
року

364000

122,304

364000

47,32000

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«Райффайзен Банк Аваль»
(14305909)

6.8. Торгівельна та інша дебіторська заборгованість

31 грудня 2018
року

31 грудня 2017
року

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

23699

22937

6. Розкриття інформації щодо суттєвих статей фінансової звітності

Резерв сумнівних боргів

(260)

(74)

6. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах

Аванси видані

17

15

Інші дебіторська заборгованість

1

2018

2017

Дохід від реалізації послуг торгівця

1 076

89

Дохід від реалізації послуг зберігача

81

907

Рахунки в банках, грн.

Дохід від реалізації цінних паперів

1001

3516

Рахунки в банках у валюті

Всього доходи від реалізації

2158

4512

Каса

0

0

6.2. Інші операційні доходи

10

7

609

324

Дохід від отриманих дивідендів

25

21

Всього інші фінансові доходи

25

21

6.1. Дохід від реалізації

6.9. Грошові кошти

6.3. Інші фінансові доходи

Всього

31 грудня 2018

31 грудня 2017

609

324

0

0

6.10. Статутний капітал
Станом на 31 грудня 2018 року зареєстрований та сплачений капітал складав 25 000
тис. грн. Станом на 31 грудня 2017 року зареєстрований та сплачений капітал складав
25 000 тис. грн.
6.11. Короткострокові забезпечення та зобов’язання
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ПрАТ ФА „СХІД-ІНВЕСТ”

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
31 грудня 2018
року

31 грудня 2018
року

Забезпечення виплати відпусток

71

48

Інші поточні зобов`язання

363

574

Всього

434

622

31 грудня 2018
року

31 грудня 2017
року

Торговельна кредиторська заборгованість

35

29

Розрахунки з бюджетом

23

6.12. Торговельна та інша кредиторська заборгованість

Одержані аванси

5
24

21

Заробітна плата та соціальні внески

0

0

Всього

82

55

7. Розкриття іншої інформації
7.1 Умовні зобов’язання.
7.1.1. Судові позови
Товариство виступає позивачем до ПАТ «Ковельмолоко» по стягненню заборгованості,
відповідно до справи №903/426/16 Господарського Суду Волинської області сума позову 53 тис.грн. на етапі розгляду.
7.1.2. Оподаткування
Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать
аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові ограни піддадуть сумніву певне
тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Товариства, ймовірно, що Товариство змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така
невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви
під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва Товариство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами
протягом трьох років.
7.1.3. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів
Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не
зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності
Товариства.
Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які
знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Товариству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні
на дату балансу. На думку керівництва Товариства, додатковий резерв під фінансові
активи на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації.
7.2 Розкриття інформації 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 будьякого іншого суб’єкта господарювання, який є пов’язаною стороною Товариства.
Операції з пов’язаними сторонами визначаються як передача ресурсів або зобов’язань
між пов’язаними сторонами незалежно від того, чи береться плата за ці операції.
Протягом 2018 року товариством здійснено наступні операції з пов’язаними особами.

2018
Операції з
пов’язаними
сторонами

2017
Всього

Операції з
пов’язаними
сторонами

Всього

1

2

3

4

5

Реалізація
послуг
пов’язаним
особам

23

1 157

0

0

Придбання
послуг оренди

0

153

0

139

Торгова
дебіторська
заборгованість

64

23 439

42

22863

Торгова
кредиторська
заборгованість

0

35

0

29

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

Рік, що закінчився 31 грудня 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

1

2

3

4

5

6

7

Кредиторська
заборгованість за товари, роботи,
послуги

-

34

1

-

-

35

Кредиторська
заборгованість за розрахунками з
бюджетом

-

23

-

23

-

24

24

Кредиторська заборгованість за
одержаними
авансами
Поточні забезпечення

-

-

71

-

-

71

Інші поточні
зобов’язання

-

-

363

-

-

363

Всього

-

57

459

-

-

516

7.4. Управління капіталом
Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:
- зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і
надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим
сторонам;
- забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на
послуги Товариства, що відповідають рівню ризику.
Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При
цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики.
Товариством вимоги щодо величини капіталу дотримано. Розмір власного капіталу
станом на 31 грудня 2018 року складає 25 306 тис.грн.
7.5. Припинена діяльність
Товариство повідомляє, що жодного компоненту фінансової звітності, що відповідає
критеріям припиненої діяльності, немає.
7.6. Безперервність діяльності
Протягом звітного періоду діяльність Товариства була безперервною. Застереження
управлінського персоналу Товариства відносно його здатності продовжувати свою ді-
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яльність на безперервній основі відсутні.
7.7. Події після Балансу
Товариство визначає порядок і дату підписання фінансової звітності та осіб уповноважених підписувати звітність.
При складанні фінансової звітності Товариство враховує події, що відбулися після звітної дати і відображає їх у фінансовій звітності відповідно до МСБО № 10 «Події після
звітного періоду».
Дата затвердження фінансової звітності до випуску вказана у Примітці 2.5.
Товариство оцінила в період з 31.12.2018 року й до цієї дати існування наступних подій:
а) події, які свідчать про умови, що існували на кінець звітного періоду (події, які вимагають коригування фінансової звітності за 2018 рік); та
б) події, які свідчать про умови, що виникли після звітного періоду (події, які не вимагають коригування фінансової звітності, але вимагають певних розкриттів).
Жодної з наведених вище подій виявлено не було.
8. Вплив інфляції на монетарні статті
Коригування статей фінансової звітності на індекс інфляції відповідно до МСБО 29
“Фінансова звітність в умовах гіперінфляції” не проведено.
9. Оподаткування
Витрати (доходи) з податку на прибуток визначаються і відображаються у фінансовій
звітності Товариства відповідно до МСБО 12 «Податок на прибуток».
Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку
за рік, розрахованого за правилами податкового законодавства України.
Витрати з податку на прибуток у 2018 році становлять 24 тис.грн.
Дата 28.02.2019 року
Генеральний директор ____________________________________ В.С. Ковальчук
Головний бухгалтер

____________________________________ Н.М. Ющак

Ми повідомляємо вищий орган Товариства, 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.

Розділ «Звіт про інші правові та регуляторні вимоги»

за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2018 року
Акціонерам та керівництву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВЕ АГЕНТСТВО «СХІД-ІНВЕСТ», Національній комісії з цінних паперів та
фондового ринку
ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВЕ АГЕНТСТВО «СХІД-ІНВЕСТ» (далі за текстом – «Товариство»), що
складається зі Звіту про фінансовий стан на 31.12.2018 року, Звіту про сукупний дохід
за 2018 рік, Звіту про зміни у власному капіталі за 2018 рік, Звіту про рух грошових
коштів за 2018 рік та Приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад
значущих облікових політик (надалі - «фінансова звітність»).
На нашу думку, за винятком впливу питань, 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 2018 року та
його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою,
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Основа для думки із застереженням
Товариством проведено переоцінку поточних фінансових інвестицій до справедливої
вартості та відображено їх на дату звітності за ціною аналогічною до ціни придбання.
Аудитор не зміг оцінити можливого впливу переоцінок, які можливо були б потрібні у
відповідності до МСФЗ 9 в зв’язку з відсутністю вихідних даних про ринкову вартість
даних цінних паперів, оскільки вони знаходяться поза лістингом і не обертаються на
жодній із фондових бірж.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено у розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» даного звіту. Ми є незалежними по відношенню до
Товариства згідно з етичними вимогами Кодексу РМСЕБ, застосованими в Україні до
аудиту фінансової звітності, також нами виконано 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 із застереженням.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту річної фінансової звітності за 2018 рік. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту річної фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
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 та за таку систему внутрішнього контролю,
яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання
фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній
основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи
для бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли управлінський персонал або планує
ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за
нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск
звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем
впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом
шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності,
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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 всього завдання з аудиту. Окрім того, ми:
• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у
відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого
викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні
твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються 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, доходимо висновку, 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. Тим не
менш, 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
лежать в основі її складання, так, щоб досягти достовірного відображення;

Ми 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 НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВЕ АГЕНТСТВО «СХІД-ІНВЕСТ»
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Відповідність розміру власного капіталу та чистих активів вимогам законодавства.
Всього власний капітал Товариства станом на 31.12.2018 року становить
25 306
тис. грн. та відповідає ліцензійним вимогам для професійних учасників ринку цінних
паперів та іншим нормативно-правовим актам НКЦПФР.
Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2018 року складає 25 306 тис. грн.,
статутний капітал 25 000 тис. грн., різниця між розрахунковою вартістю чистих активів товариства і статутним капіталом становить 306 тис. грн.
Таким чином, вимоги ч.3 ст.155 Цивільного кодексу України щодо вартості чистих активів акціонерним товариством виконуються.
Статутний капітал товариства.
Згідно з чинною редакцією Статуту Товариства, затвердженого зборами акціонерів від
06 березня 2017 року, статутний капітал складає 25 000 тис.грн. Неоплаченого капіталу
нема. Частка держави в статутному фонді Товариства відсутня.
Статутний капітал розподілений між акціонерами товариства частками, номінальною
вартістю 10 грн. Структура акціонерного капіталу підтверджена Переліком акціонерів,
виданого Національним депозитарієм України станом на 31.12.2018 року.

№
п/п

Назва акціонера

Розміщення акцій

Сплачений статутний
капітал грошовими
коштами

шт. акцій

Сума
(грн.)

У відсотках

Сума
(грн.)

У відсотках

1

Товариство
з
обмеженою відпові да льніс тю
«Молпром-Експерт». Резидент
України, Код ЄДРПОУ 33919313

2 141 427

21414270

85,65708

21 414 270

100,0

2

Товариство
з
додатковою відпові да льніс тю
«КонтиніумТраст-Компані»,
резидент України, Код ЄДРПОУ 13368948

247 503

2 475 030

9,90012

2 475 030

100,0

3

Товариство
з
обмеженою відпові да льніс тю
«СпецпроектКапітал», резидент
України,
Код
ЄДРПОУ
34396541

106 747

1 067 470

4,26988

1 067 470

100,0

4

Стахів
Роман
Романович, громад.
України,
Номер
ДРФО
2380518450.

4 292

42 920

0,17168

42 920

100,0

5

Кушіль Христина Олександрівна, гром. України, Номер ДРФО
3053009743

22

220

0,00088

220

100,0
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6

Голоюх Наталія
Дмитрівна, громад.
України,
Номер
ДРФО
27058119871

Всього

9

90

0,00036

90

100,0

25000000

25000000

100,0

25000000

100,0

Протягом всього періоду існування товариства неодноразово відбувалась зміна акціонерів товариства. Тому, дані про сплату статутного капіталу за весь період існування
товариства наведено в розрізі дат та сум платежів, що зараховані на оплату за акції,
зокрема:

Дата платежу

Сума платежу, грн.

Примітки

23.12.1997 року

190,00

24.12.1997 року

9 353,73

еквівалент 4 933,4 дол.
США

08.01.1998 року

9 272,13

еквівалент 4 877,5 дол.
США

14.08.1998 року

21 419,00

еквівалент 10 000,0 дол.
США

21.07.1999 року

1 405,00

26.12.1999 року

1 390,14

15.08.2006 року

150,00

16.08.2006 року

660 820,00

14.03.2007 року

60,00

14.03.2007 року

281 590,00

16.03.2007 року

18 350,00

18.06.2008 року

3 496 000,00

16.06.2011 року

1 357 960,06

16.06.2011 року

1 142 039,94

03.03.2014 року

15 418 270,00

03.03.2014 року

1 782 020,00

03.03.2014 року

799 710,00

всього

25 000 000

Висновок аудитора. Статутний капітал Товариства сформовано виключно грошовими
коштами до початку звітного року. Кошти статутного капіталу направлені на здійснення господарської діяльності.
Інформація про прострочені зобов’язання щодо сплати податків та зборів
Прострочені податкові зобов’язання та несплачені штрафні санкції за порушення законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів, станом на
31.12.2018 року та на дату складання звіту аудитора згідно даних підприємства відсутні.
Непередбачені активи та/або зобов’язання
Непередбачені активи та зобов’язання під час проведення аудиту за 2018 рік не ідентифіковані.
Пов’язані особи товариства
Аудиторами проведено необхідні процедури, що ефективні для досягнення мети аудиту операцій з пов’язаними сторонами згідно МСА 550 «Зв’язані сторони».
Аудитор вважає, що факти й обставини відносин і операцій Товариства з пов’язаними
сторонами узагальнено та розкрито в Примітках до фінансової звітності в зрозумілій
формі, належно відображені у обліку і звітності. Твердження управлінського персоналу Товариства, що операції з пов’язаними сторонами здійснювалися на тих же умовах,
що й операції між незалежними сторонами, наведено достовірно.
Події після дати балансу
Аудиторами проведено процедури вивчення та ідентифікації подій, що сталися в період між 31.12.2018 року та датою звіту аудитора.
Відповідно до МСА 560 «Подальші події» нами не виявлено підстав, що мали б привести до коригування фінансової звітності товариства внаслідок подій після дати балансу.
Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту,
та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та буде подана до
Комісії разом з фінансовою звітністю.
Запроваджені аудиторські процедури не виявили інших фактів або подій, які відбулися у Товариства протягом звітного року або після 31.12.2018 року, але до дати складання звіту аудитора, та могли б вплинути на фінансово-господарський стан емітента та
призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».
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оскільки суттєві невідповідності між перевіреною аудитором фінансовою звітністю та
іншою інформацією можуть ставити під сумнів достовірність перевіреної фінансової
звітності. Фінансова звітність емітента є складовою частиною річного звіту керівництва емітента.
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання та оприлюднення Звіту керівництва відповідно до статті 40 Закону України “Про цінні папери та
фондовий ринок”, який включає Звіт про корпоративне управління.
Обов’язком аудитора є висловити думку щодо п.5-9 Звіту про корпоративне управління та перевірити інформацію, наведену в пунктах 1-4.
Товариство у Звіті про корпоративне управління розкрило таку інформацію:
1) про практику корпоративного управління Товариства,
3) про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах
рішень;
4) про персональний склад Наглядової ради та Правління, інформація про проведені
засідання та загальний опис прийнятих на них рішень;
5) основні характеристики системи внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента;
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
7) про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах
емітента;
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
9) повноваження посадових осіб емітента.
За результатами виконаних аудиторських процедур відповідно до Закону України
«Про цінні папери та фондовий ринок» можна зробити висновок:
Висновок аудитора
Ми вважаємо, що Звіт про корпоративне управління ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ» у всіх
суттєвих аспектах відповідає нормативно-законодавчим актам та Статуту Товариства, а також фактичному стану корпоративного управління Товариства.
Розділ «Інші елементи»
Основні відомості про Товариство:
 Повна назва: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВЕ АГЕНТСТВО
«СХІД-ІНВЕСТ»;
 код за ЄДРПОУ 25228595;
 місцезнаходження: 43020, Волинська обл. м. Луцьк, вул. Рівненська, буд.48 (юридична та фактична адреса);
 дата державної реєстрації: 31.12.1997 року,
 основні види діяльності: посередництво за договорами по цінних паперах або товарах (КВЕД 66.12), інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення (КВЕД 66.19);
 дата внесення останніх змін до установчих документів: 06.03.2017 року;
 отримані ліцензії:
- ліцензія НКЦПФР на депозитарну діяльність депозитарної установи серії АЕ
№263472 від 01.10.2013 року, термін дії з 12.10.2013 року необмежений;
- ліцензія НКЦПФР на дилерську діяльність серії АЕ №294614 від 08.12.2014 року, термін дії з 02.12.2014 року необмежений;
- ліцензія НКЦПФР на брокерську діяльність серії АЕ №294613 від 08.12.2014 року, термін дії з 02.12.2014 року необмежений;
- ліцензія НКЦПФР на діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування серії АЕ №294640 від 08.12.2014 року, термін дії з 02.12.2014 року необмежений;
 перелік акціонерів, які є власниками 5% і більше акцій на дату складання Звіту аудитора :
- ТОВ «МОЛПРОМ-ЕКСПЕРТ» ЄДРПОУ 33919313, місцезнаходження м.Луцьк, вул.
Дубнівська, 23, акцій на суму 21 414 270 грн., частка 85,66%.
-ТзДВ «КОНТИНІУМ-ТРАСТ-КОМПАНІ» ЄДРПОУ 13368948, місцезнаходження
м.Луцьк, вул.Кременецька, 38– акцій на суму 2475 030 грн., частка 9,90%;
Основні відомості про аудиторську фірму:
 Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська консалтингова фірма «Бізнес
Партнери»;
 Код за ЄДРПОУ 37741155;
 Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 4463 згідно
рішення АПУ від 29.09.2011 року № 239/3;
 Свідоцтво про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг №0712
згідно рішення АПУ від 28.09.2017 року №349/4, термін дії до 31.12.2022 року;
 Партнер завдання з аудиту: Цуприк Наталія Андріївна, сертифікат №005601 від
25.12.2003 року
 Місцезнаходження: 79058 Україна, м. Львів, вул. Масарика, 18/130, тел. 249-36-61,
0673705846; фактичне місце розташування аудитора: м. Львів, проспект Чорновола 67,
офіс 208.
Дата та номер договору: №252 від 21.01.2019 року.
Дата початку та дата закінчення аудиту: 21.01.2019 року по 12.04.2019 року
Дата звіту аудитора :
Директор
ТОВ АКФ “Бізнес Партнери”
Сертифікат аудитора № 005601

12 квітня 2019 року
_____________________ Цуприк Н.А.

Інші факти та обставини, які можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства у
майбутньому
Факти та обставини, що можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства у майбутньому не виявлено.
Протягом 2018 року ПрАТ «ФА «СХІД-ІНВЕСТ» відповідно до вимог Положення
«Щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог
до системи управління ризиками» здійснювало щоденний розрахунок пруденційних
показників. Станом на 31.12.2018 року пруденційні показники товариства відповідають вимогам даного Положення, підтверджують здатність Товариства здійснювати діяльність на безперервній основі
Висновок аудитора щодо інформації, викладеної в Звіті про корпоративне управління
Параграфом 1 МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність» встановлено відповідальність аудитора стосовно зазначеної інформації. Аудитор ознайомлюється з нею,
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Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондовий депозитарій»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондовий депозитарій»
КОДИ

Територія: Київ, Шевченківський р-н
2019

Дата (рік, місяць, число)

Організаційно-правова форма господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю

01

01

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

за ЄДРПОУ

36469572

Середня кількість працівників: 6

за КОАТУУ

8039100000

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2),
грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками).

за КОПФГ

Адреса: вулиця Мельникова, буд. 81-А, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н, м. Київ, 04050
Складено:

2075971

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018р.
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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На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

2

3

4

1000
1001
1002
1005

16
28
12

11
28
17

1010

29

22

1011
1012
1015

88
59

88
66

Код
рядка

Примітка

240
66.12

за КВЕД

1016
1017
1020

• Форма №1

V

•

1801001

Код за ДКУД
Пасив

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

Код
рядка

Примітка

На початок
звітного
періоду

2

3

4

5

7384

7384

1800

1800

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425

На кінець
звітного
періоду

12

15

273

( 1 713 )

(

) (

)

(

) (

)

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

1430
1435
1495

Пенсійні зобов`язання

1505

1035

Довгострокові кредити банків

1510

1040

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

1515
1520

1065

Благодійна допомога

1526

1090
1095

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

1530

резерв незароблених премій

1533

інші страхові резерви

1534

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

1535
1540
1545
1595

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

1600
1605

1670
1690

1

21

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

1695

83

124

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

Баланс

1900

9552

7610

1021
1022
1030

1045
1050
1060

45

33

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125

81

88

1130

2815

20

1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170

1594
4700
317

1594
5501
374

317

374

1180
1181
1182
1183
1184
1190
1195

9507

7577

1200
1300

9552

7610
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9 469

7 486

62
10
10

93

10

8

1500

1521
1525

1531
1532

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

2

1700
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ЕМІТ ІНФО

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

Стаття

1

2

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

2000

Чисті зароблені страхові премії

2010

Премії підписані, валова сума

2011

3

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

4

5

9 844

13 740

2013

Зміна частки перестраховиків у
резерві незароблених премій

2014

2070

Валовий
прибуток

2090

збиток

2095

2150

(

Інші операційні витрати

2180

(

(

9 268

) (

)

642

576
(

13 098

) (

)

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
Інші витрати

26

24

Дохід від зміни вартості активів,
які оцінюються за справедливою
2121
вартістю
Дохід від первісного визнання
біологічних активів і сільськогоспо- 2122
дарської продукції
(

Код Пимітрядка
ка

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

Податок на прибуток, пов`язаний з
іншим сукупним доходом

2455

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

Сукупний дохід (сума рядків
2350,2355 та 2460)

2465

www.emitinfo.com

(

) (

)

прибуток

2290

збиток

2295

(

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

(

Прибуток (збиток) від припиненої
діяльності після оподаткування

2305

582

) (

588

)

прибуток

2350

збиток

2355

1 983

57
1983

) (
) (

)
10

)

3

47
(

1983

) (

)

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

2445

57

Чистий фінансовий результат:

2130

Інший сукупний дохід

)

(

2120

2415

) (

2270

Інші операційні доходи

Частка іншого сукупного доходу
асоційованих та спільних підприємств

(

)

2112

2410

)

) (

Зміна частки перестраховиків в
інших страхових резервах

Накопичені курсові різниці

) (

(

Фінансовий результат до оподаткування:

2405

(

2255

2111

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

)

)

Зміна інших страхових резервів,
валова сума

2400

21

) (

Прибуток (збиток) від впливу інфля- 2275
ції на монетарні статті

Дооцінка (уцінка) необоротніх
активів

) (

(

2110

2

2 003

)

)

Дохід (витрати) від зміни інших
страхових резервів

1

5
) (

) (

2105

Стаття

4

Витрати на збут

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

Адміністативні витрати

3

Фінансовий результат від операційної діяльності:

Собівартість реалізованої продукції 2050
(товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2

Витрати від зміни вартості активів,
які оцінюються за справедливою
2181
вартістю
Витрати від первісного визнання
біологічних активів і сільськогоспо- 2182
дарської продукції

Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума

1801003

Код за ДКУД
1

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

4

5

Стаття

1

Код Пимітрядка
ка

2

3

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

4

5

Матеріальні затрати

2500

Витрати на оплату праці

2505

485

484

1

Відрахування на соціальні заходи

2510

107

102

Амортизація

2515

14

12

Інші операційні витрати

2520

395

445

Разом

2550

1001

1044

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Стаття

1
Середньорічна кількість простих
акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію
Скоригований чистий прибуток
(збиток) на одну просту акцію
(1 983)

47

Дивіденди на одну просту акцію
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Код Пимітрядка
ка

2

3

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

4

5

2600
2605
2610
2615
2650

ЕМІТ ІНФО
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ЕМІТ ІНФО

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

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

3011
3015

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

Код
рядка

Примітка

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

4

3000
3005
3006
3010

За аналогічний
період попереднього року
5

7 202

13 662

3020

5 444

3 610

3025

26

21

2

3040
3045
3050

3095

90

5

3205

4

3215
3220
3225
3230
3235
3250
3255

(

) (

100

)

3260
3270
3275

(
(
(

) (
) (
) (

9

)
)
)

3280

(

) (

3290

(

) (

3295

(

12 014

) (

13 892

)

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

(
(
(

390
106
145

) (
) (
) (

392
107
408

)
)
)

3116

(

10

) (

4

)

3117

(

3118

(

10

) (

Витрачання на оплату авансів

3135

(

19

) (

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

(

) (

)
)
2 815

) (
27

3195

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

1 629

3100

)
)
105

) (

61

)

)
2 918

)

-1 610

3300
3305
3310
3340
3345

(

) (

)

3350
3355
3360

(
(
(

) (
) (
) (

)
)
)

3365

(

) (

)

3370

(

) (

)

3375

(

) (

)

3390

(

) (

)

3395
3400
3405

Код
рядка

Примітка

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

Стаття

61
317

-1 715
2 041

3410

(4)

9

3415

374

317

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ Форма №4

ЕМІТ ІНФО

4

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової
діяльності

3055

Товарів (робіт, послуг)

66

3

3200

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

3035

1801004

Код за ДКУД

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

Стаття

1801005

Код за ДКУД

6

7

Нерозподілений
прибуток
(непокритий збиток)
8

7 384

1 800

12

273

9 469

7 384

1 800

12

273
(1 983)

9 469
(1 983)

3

(3)

3
15

(1 986)
(1 713)

Зареєстрований
капітал

Капітал у
дооцінках

4

5

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Неоплачений капітал

Вилучений
капітал

9

10

Всього
11

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

7 384

1800

№1(27) • 26 квітня 2019 р.

(1 983)
7 486
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Звіт про власний капітал за 2017 р.
Код
рядка

Примітка

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

Стаття

Зареєстрований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

4

5

6

7 384

7
11

7 384

Неоплачений капітал

Вилучений
капітал

Всього

9

10

227

11
7622

11

227
47

7622
47

1

(1)

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

1800

1800

4291
4295
4300

7 384

Примітки до фінансової звітності
ТОВ «Фондовий депозитарій»
за рік, що закінчився 31 грудня 2018 р.
Основні відомості про Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондовий депозитарій»
Повне найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ»

Код за ЄДРПОУ

36469572

Місцезнаходження

04050, м. Київ,

вул. Мельникова, буд. 81, літ. «А»
Дата первинної державної реєстрації

07.04.2009 року

Дата останньої державної реєстрації

16.09.2016 року

Основні види діяльності

Посередництво за договорами по цінних па-перах або товарах

Дата внесення останніх змін до установчих
документів

16.09.2016 року

Перелік учасників, які є власниками
5 % і більше часток на дату складання
фінансової звітності

ЧОРНИЙ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ? м.
Івано-Франківськ, вул. Медична, 9, кВ.6
– 100 %

Кількість працівників станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2018 р складала
8 осіб.
Фінансова звітність Товариства з обмеженою відповідальністю «Фондовий депозитарій» складається із :
1) баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018 року;
2) звіт про фінансові результати (звіт про сукупний доход) за рік 2018 року;
3) звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом) за рік 2018 року;
4) звіт про власний капітал за рік 2018 року;
5) стислий виклад пояснювальних та інших приміток до фінансової звітності за рік
2018 та суттєві облікові політики .
При складанні фінансової звітності управлінський персонал Товариства з обмеженою від-повідальністю «Фондовий депозитарій» (далі – Товариство) керувався принципами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
Надана фінансова звітність складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ).
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за забезпечення внутрішнього контролю, достатнього для складання фінансової звітності, що не містить
суттєвих викрив-лень унаслідок шахрайства або помилки.
1. Загальна інформація
ТОВ «Фондовий депозитарій» (далі – Товариство) створено згідно з рішенням Загальних зборів засновників Товариства (Протокол № 1 від 20 березня 2009 року) у
відповідності до Конституції України, Господарського кодексу України, Цивільного
кодексу України, Зако-нів України «Про господарські товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
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Нерозподілений
прибуток
(непокритий збиток)
8

1800
1800

1
12

46
273

1847
9469

фінансових послуг», «Про зовнішньо-економічну діяльність», інших законодавчих
актів України для здійснення професійної дія-льності на фондовому ринку.
Товариство має статус платника податку на прибуток згідно розділу ІІІ Податкового
коде-ксу України, з урахуванням вимог розділу ХХ Податкового кодексу України, та
діє на підс-таві Ліцензій НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку:
- брокерська діяльність, ліцензія серія АЕ № 286869 від 26.05.2014 строк дії – необмежений;
- дилерська діяльність, ліцензія серія АЕ № 286870 від 26.05.2014 строк дії – необмежений;
- андеррайтинг, ліцензія серія АЕ № 286871 від 26.05.2014 строк дії – необмежений;
- депозитарна діяльність депозитарної установи, ліцензія серія АЕ № 286673 з
12.10.2013 строк дії – необмежений
Юридична адреса Товариства – 04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 81, літ. «А».
Предметом діяльності є професійна діяльність на фондовому ринку, а саме: діяльність з тор-гівлі цінними паперами (дилерська, брокерська, андеррайтинг), депозитарна діяльність (зо-крема, депозитарна діяльність депозитарної установи), надання консультаційних послуг, які стосуються предмету діяльності Товариства, та не
заборонені чинним законодавством України.
Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників. Збори учасників правомочні
приймати рішення по всім питанням діяльності Товариства.
Фінансова звітність Товариства підготовлена за рік 2018 року, станом на 31 грудня
2018 року є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою
достовірно-го подання фінансового стану, фінансових результатів та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів
при прийнятті ними еко-номічних рішень.
2. Облікова політика
2.1. Основа підготовки фінансової звітності
Концептуальною основою фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2018
року є бухгалтерські політики, які базуються на вимогах МСФЗ, включаючи обмеження застосу-вання МСФЗ, зокрема, в частині застосування нових МСФЗ та визначення форми та складу статей фінансових звітів згідно МСБО 1 «Подання фінансової
звітності».
На виконання вимог ст. 12-11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову зві-тність в Україні» Товариством при підготовці фінансової звітності використано виключно МСФЗ, які опубліковані на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів
України.
Керуючись МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та враховуючи, що національним за-конодавством України встановлені форми фінансової звітності за МСФЗ,
Товариство вико-ристало форми фінансової звітності, викладені в додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності», затвердже-ного Наказом Міністерства фінансів України № 73
від 07.02.2013 р. (далі – П(С)БО 1).
Дана фінансова звітність підготовлена за принципом оцінки за первісною (історичною) ва-ртістю, за виключенням фінансових інструментів, утримуваних за справедливою вартістю, зміни якої відображаються в складі прибутку або збитку за період.
Фінансова звітність представлена в гривнях, всі дані фінансової звітності округлені з
точні-стю до цілих тисяч гривень.
2.2. Нові і переглянуті МСФЗ та інтерпретації
2.2.1. Перше застосування МСФЗ та інтерпретацій
Товариство застосувало МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за контрактами з клієнтами»,
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», що мають ефективну дату 01.01.2018 року, у звітному році.
2.2.2. Нові МСФЗ та інтерпретацій
В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України,
оприлюд-нено стандарт МСФЗ 16 «Оренда», що набуває чинності 01 січня 2019 року
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та МСФЗ 17 «Договори страхування» що набуває чинності 01.01.2021 р.
За рішенням керівництва МСФЗ 16 «Оренда» та МСФЗ 17 «Договори страхування»
до дати набуття чинності Товариством не застосовується.
Очікується, що застосування МСФЗ 16 «Оренда» буде мати вплив на фінансову звітність Товариства, тому що Товариство орендує нежитлове приміщення, в якому знаходиться офіс згідно Договору оренди №77-18 від 31.08.2018 р. орендодавець ТОВ
«Рентал-Динамік» (код за ЄДРПОУ 42316563, ІПН 100009817). Показники впливу очікуваного розміру «активу на право використання» та «зобов`язання щодо оренди»
Товариством розраховуються.
2.3. Функціональна валюта, валюта фінансової звітності та операції в іноземній валюті
Функціональною валютою є українська гривня, яка є національною валютою України та найкращим чином відображає економічну сутність більшості операцій, що
проводяться То-вариством.
Українська гривня є також валютою представлення фінансової звітності за МСФЗ.
Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у функціональній валюті Товариства шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням офіцій-ного курсу обміну Національного банку України (обмінного курсу)
на дату здійснення операції (дату визнання активів, зобов’язань, власного капіталу,
доходів і витрат). На кожну звітну дату:
- монетарні статті в іноземній валюті підлягають перерахунку із застосуванням поточного обмінного курсу на звітну дату;
- немонетарні статті, які оцінюються за історичною собівартістю в іноземній валюті,
підлягають перерахунку із застосуванням валютного курсу на дату операції;
- немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті,
підлягають перерахунку із застосуванням валютних курсів на дату визначення справедливої вартості.
Курсові різниці, що виникають при розрахунках за монетарними статтями визнаються у звіті про сукупні доходи (звіті про фінансові результати) в прибутку або збитку в тому пе-ріоді, у якому вони виникають.
Вплив зміни курсів обміну за немонетарними статтями, що оцінені за справедливою
варті-стю в іноземній валюті, враховується у складі прибутку або збитку від зміни
справедливої вартості.
При підготовці цієї фінансової звітності застосовувався курс за 100 доларів США на
01 січня 2018 р. – 2806,7223 грн;
31 грудня 2018 р. – 2768,8264 грн.
2.4. Суттєві облікові судження та оцінки
Припущення про безперервність діяльності
Дана фінансова звітність за 2018 рік складена на основі припущення про безперервність діяльності, оскільки управлінський персонал Товариства не має намірів
ліквідувати Това-риство чи припинити діяльність та позитивно оцінює здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.
Відповідно до припущення про безперервність діяльності реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність
не включає кори-гування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продов-жити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.
В той же час звертаємо увагу, що Товариством отримано операційні та чисті збитки за під-сумками 2018 року, у зв’язку з чим показник загальної рентабельності є
від’ємним.
Проте, за оцінкою керівництва Товариства, вказане не призводить до виникнення
суттєвої невизначеності, яка могла б поставити під значний сумнів здатність Товариства безперерв-но продовжувати свою діяльність.
Отже, управлінський персонал Товариства позитивно оцінює здатність Товариства
продо-вжувати свою діяльність на безперервній основі, за оцінкою управлінського
персоналу То-вариства, припущення про безперервність діяльності, як основи для
бухгалтерського обліку та фінансової звітності, є доречним та прийнятним, оскільки:
1) наявність вищенаведених подій, за оцінкою управлінського персоналу Товариства, не носить вирішального характеру щодо господарської діяльності Товариства;
2) у Товариства достатньо активів для подальшого безперервного здійснення господарської діяльності;
3) Товариство дотримується нормативних значень пруденційних показників;
4) розмір капіталу Товариства відповідає законодавчим вимогам та вимогам нормативно-правових актів НКЦПФР;
5) управлінський персонал Товариства не має намірів ліквідувати чи припинити
діяльність Товариства, управлінський персонал Товариства має стійкі плани щодо
продовження діяльності Товариства в майбутньому, що вже підтверджується
- оперативними даними щодо фактичного продовження здійснення Товариством
ос-новної діяльності, у 1 кварталі 2019 року;
- відсутністю будь-яких подій після дати балансу, які б свідчили про виникнення додаткових подій та умов, що можуть загрожувати безперервності діяльності Товариства.
Справедлива вартість фінансових інструментів
У випадках, якщо ринок для фінансового інструмента не є активним, Товариство
встанов-лює справедливу вартість фінансових інструментів згідно з МСФЗ 9 «Фінансові інструмен-ти» , застосовуючи методи оцінювання, передбачені МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою вартістю».
Для вибору методу оцінки справедливої вартості фінансових інструментів керівництво за-стосовує судження. Судження включає розгляд, у тому числі, таких факторів:
ефективність інвестиції, наявності інформації стосовно об’єкта інвестування, ризик
ліквідності, кредит-ний ризик (як власний, так і контрагента) та інші фактори.
Товариство застосовує методи оцінювання, які відповідають обставинам та для яких
є до-статньо даних, щоб достовірно оцінити справедливу вартість, максимізуючи
використання доречних відкритих вхідних даних та мінімізуючи використання закритих вхідних даних.
Поріг суттєвості щодо окремих об’єктів обліку
Поріг суттєвості визначається з метою обгрунтованного розмежування облікової та
іншої інформації на суттєву та таку, яка не здатна впливати на рішення користувачів
фінансової звітності.
Визначення порогу суттєвості для розмежування облікової та іншої інформації щодо
окремих господарських операцій та об’єктів обліку наведено у таблиці нижче:
Об’єкти обліку

Поріг суттєвості

Базовий показник для визначення порога суттєвості

Окремі об’єкти обліку активів, зобов’язань і власного капіталу

5%

Підсумок відповідно всіх активів, усіх зобов’язань і власного
капіталу

Окремі види доходів і
витрат

2%

Чистий прибуток (збиток) підприємства

Товариство не повинно в пояснювальних примітках до фінансової звітності надавати інформацію, розкриття якої вимагає МСФЗ, якщо дана інформація є несуттєвою
(нижча за наведений поріг суттєвості).
Визначення порогу суттєвості для відображення в обліку окремих господарських

68

ЕМІТ ІНФО

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

операцій та визнання окремих об’єктів обліку наведено у таблиці нижче:
Об’єкти обліку

Поріг суттєвості

Базовий показник для визначення порога суттєвості

Окремі об’єкти обліку активів, зобов’язань і власного капіталу

5%

Підсумок відповідно всіх активів, усіх зобов’язань і власного
капіталу

Окремі види доходів і
витрат

2%

Чистий прибуток (збиток) підприємства

Переоцінка або зменшення
корисності
об’єктів обліку

1%

Чистий прибуток (збиток) підприємства

10 %

Відхилення залишкової, балансової, номінальної вартості
об’єктів обліку від їх справедливої вартості

Визначення
активів

Не більше 10 %

Різниця між справедливою
вартістю об’єктів обміну

Визнання
окремих
об’єктів основних засобів

6 000 грн.

—

Визнання об’єктів малоцінних
швидкозношувальних предметів

500 грн.

—

подібних

2.5. Звітний період та затвердження фінансової звітності
Звітним періодом, за який сформована фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2018 року.
Фінансова звітність затверджена загальними зборами Товариства 08 лютого 2019
року. Ні учасники Товариства , ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї
фінансової зві-тності після ії затвердження.
3.Основа формування облікових політик
Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, за-стосовані суб’єктом господарювання при складанні та поданні фінансової
звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу
скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію
про операції, інші події та умо-ви, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід
застосовувати, якщо вплив їх засто-сування є несуттєвим.
Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відпо-відно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках
та помилки» та ін-ших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та
МСФЗ 15 «Дохід від до-говорів з клієнтами».
3.1. 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 кате-горії статей, для яких інші політики можуть бути доречними.
З 1 січня 2018 року Товариство застосовує МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами». То-вариство отримує основний дохід від професійної діяльності на фондовому
ринку . Засто-сування МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» на відображення
результатів діяльності не мало суттєвого впливу.
З 1 січня 2018 року МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» має нову редакцію, яка серед іншого передбачає зміну підходів до зменшення корисності фінансових інструментів.
3.2. Суттєві положення облікової політики
Нижче викладені основні положення облікової політики по об’єктах бухгалтерського облі-ку, що застосовувалися при підготовці даної фінансової звітності.
3.3. Нематеріальні активи
Визнання і оцінка нематеріальних активів
Нематеріальні активи визнаються, якщо вони відповідають:
а. визначенню нематеріального активу (відсутня матеріальна форма, існує можливість іден-тифікації, контрольований Товариством) та
б. наступним критеріям визнання:
- існує ймовірність отримання Товариством майбутніх економічних вигод;
- собівартість активу можна достовірно оцінити.
Нематеріальні активи первісно оцінюються за собівартістю, за вирахуванням будьякої на-копиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності.
Собівартість придбаних нематеріальних активів складається з фактичних витрат
на прид-бання, а саме, ціни придбання, включаючи ввізне мито та невідшкодовані
податки на при-дбання. Витрати на придбання ліцензій на спеціальне програмне
забезпечення та його впровадження капіталізуються у вартості відповідного нематеріального активу.
Подальша оцінка нематеріальних активів
Після визнання активом об’єкти нематеріальних активів обліковуються в фінансовій звіт-ності за їх собівартістю за мінусом накопиченої амортизації та накопичених
збитків від зменшення корисності (модель собівартості).
Амортизація нематеріальних активів
Вартість, яка амортизується, визначається після вирахування ліквідаційної вартості.
Амортизація нематеріальних активів починається, коли ці активи стають придатними до експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом.
Амортизація нараховується щомісячно із застосуванням рівномірного відрахування
протя-гом очікуваного строку корисної експлуатації та відображається у складі прибутку чи збит-ку.
Припинення визнання нематеріального активу
Визнання нематеріального активу припиняється:
- в разі його вибуття, або
- якщо від його використання або вибуття не очікуються майбутні економічні вигоди.
Зменшення корисності нематеріального активу
На кожну дату складання фінансової звітності Товариство оцінює чи існують які-небудь ознаки того, що нематеріальні активи втратили частину своєї вартості унаслідок знецінен-ня.
В разі коли такі ознаки існують, Товариство оцінює суму очікуваного відшкодування
тако-го активу (відшкодована вартість). Відшкодованою вартістю активу вважається
вартість його реалізації або вигода від його використання, визначена як дисконтований потік гро-шових коштів, очікуваних в результаті використання і подальшого
вибуття активу.
3.4. Основні засоби
Визнання і оцінка основних засобів
Об’єкт основних засобів слід визнавати активом, якщо і тільки якщо:
- існує ймовірність отримання Товариством майбутніх економічних вигод,
пов’язаних з цим об’єктом;
- собівартість об’єкта можна достовірно оцінити.
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Об’єкт основних засобів, який відповідає критеріям визнання активу, оцінюється за
його собівартістю. Собівартість об’єкта основних засобів складається з:
- ціни його придбання, включаючи імпортні мита та невідшкодовувані податки на
придбання після вирахування торговельних знижок та цінових знижок;
- будь-яких витрат, які безпосередньо пов’язані з доставкою активу до місця розташу-вання та приведення його в стан, необхідний для експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом;
- первісної попередньої оцінки витрат на демонтаж, переміщення об’єкта та відновлення території, на якій він розташований, зобов’язання за якими суб’єкт господарю-вання бере або коли купує цей об’єкт, або коли використовує його протягом
певно-го періоду з метою, яка відрізняється від виробництва запасів протягом цього
періоду.
Оцінка основних засобів після визнання
Після визнання активом об’єкти основних засобів обліковуються в фінансовій звітності за їх собівартістю за мінусом накопиченої амортизації та накопичених збитків
від зменшення корисності (модель собівартості).
Подальші витрати
Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію та заміну частин акти-вів, які збільшують строк їх корисного використання або покращують їх
здатність генеру-вати доходи. Всі інші витрати на ремонт і обслуговування основних
засобів, які не відпові-дають приведеним вище критеріям капіталізації, відображаються у складі прибутку або збитку того періоду, в якому вони були понесені.
Амортизація основних засобів
Вартість, яка амортизується, визначається як первісна або переоцінена вартість
об’єкта ос-новних засобів, за вирахуванням його ліквідаційної вартості.
Амортизація нараховується із застосуванням рівномірного відрахування протягом
очікува-ного строку корисної експлуатації (прямолінійного методу) та відображається у складі при-бутку чи збитку.
Строк корисного використання (експлуатації) об’єктів основних засобів визначається То-вариством при введені в експлуатацію основних засобів.
Амортизація нараховується з моменту, коли основний засіб стає придатним для викорис-тання у спосіб, визначений керівництвом (з моменту введення в експлуатацію).
Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на
дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу (або включають до ліквідаційної групи, яку класифікують як утримувану для продажу) згідно з МСФЗ 5, або
на дату, з якої припиняють визнання активу.
Припинення визнання основних засобів
Визнання балансової вартості об’єкта основних засобів припиняється:
- після вибуття, або
- коли не очікують майбутніх економічних вигід від його використання або вибуття.
Зменшення корисності основних засобів
На кожну дату складення фінансової звітності Товариство оцінює чи існують які-небудь ознаки того, що основні засоби втратили частину своєї вартості унаслідок знецінення.
В разі коли такі ознаки існують, Товариство оцінює суму очікуваного відшкодування
тако-го активу (відшкодована вартість). Відшкодованою вартістю активу вважається
вартість його реалізації або вигода від його використання, визначена як дисконтований потік гро-шових коштів, очікуваних в результаті використання і подальшого
вибуття активу.
3.5. Фінансові інструменти
Класифікація фінансових інструментів
Фінансові активи та фінансові зобов’язання, в залежності від строку їх погашення, на
кож-ну дату балансу поділяються на:
- поточні (строком погашення до 12-місяців від звітної дати, або строком погашення
більш до 12-місяців, якщо у керівництва Товариства є намір погасити їх протягом
12-місяців);
- довгострокові (строком погашення більш 12-місяців від звітної дати).
Для оцінки фінансових інструментів Товариство виділяє наступні групи фінансових
акти-вів та зобов’язань:
- фінансові активи та зобов’язання, які оцінюються за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку;
- фінансові активи та зобов’язання, які оцінюються за амортизованою собівартістю;
- інші фінансові зобов’язання.
Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, включають:
- цінні папери (акції, облігації, інвестиційні сертифікати, інші) та корпоративні права
(частки).
Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю, включають:
- торгова дебіторська заборгованість, в тому числі за посередницькими угодами;
- грошові кошти та їх еквіваленти;
- інші фінансові активи.
Фінансовий актив оцінюють за амортизованою собівартістю, якщо виконуються
обидві такі умови:
- актив утримують в моделі бізнесу, мета якої – утримування активів задля збирання
контрактних грошових потоків;
- контрактні умови фінансового активу передбачають у певні дати надходження грошових потоків, які є лише погашенням основної суми та сплатою відсотків на непогашену основну суму.
Всі фінансові зобов’язання класифікуються як такі, що у подальшому оцінюються за
амор-тизованою собівартістю, користуючись методом ефективного відсотка, за винятком та-ких:
- фінансові зобов’язання, нескасовно призначені як такі, що оцінюються за справедли-вою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку;
- фінансові зобов’язання, що виникають, коли передача фінансового активу не відпо-відає критеріям для припинення визнання або коли застосовується підхід подальшої участі;
- а також в інших випадках, передбачених п. 4.2.1 МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».
Фінансові зобов’язання, що оцінюються за амортизованою собівартістю, включають:
- торгову кредиторську заборгованість, в тому числі за посередницькими угодами;
- кредити та позики отримані, у тому числі зобов’язання по нарахованих процентах;
- зобов’язання за нарахованими дивідендами;
- інші фінансові зобов’язання.
Визнання фінансових інструментів
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання тоді і лише тоді,
коли во-но стає стороною за договором (контрактом) відносно відповідного фінансового інструме-нта. Визнання фінансових інструментів здійснюється незалежно від
дати їх оплати. Ви-знання та, у відповідних випадках, припинення визнання звичайного придбання або про-дажу фінансових активів здійснюється, з використанням
обліку за датою розрахунків (ви-знання активу на дату його отримання).
Фінансові інвестиції (акції, облігації, інвестиційні сертифікати, корпоративні права)
перві-сно відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності на підставі всіх ниж-ченаведених документів:
- договорів купівлі-продажу;
- актів прийому – передачі;
- виписки про операції з цінними паперами, наданої депозитарною установою;
- біржових звітів за звітний період (для цінних паперів та деривативів (похідних ін-
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струментів), що перебувають в обігу на фондовій біржі);
- інших документів.
Первісна оцінка фінансових інструментів
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання Товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю.
Справедливу вартість під час первісного визнання найкраще підтверджує ціна операції. Прибуток або збиток при первісному визнанні визнається лише у тому випадку, якщо існує різниця між справедливою вартістю та ціною угоди.
Під час первісного визнання фінансових активів/фінансових зобов’язань, які не є
актива-ми/зобов’язаннями, що утримуються за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, Товариство відносить до їх
первісної вартості також ви-трати на операцію, які прямо пов’язані з придбанням
або випуском фінансового активу чи фінансового зобов’язання.
Подальша оцінка фінансових інструментів
Після первісного визнання Товариство оцінює фінансові активи:
- утримувані за справедливою вартістю через прибуток або збиток – за їх справедливою ва-ртістю;
- утримувані за амортизованою вартістю – за амортизованою собівартістю з використанням методу ефективної ставки проценту.
Визначення справедливої вартості фінансових інструментів
Якщо для фінансового інструмента є головний ринок, то оцінка справедливої вартості представляє ціну на такому ринку.
Справедливою вартістю фінансових інструментів, що котируються на активному
ринку (цінні папери, які задовольняють вимогам лістингу), є ціна котирування (поточна ринкова вартість на фондовому ринку).
Відповідна ринкова ціна котирування утримуваного активу або зобов’язання, яке
мають випустити, - це, як правило, поточна ціна покупця, а у випадку активу, що його
мають придбати, чи утримуваного зобов’язання - це ціна продавця. Коли поточні
ціни покупця та продавця недоступні, ціна котирування останньої операції може
свідчити про поточну справедливу вартість за умови відсутності значних змін економічних обставин після дати операції.
Справедлива вартість цінних паперів українських емітентів, які внесені до біржового спис-ку за категорією позалістингових, визначається за даними біржового курсу
організатора торгівлі на дату оцінки, розрахованого та оприлюдненого відповідно
до вимог законодав-ства. Справедлива вартість цінних паперів, що обертаються
більш як на одному організато-рі торгівлі оцінюється за найменшим з біржових курсів, визначених та оприлюднених на кожному з організаторів торгівлі.
У разі, якщо на дату оцінки біржовий курс цінних паперів українських емітентів, що
пере-бувають у біржовому списку за категорією позалістингових, не визначено,
оцінка таких цінних паперів здійснюється на рівні поточної ціни цінного паперу на
дату оцінки або за балансовою вартістю, якщо така вартість суттєво (більш ніж на 10
%) не відрізняється від поточної ціни цінного паперу на дату оцінки.
Цінні папери, емітент яких ліквідований або щодо якого відкрито ліквідаційну процедуру, оцінюються за нульовою вартістю.
Справедлива вартість акцій українських емітентів, обіг яких зупинено, оцінюється
Товари-ством за нульовою вартістю до моменту відновлення обігу.
При відсутності ринку для інвестицій в інструменти капіталу (акцій, інвестиційних
серти-фікатів, корпоративних прав(часток)), Товариство може оцінювати справедливу вартість з використанням наступних методів за умови, що вони забезпечують
достовірне визначення справедливої вартості: дохідний метод, ринковий метод, витратний метод.
Товариство застосовує методи оцінювання, які відповідають обставинам та для яких
є до-статньо даних, щоб достовірно оцінити справедливу вартість, максимізуючи
використання доречних відкритих вхідних даних та мінімізуючи використання закритих вхідних даних.
Вибір метода здійснюється за судженням та залежить від ефективності інвестицій та
інфор-мації, що є в наявності.
У випадках, коли наявної останньої інформації недостатньо, щоб визначити справедливу вартість інвестицій в інструменти капіталу (акцій, інвестиційних сертифікатів, корпорати-вних прав (часток)), що не котируються, або коли існує широкий діапазон можливих оці-нок справедливої вартості таких інвестицій, Товариство може
залучати професійного оці-нювача для визначення справедливої вартості таких
фінансових активів.
У винятково рідких випадках Товариство може використовувати собівартість (останню ба-лансову вартість), як наближену оцінку справедливої вартості.
Товариство класифікує оцінки справедливої вартості фінансових інструментів за допомо-гою ієрархії справедливої вартості, яка відображає значущість вхідних даних,
використаних при складанні оцінок.
Товариство використовує наступні рівні ієрархії справедливої вартості:
- ціни котирувань (не кориговані) на активних ринках для ідентичних активів або
зобов’язань (рівень 1);
- вхідні дані, інші ніж ціни котирувань, що увійшли у рівень 1, які спостеріга-ються
для активу або зобов’язання або прямо (тобто як ціни), або опосередко-вано (тобто
отримані на підставі цін) (рівень 2);
- вхідні дані для активу чи зобов’язання, яких немає у відкритому доступі (неспостережні вхідні дані) (рівень 3).
Визначення амортизованої собівартості фінансових інструментів із застосуванням
методу ефективної ставки відсотка (далі - метод ЕСВ)
Метод ЕСВ застосовується до фінансових активів і фінансових зобов’язань з терміном по-гашення більш одного року на момент первинного визнання. При цьому для
розрахунку амортизованої собівартості виходячи з очікуваних грошових потоків і
терміну звернення фінансових активів і фінансових зобов’язань використовується
ЕСВ, розрахований при первісному визнанні. До фінансових активів і фінансових
зобов’язань, термін погашення яких менш одного року при їх первинному визнанні, включаючи фінансові активи і фінан-сові зобов’язання, дата погашення яких доводиться на інший звітний рік, метод ЕСВ може не застосовуватися, якщо наслідки
дисконтування не істотні.
Прибутки або збитки за фінансовими інструментами
Прибуток або збиток від зміни балансової вартості фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, визнається у звіті про сукупні доходи (звіті про
фінансові резуль-тати).
При припиненні визнання фінансового активу повністю різниця між балансовою вартістю (оціненою на дату припинення визнання) та отриманою компенсацією (включаючи будь-який новий отриманий актив мінус будь-яке нове взяте
зобов’язання) визнають у звіті про сукупні доходи (звіті про фінансові результати) у
складі прибутку або збитку.
Для фінансового активу, який оцінюється за амортизованою собівартістю, прибуток
або збиток визнається у звіті про сукупні доходи (звіті про фінансові результати),
коли припи-няється визнання або зменшується корисність фінансового активу, а
також у процесі амор-тизації.
Для фінансового зобов’язання, що оцінюється за амортизованою собівартістю, прибуток або збиток визнається у звіті про сукупні доходи (звіті про фінансові результати), коли припи-няється визнання фінансового зобов’язання, а також у процесі
амортизації.
Відсотки, дивіденди, пов’язані з фінансовим інструментом, слід визнавати як дохід
або ви-трати у звіті про сукупні доходи (звіті про фінансові результати).
Зменшення корисності (знецінення) фінансових активів
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Товариство оцінює очікувані кредитні збитки за фінансовими активами та визнає
резерв під очікувані кредитні збитки у порядку, встановленому МСФЗ 9 «Фінансові
інструменти».
Знецінена заборгованість разом з відповідним резервом списуються у разі, коли
не має реа-льних перспектив її відшкодування, і все забезпечення було реалізоване
або передане Това-риству.
Припинення визнання фінансових інструментів
Товариство припиняє визнання фінансового активу тоді і лише тоді, коли:
- строк дії контрактних прав на грошові потоки від фінансового активу закінчився;
- Товариство передало право на отримання грошових потоків від активу або
прийня-ло зобов’язання перерахувати отриманні грошові потоки повністю без суттєвої за-тримки третьої стороні;
- Товариство або передало в основному всі ризики та винагороди від володіння фінансовим активом, або не передало та не зберігало за собою в основному всі ризики та винагороди від володіння фінансовим активом, але передало контроль над
цим активом.
Товариство припиняє визнання фінансового зобов’язання (або частину фінансового
зобов’-язання) тоді і лише тоді, коли його погашають, тобто коли зобов’язання, визначене у конт-ракті, виконано (погашено), анульовано або строк його дії закінчився
та відновленню не підлягає.
Безнадійна кредиторська заборгованість (коли зобов’язання анульовано або строк
його дії закінчився та відновленню не підлягає) списується з балансу на рахунок доходів звітного періоду.
Взаємозалік фінансових інструментів
Взаємозалік фінансових активів і зобов’язань з подальшим включенням в звіт про
фінансо-вий стан (баланс) лише їх чистої суми може здійснюватися лише у випадку,
якщо є юриди-чно встановлене право взаємозаліку визнаних сум, і існує намір провести розрахунок на основі чистої суми або одночасно реалізувати актив і розрахуватися по зобов’язаннях.
3.6. Ризики та політика управління
Товариству притаманні наступні ризики: ринковий ризик (який включає в себе валютний ризик, ціновий ризик), кредитний ризик, ризик ліквідності та операційний
ризик.
Ринковий ризик
Справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовими інструментами
може коливатися внаслідок змін у ринкових параметрах, таких, як процентні ставки,
валютні ку-рси і ціни фінансових інструментів.
Мета управління ринковим ризиком полягає у тому, щоб контролювати схильність
до рин-кового ризику та утримувати в допустимих межах.
Максимальна величина ризику, що виникає за фінансовими інструментами, дорівнює їх справедливій вартості.
Товариство управляє ринковим ризиком шляхом встановлення лімітів по відкритій
позиції відносно величини портфеля по окремим фінансовим інструментам.
Ризик зміни курсу акцій (ціновий ризик)
Ризик зміни курсу акцій – це ризик коливань вартості фінансового інструменту в
результаті зміни ринкових цін, незалежно від того, чи були подібні зміни викликані
факторами, хара-ктерними для даного конкретного інструменту або ж факторами
на всі інструменти, що обертаються на ринку.
З метою управління ціновим ризиком здійснюється аналіз чутливості прибутку та
капіталу Товариства до зміни курсів акцій.
Валютний ризик
Валютний ризик виникає внаслідок змін у валютних курсах. Товариство може мати,
у тому числі, активи та зобов’язання, виражені в іноземній валюті. Відповідно, коливання обмін-них курсів валют можуть сприятливо або несприятливо позначитися
на вартості активів Товариства. З метою управління валютним ризиком Товариство
розраховує та аналізує вплив можливих змін обмінних курсів валют на монетарні
фінансові активи та зобов’язан-ня.
Кредитний ризик
Кредитний ризик виникає в результаті неможливості контрагента Товариства здійснити виплати своєчасно та в повному обсязі. Кредитний ризик, як правило, виникає у зв’язку з дебіторською заборгованістю, розрахунковими операціями, операціями з контрагентами на фінансових ринках.
Максимальний рівень кредитного ризику переважно відображається в балансовій
вартості фінансових активів у звіті про фінансовий стан (балансі).
Товариство здійснює аналіз фінансового стану контрагентів та строків заборгованості, на підставі якого приймається рішення про необхідність формування резерву
під знецінення.
Ризик ліквідності
Ризик ліквідності - ризик виникнення збитків у Товаристві у зв’язку з неможливістю своє-часного виконання ним в повному обсязі своїх фінансових зобов’язань, не
зазнавши при цьому неприйнятних втрат, внаслідок відсутності достатнього обсягу
високоліквідних ак-тивів.
Операційний ризик
Операційний ризик виникає внаслідок недосконалої роботи внутрішніх процесів та
систем Товариства, його персоналу або в результаті зовнішнього впливу
Політика Товариства по управлінню ризиками орієнтована на мінімізацію потенціально несприятливого впливу на фінансові результати його діяльності.
Товариство здійснює управління ризиками в ході постійного процесу визначення,
оцінки, спостереження, вимірювання, оцінювання ризиків та застосування інших
заходів внутріш-нього контролю відповідно до діючого законодавства України та
внутрішніх положень То-вариства.
Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошті та їх еквіваленти відображаються за амортизованою собівартістю з
викорис-танням методу ефективної ставки проценту.
Оскільки наслідки дисконтування не істотні, Товариство не здійснювало дисконтування вартості даних фінансових активів.
Залишки по рахунках в іноземній валюті Товариства перераховуються в національну валю-ту за поточним курсом НБУ на дату балансу (звіту про фінансовий стан)
3.7. Інша дебіторська та кредиторська заборгованість (нефінансові інструменти)
Інша дебіторська заборгованість, яка не є фінансовим активом, відображається за
первіс-ною вартістю за вирахуванням резерву на знецінення. Балансова вартість
авансів, виданих на придбання активів, переноситься на балансову вартість активів,
коли Товариство отри-мує контроль над цими активами і існує вірогідність здобуття
економічних вигод від їх ви-користання. Якщо є свідоцтво того, що активи, товари
або послуги, до яких відносяться аванси видані, не будуть отримані, балансова вартість авансів виданих зменшується, а від-повідний збиток від знецінення визнається
у складі збитку.
3.8. Виплата дивідендів
Виплата дивідендів здійснюється на розсуд Товариства за підсумками роботи за
рік (квар-тал). Виплата дивідендів учасникам Товариства відображається як вирахування з нерозпо-діленого прибутку. Запропоновані дивіденди визнаються як
зобов’язання в тому періоді, коли вони були затверджені загальними зборами учасників.
3.9. Доходи та витрати
Оцінка та визнання доходу
Дохід оцінюється за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає отриманню.
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Сума доходу, яка виникає в результаті операції, визначається шляхом угоди між
Товари-ством та покупцем або користувачем активу, та оцінюється за справедливою вартістю отриманої компенсації або компенсації, яка має бути отримана з урахуванням суми будь-якої знижки, що надається Товариством.
Дохід визнається, тільки коли є ймовірність надходження до суб’єкта господарювання еко-номічних вигід, пов’язаних з операцією.
Оцінка та визнання витрат
Витрати визнаються Товариством при виконанні таких умов:
- сума витрат може бути достовірно оцінена;
- у майбутньому виникає зменшення економічних вигод, пов’язаних із зменшенням
активу або збільшенням зобов’язань.
Витрати визнаються Товариством у тому звітному періоді, в якому визнано доходи,
для отримання яких вони понесені (принцип відповідності доходів і витрат), або
коли стає оче-видно, що дані витрати не призведуть до отримання будь-яких доходів, незалежно від часу фактичної виплати коштів або іншої форми їх оплати, коли
економічні вигоди від їх вико-ристання зменшилися або повністю спожиті.
Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.
Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати визначаються шляхом систематичного розподілу його вартості
(наприклад, у вигляді амортизації) між відповідними звітними періодами.
Інші доходи та витрати
Інші доходи та витрати визнаються у складі звіту про сукупні доходи (звіту про фінансові результати) за методом нарахування.
Доходи/витрати Товариства від реалізації необоротних активів, реалізації іноземної валю-ти, а також перерахунку операцій та залишків в іноземній валюті (курсові
різниці) відобра-жаються у фінансовій звітності на «нетто» основі. Однак, якщо такі
доходи/витрати є суттє-вими, Товариство подає їх окремо.
3.10. 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.
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 зві-тний період, окрім випадків, коли податки виникають від
операцій або подій, які визна-ються прямо у власному капіталі або від об’єднання
бізнесу.
3.11. Умовні активи та умовні зобов’язання
Умовний актив не визнається у фінансовій звітності, але інформація про нього розкрива-ється, коли надходження економічних вигід від його використання є ймовірним. Умовні активи оцінюються регулярно, щоб забезпечити відповідне відображення змін у фінансовій звітності.
Умовні зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності, але інформація про нього
розк-ривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні
вигоди, не є віддаленою. Умовні зобов’язання регулярно оцінюються, щоб визначити, чи стало ймовір-ним вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди.
3.12. Резерви (забезпечення)
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше
можливо, ніж не-можливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму
зобов’язання.
Товариство створює резерв витрат на оплату щорічних (основних та додаткових)
відпус-ток. Розрахунок такого резерву здійснюється на підставі правил Облікової
політики Това-риства. Розмір створеного резерву оплати відпусток підлягає інвентаризації на кінець року. Розмір відрахувань до резерву відпусток, включаючи відрахування на соціальне страхуван-ня з цих сум, розраховуються виходячи з кількості
днів фактично невикористаної праців-никами відпустки та їхнього середньоденного заробітку на момент проведення такого роз-рахунку. Також можуть враховуватися інші об’єктивні фактори, що впливають на розраху-нок цього показника. У разі
необхідності робиться коригуюча проводка в бухгалтерському обліку згідно даних
інвентаризації резерву відпусток.
3.13. Нематеріальні активи
У статті «Нематеріальні активи» враховується балансова вартість ліцензій на програмне за-безпечення («1С: Підприємство 8. Бухгалтерія для України», «1С: Бухгалтерія 7.7», «M.E.Dok» та інші). Строк корисної експлуатації вказаних нематеріальних
активів стано-вить 10 років, програмного забезпечення «M.E.Dok» – 1 рік, ліцензії на
використання сис-теми захиста інформації (КСЗІ) «Гріф» – 3 роки.
У статті балансу «Нематеріальні активи» відображено наступне:
Актив

Балансова вартість
на початок періоду,
тис. грн.

Балансова вартість
на кінець періоду,
тис. грн.

Нематеріальні активи

28

28

Накопичена сума амортизації

12

17

Разом

16

11

Станом на 31.12.2018 року нематеріальні активи з невизначеним строком корисної
експлу-атації у Товариства відсутні.
Ознаки того, що нематеріальні активи втратили частину своєї вартості унаслідок
знецінен-ня, відсутні.
3.14. Основні засоби
У статті «Основні засоби» за балансовою вартістю враховуються інструменти, прилади та інвентар, інші основні засоби. Строк корисної експлуатації вказаних основних
засобів ста-новить 5 років.
Актив

На початок періоду,
тис. грн.

На кінець періоду,
тис. грн.

Первісна вартість осно-вних засобів

88

88

Знос

59

66

Балансова вартість

29

22

Ознаки того, що основні засоби втратили частину своєї вартості унаслідок знецінення, відсутні.
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4. Основні припущення, оцінки та судження
При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення,
які мають вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та
тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.
Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за
існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки
базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі
судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем
складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для
підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче.
4.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
Операції, що не регламентуються МСФЗ Товариством не здійснювались.
4.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства
Справедлива вартість фінансових інструментів, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості
на момент закриття торгів на звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на 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».
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 Підприємства,
досвіді та минулих подіях, а також з використанням розрахунків та моделей вартості
фінансових активів. Залучення зовнішніх експертних оцінок щодо таких фінансових
інструментів де оцінка, яка базується на професійній компетенції, досвіді та розрахунках є недостатньою, на думку Керівництва є прийнятним та необхідним.
Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може
мати значний вплив на передбачувану справедливу вартість.
4.3. Фінансові інструменти
Класифікація фінансових інструментів
В таблиці нижче балансова вартість фінансових активів та фінансових зобов’язань
аналізується по категоріям у відповідності до МСФЗ 9.
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Фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток:
Цінні папери , які внесені до біржового списку

2 700

5 491

Цінні папери (акції), які не внесені до біржового
списку

2 000

10

Всього фінансові зобов’язання

4 700

5 501

Всі інвестиції, які знаходять на балансі Товариства, призначені для торгівлі та визнано по-точними. Довгострокових фінансових інвестицій у звітному періоді не визначено.
Найбільшу суму у складі категорії цінних паперів, які внесені до біржового списку,
що об-ліковуються на балансі Товариства станом на 31.12.2018 р., становлять інвестиційні серти-фікати українських венчурних закритих недиверсифікованих пайових
інвестиційних фон-дів, що внесені у додатковий капітал Товариства.
Інформацію щодо фактично застосованих методів оцінки справедливої вартості фінансових активів Товариства, використовуваних вхідних даних, рівнів ієрархії справедливої вартості та впливу такої оцінки на прибутки та збитки наведено нижче:
У 2018 році Товариством проводилась оцінка справедливої вартості фінансових активів відповідно до прийнятої облікової політики, положень МСФЗ за наступними
методиками:
1) цінні папери, які б котирувались на відкритому ринку, станом на 01.01.2018 р.,
протягом 2018 р. та станом на 31.12.2018 р. на балансі Товариства не обліковувались;
2) оцінка справедливої вартості цінних паперів українських емітентів, внесених до
бі-ржового списку, у зв’язку із відсутністю біржового курсу, проводилась із залученням неза-лежних оцінювачів, які станом на дату оцінки визначили розмір справедливої вартості та-ких інвестицій;
3) цінні папери, які б не були внесені до біржового списку, але знаходились би у обігу. відсутні;
4) оцінка справедливої вартості акцій українських емітентів, обіг яких зупинено та/
або щодо яких прийнято рішення про зупинення внесення змін до системи реєстру
(далі - акції, обіг яких зупинено або торгівля такими акціями зупинена), проводилась
Товари-ством на рівні нульової балансової вартості з визнанням сум уцінки у складі
витрат Това-риства.
Будь-яка суттєва ринкова та інша остання інформація, яка б дозволила обґрунтовано визна-чити інший розмір справедливої вартості таких інвестицій, у Товариства
відсутня.
Інформацію щодо фактично застосованих методів оцінки справедливої вартості фінансових активів Товариства, використовуваних вхідних даних, рівнів ієрархії справедливої вартості та впливу такої оцінки на прибутки та збитки наведено нижче:
Фінансові активи,
які оцінюються за
спра-ведливою
вартістю

Фактично застосована
методика
оціню-вання
справедливої вартості

Вхідні дані

Рівні ієрархії справедливої вартості

Цінні папери, які
коти-руються на
відкритому ринку

Такі цінні папери
відсутні у звітному періоді

-

-

Фінансові активи
Фінансові активи, які оцінюються
за справедливою вартістю через
прибуток або збиток:

Цінні папери, які
внесе-ні до біржового списку.

оцінка справедливої вартості акцій українсь-ких
емітентів, внесених до біржового
списку, проводилась з залученням незалежних
оці-нювачів, які
станом на дату
оцінки визначили розмір справедливої вартості
таких інвес-тицій;

Дані оцінки професійних оцінювачів

2 й рівень

01.01.2018
р.

31.12.2018
р.

Стаття Балансу

Фінансові активи, що обов’язково
оцінюються за справедливою вартістю (призначені для торгівлі)

4 700

5 501

1160 «Поточні
фінансові інвестиції»

Разом

4 700

5 501

Гроші та їх еквіваленти

317

374

1165 «Гроші та
їх еквіваленти»

Торгова дебіторська заборгованість (в тому числі за посередницькими угодами)

81

88

1125 «Дебіторська
заборгованість
за товари, роботи, послуги»

Цінні папери, які
не внесені до біржового
списку,
але знаходять-ся
у обігу.

Такі цінні папери
відсутні у звітному періоді

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

1594

1 594

1155»Інша
поточна
дебіторська заборгованість»

Цінні папери, обіг
яких зупинено

-

3й рівень

Разом

1 992

2 056

оцінка справедливої
вартості
здійснюється за
нульовою
вартістю

Всього фінансові активи

6 692

7 557

Фінансові активи, які оцінюються
за амортизованою собівартістю:

Фінансові зобов’язання

В результаті оцінки справедливої вартості акцій українських емітентів у 2018 році
доходи становлять 0 тис грн., а сума витрат склала 2 000 тис грн. і відображена у Звіті
про фінан-сові результати (Звіті про сукупний дохід). Витрати пов’язані з уцінкою до
нульової балан-сової вартості цінних паперів (акцій), торгівля якими зупинена.

Фінансові зобов’язання, які оцінюються за амортизованою собівартістю

У звітному періоді Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рі-шення № 285 від 26.04.2018 р. щодо зупинення внесення змін до системи
депозитарного обліку цінних паперів стосовно акцій ПАТ ФК АОА «Інвестментс».

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

62

93

Всього фінансові зобов’язання

62

93

1615 «Поточна
кредиторська
заборгованість
за товари, роботи, послуги»

Фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток:
01.01.2018 р.

31.12.2018 р.

Згідно облікової політики Товариства, поточні фінансові інвестиції в акції українських емі-тентів, обіг яких зупинено, оцінюється Товариством за нульовою вартістю
до моменту від-новлення обігу. Витрати від зміни балансової вартості фінансових
активів, що оцінюються за справедливою вартістю, у сумі 2 000 тис грн відображені
у звіті про фінансові результа-ти.
Будь-яка суттєва ринкова та інша остання інформація, яка б дозволила обґрунтовано визна-чити інший розмір справедливої вартості таких інвестицій у Товариства
відсутня.
Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів
та зо-бов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про
фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.

Фінансові активи
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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, яка дорівнює їх номінальній вартості

Ринковий

Офіційні
НБУ

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

Ринковий

Первісна оцінка
фінансових
інструментів 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

Інструменти капіталу

Фінансові інструменти

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Поточна кредиторська заборгованість відображена Товариством за первісною вартістю, то-му що наслідки дисконтування неістотні.
В складі зазначених зобов’язань зазначаються суми поточної торгової кредиторської забор-гованості.
курси

Інша дебіторська і кредиторська заборгованість (нефінансові активи та
зобов’язання)
тис. грн.
01.01.2018
р.

31.12.2018
р.

Стаття
Балансу

Дебіторська заборгованість за виданими авансами на придбання товарів, робіт, послуг

2 815

20

1130 «Дебіторська
заборгованість за
виданими
авансами»

Всього нефінансові активи

2 815

20

Розрахунки з бюджетом по податкам

10

0

1620 «Поточна кредиторська
заборгованість за
розрахунки з бюджетом»

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

10

8

1635 «Поточна кредиторська
заборгованість за
одержаними
авансами»

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

Офіційні біржові
курси організаторів торгів на дату
оцінки, за відсутності визначеного
біржового курсу
на дату оцінки,
незалежна оцінка
справедливої вартості

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.
Фінансові активи, які оцінюються за амортизованою собівартістю
01.01.2018 р.

Нефінансові зобов’язання

Всього нефінансові зобов’язання
20
8
		
Всі фінансові зобов’язання Товариства, які оцінюються за амортизованою собівартістю, є короткостроковими (поточними). Внаслідок неістотності дисконтування поточних фінан-сових зобов’язань вони відображені за первісною вартістю.
Чисті доходи або витрати (прибутки або збитки) за фінансовими інструментами
тис. грн.
рік 2018 р.

Рік 2017 р.

31.12.2018 р .

Фінансові активи, які оцінюються за амортизова-ною собівартістю:

Чисті доходи або витрати за фінансовими активи, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток

Грошові кошти в банках:
в національній валюті

19

29

в іноземній валюті

0

0

депозит

306

345

Разом

317

374

81

88

Інша дебіторська заборгованість

1 594

1 594

Разом

1 675

1 682

Всього фінансові активи

2 053

2 056

2090 «Валовий прибуток»

за
фінансовим
активами,
що
обов’язково оцінюються за справедливою вартістю (призначені для торгівлі)

576

642

Разом

576

642

Відповідно до форми звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), затвердже-ного національним законодавством, доходи та витрати (собівартість) від
реалізованих фі-нансових активів відображаються у «розгорнутому» вигляді. Так,
згідно звіту про фінансові результати доходи та витрати (собівартість) від реалізації
цінних паперів (акцій) відповідно склали:

Дебіторська заборгованість
Торгова дебіторська заборгованість (в тому
числі за посередницькими угодами)

С т а т т я
Звіту про
фінансові
результати

Поточна дебіторська заборгованість, грошові кошти в банках відображені Товариством за первісною вартістю, тому що наслідки дисконтування неістотні.
Резерв під знецінення (зменшення) корисності фінансових активів, що оцінюються
за амор-тизованою собівартістю, Товариством у звітному періоді не створювався.
В складі іншої дебіторської заборгованості зазначаються суми коштів у банках, що
визнані неплатоспроможними, товариством було прийняте рішення перекласифікувати даний ак-тив у поточну дебіторську заборгованість.
Резерв під кредитні збитки не створювався, адже Товариство включено до реєстру
акцеп-тованих вимог кредиторів (підтвердження реєстру вимог кредиторів і суми
заборгованості банків перед Товариством отримані) та має впевненість у погашенні
заборгованості в пов-ній сумі.
В звітному періоді погашення по акцептованих вимогах не відбулось.

за фінансовими активами, що обов’язково оцінюються за справедливою вартістю
(призна-чені для торгівлі)
за рік 2018
- доходи – 9 844 тис. грн. (стаття 2000 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)»);
- витрати (собівартість) – 9 268 тис. грн. (стаття 2050 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)»).
за рік 2017
- доходи – 13 740 тис. грн. (стаття 2000 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів,
ро-біт, послуг)»);
- витрати (собівартість) – 13 098 тис. грн. (стаття 2050 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)»).

Доходи

тис. грн
2018 р.

2017 р.

Дохід від реалізації депозитарних
послуг

761 500

801 027

Дохід від реалізації цінних паперів

9 082 107

12 939 074

Фінансові зобов’язання, які оцінюються за
амор-тизованою собівартістю:

Всього доходи від реалізації

9 843 607

13 740 101

Поточна кредиторська заборгованість

Вартість реалізованих ЦП

8 849 694

12 659 665

164 434

180 758

Зобов’язань виражених в іноземній валюті Товариство не має.
Фінансові зобов’язання, які оцінюються за амортизованою собівартістю
тис. грн.
01.01.2018 р.

31.12.2018 р .

Собівартість реалізації

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

62

93

Всього фінансові зобов’язання

62

93
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Витрати на основний персонал

205 948

199 198

Депозитарні та інші корпоративні
витрати

39 920

52 853

Інші

8 000

6 000

9 267 996

13 098 474

ЕМІТ ІНФО

тив, фак-тично 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 отримані доходу від оренди, визнаються як витрати.

4.4. Фінансові ризики

5. Непоточні активи, утримувані для продажу
Станом на 31.12.2018 Товариство не має непоточних активів, утримуваних для продажу.

Ринковий ризик

6. Власний капітал

З метою виявлення чинників ринкового ризику, своєчасного реагування та мінімізації впливу ризиків на господарську діяльність, Товариство постійно здійснює моніторинг рин-кових цін на фінансові інструменти Товариства та економічних умов, в
яких функціонує ринок.

Станом на 31.12.2018 року власний капітал включає в себе зареєстрований (статутний) ка-пітал, додатковий капітал, резервний капітал та нерозподілений прибуток

Результати проведеного Товариством аналізу ринкових цін фінансових інструментів
мину-лого та поточного звітних періодів продемонстрували, що відбувається зміна
ринкової вар-тості фінансових інструментів, що знаходяться на балансі Товариства.

Розмір статутного капіталу, відображений у фінансовій звітності Товариства на
31.12.2018 року, складає 7 384 тис. грн., що відповідає розміру статутного капіталу,
зафіксованого в останній редакції Статуту Товариства.

Товариством проведено аналіз наявної інформації щодо можливих подій та умов,
які мо-жуть спричинити значні коливання ринкових цін на фінансові інструменти
Товариства, та подібні фінансові інструменти у майбутньому.

У звітному періоді та станом на 31.12.2018 року єдиним учасником Товариства є
ЧОРНИЙ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ.

Всього

За результатами проведеного аналізу можна зробити висновок, що у звітному періоді рин-ковий ризик, на який наражаються фінансові інструменти Товариства,
знаходиться на при-йнятному рівні, проте може вплинути на фінансовий результат
діяльності Товариства в по-дальшому.
Ризик зміни курсу акцій (ціновий ризик)
З метою управління ціновим ризиком Товариство здійснює постійний моніторинг
коли-вань вартості фінансового інструменту.
За результатами проведеного аналізу Товариством встановлені події, обставини та
умови, які б могли свідчити про можливе істотне зростання цінового ризику Товариства у майбут-ньому.
У звітному періоді ціновий ризик, на який наражається Товариство, знаходиться на
знач-ному рівні та може вплинути на фінансовий результат майбутньої діяльності
Товариства.
Валютний ризик
Визначення порогу чутливості керівництво Товариства здійснює на основі статистичних даних НБУ щодо динаміки курсу гривні до іноземних валют.
Станом на 31.12.2018 року зобов’язань, виражених в іноземній валюті Товариство
не має.
Кредитний ризик
Товариство проводить постійний моніторинг впливу кредитного ризику на діяльність То-вариства на основі аналізу фінансового стану контрагентів та строків заборгованості, на підставі якого приймається рішення про необхідність формування
резерву під знецінення.
Також Товариством проведено аналіз наявної інформації щодо можливих подій та
умов, які можуть спричинити значне підвищення впливу кредитного ризику Товариства на його дія-льність у майбутньому.
У складі дебіторської заборгованості станом на 31.12.2018 року обліковується дебіторська заборгованість банків, які знаходяться в процесі ліквідації, або ліквідовані.
Товариство вне-сено до акцептованих вимог кредиторів, та має впевненість у погашенні заборгованості в повній сумі. Товариство вважає, що у звітному періоді кредитний ризик, на який наража-ється Товариство, знаходиться на прийнятному рівні.

6.1.Статутний капітал

6.2.Додатковий капітал
Товариством сформовано додатковий капітал. Формування відбулось у 2017 році на
вико-нання протоколу загальних зборів учасників № 16/12/20-01 від 20 грудня 2016
року Учас-ником Товариства Чорним Сергієм Анатолійовичем внесено додатковий
вклад цінними паперами (інвестиційними сертифікатами українських венчурних закритих недиверсифі-кованих пайових інвестиційних фондів) у загальній кількості 8
668 шт за справедливою (ринковою) вартістю 1 800 тис. грн. Такі цінні папери не є
внеском до статутного капіталу. Вказана справедлива (ринкова) вартість вищенаведених цінних паперів була визначена на підставі відповідного Звіту про незалежну
оцінку іменних інвестиційних сертифікатів.
Станом на 31.12.2018 року розмір додаткового капіталу складає 1800 тис. грн.
Змін у складі додаткового капіталу за звітний період не було.
6.3.Резервний капітал
На 01.01.2018 р розмір резервного капіталу Товариства складав 12 тис. грн.
У звітному періоді було здійснено відрахування до резервного фонду 5 % чистого
прибут-ку, отриманого за підсумками 2017 р. Протокол загальних зборів засновників № 18/03/30-01 від 30.03.2018 р.
Станом на 31.12.2018 р. розмір резервного капіталу Товариства складає 15 тис. грн.
6.4.Нерозподілений прибуток/непокритий збиток
На 01.01.2018 року сума нерозподіленого прибутку Товариства складала 273 тис.
грн
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) формується наростаючим підсумком шля-хом збільшення чистого фінансового результату діяльності Товариства за
поточний період до нерозподіленого прибутку минулих років за вирахуванням розподілу даного прибутку.
На 31.12.2018 року сума непокритого збитку Товариства складає 1 713 тис. грн
6.5. Управління капіталом
Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей: забезпе-чення доходу Товариства, а також належного прибутку учасникам Товариства.

Ризик ліквідності
Політика Товариства з управління ризиком ліквідності полягає у тому, щоб забезпечити, наскільки це можливо, постійну наявність ліквідності, достатньої для погашення своїх зо-бов’язань у встановлені строки без понесення надмірних збитків та без
загрози для репута-ції Товариства.

Управлінський персонал Товариства здійснює регулярний огляд структури капіталу.
Від-повідно до «Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності
на фондо-вому ринку та вимог до системи управління ризиками», затвердженого
рішенням НКЦПФР № 1597 від 01.10.2015 р. (з врахуванням змін) Товариство розраховує такі показники: роз-мір регулятивного капіталу, норматив адекватності регулятивного капіталу, норматив аде-кватності капіталу першого рівня, коєфіціент
фінансового левереджу, коефіціент абсолют-ної ліквідності, норматив концентрації
кредитного ризику.

Товариство проводить постійний моніторинг рівня ліквідності на основі аналізу показників платоспроможності (ліквідності) Товариства.

Значення пруденційних показників Товариства у 2018 році відповідали нормативним.

Також Товариством проведено аналіз наявної інформації щодо можливих подій
та умов, які можуть спричинити значне зниження рівня ліквідності Товариства у
майбутньому. В ході проведеного аналізу Товариством встановлено низку подій,
обставин та умов, які б могли свідчити про можливе погіршення рівня ліквідності
Товариства у майбутньому.

7. Виплата дивідендів

Однак, приймаючи до уваги, що розмір зобов’язань Товариства знаходяться на невисокому рівні та становлять менше 1% пасивів балансу, керівництво Товариства
вважає, що ризик ліквідності знаходиться на прийнятному рівні.
Операційний ризик
У звітному періоді не було ніяких збоїв внутрішніх процесів та систем, персоналу
Товари-ства чи зовнішнього впливу на роботу Товариства.
У звітному періоді операційний ризик, не вплинув на фінансовий результат діяльності То-вариства.
4.5. Облікові політики щодо оренди
Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди, пов`язані з правом власності на актив. Товариство як орендатор на початку строку оренди визнає фінансову оренду як активи та зобов`язання за сумами,
що дорівнюють справедли-вій вартості орендованого майна на початок оренди
або за теперішньою вартістю мініма-льних орендних платежів. Мінімальні орендні
платежі розподіляються між фінансовими витратами, та зменшенням непогашених
зобов`язань. Непередбачені орендні платежі відо-бражаються як витрати в тих періодах, у яких вони були понесені. Політика нарахування амортизації на активи, що
амортизуються узгоджена із стандартною політикою Товариства щодо подібних активів.
Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов`язані з правом власності на ак-
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За 2018 рік виплата дивідендів Товариством не здійснювалася.
8. Доходи та витрати
рік 2018 р.

рік 2017 р.

Стаття Звіту про фінансові результати

Чистий дохід від реалізації
продукції (товарів, робіт,
послуг)1)

9 844

13 740

2000 «Чистий дохід від
реалізації
продукції
(товарів, робіт, послуг)»

Собівартість реалізованої
продукції (товарів, робіт,
послуг)2)

9 268

13 098

2050 «Собівартість реалізованої
продукції
(товарів, робіт, послуг)»

Інші операційні доходи3)

26

24

2120 «Інші операційні
доходи»

Адміністративні витрати4)

582

588

2130 «Адміністративні
витрати»

Інші операційні витрати5)

2 003

21

2180 «Інші операційні
витрати»

1)2)Доходи та собівартість від професійних послуг (депозитарних, послуг з торгівлі
цінними паперами), інформаційно-консультаційних та інших послуг.
3)Дохід від операційної курсової різниці (в основному курсові різниці від перерахунку суми в іноземній валюті на поточних рахунках, інших рахунках (депозит) на
дату здійснення операції та на кожну звітну дату), доходи від нарахованих процентів
(за депозитом в інозе-мній валюті, по залишкам на поточних рахунках), прибуток від
реалізації іноземної валюти.

№1(27) • 26 квітня 2019 р.

ЕМІТ ІНФО

73

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондовий депозитарій»

ЕМІТ ІНФО

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

4)У складі адміністративних витрат враховуються в основному виплати на оплату
праці та сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, витрати на оренду приміщення.

Повне найменування

Місцезнаходження

Ідентифікаційний код фізичної особи

5) Витрати від зміни балансової вартості фінансових активів, що оцінюються за справедли-вою вартістю, у сумі 2 000 тис грн, та втрати від операційної курсової різниці
(в основному курсові різниці від перерахунку суми в іноземній валюті на поточних
рахунках на дату здійснення операції та на кожну звітну дату)

ЧОРНИЙ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ.

м. Івано-Франківськ, вул..Медична, буд.9, кВ.6. Україна.

2285702851

Провідний управлінський персонал

9. Особливості складання звіту про рух грошових коштів
Звіт про рух грошових коштів за звітний період складено Товариством за прямим
методом.

Загальна сума винагороди провідного управлінського персоналу складає:
- рік 2018 – 320 тис. грн.;
- рік 2017 – 328 тис. грн.

Грошові потоки від операційної діяльності визначаються переважно основною діяльністю Товариства, яка приносить дохід. Отже, грошові потоки, що є результатом
діяльності з тор-гівлі цінними паперами, а також винагорода за виконання операцій, пов’язаних з розмі-щенням, зберіганням, купівлею і продажем цінних паперів
(дилерська, брокерська, депози-тарна діяльність, андерайтинг) класифікуються як
операційна діяльність, оскільки вони по-в’язані з основною діяльністю Товариства,
яка приносить дохід.
Згідно МСФЗ (IAS) 7 «Звіт про рух грошових коштів»: проценти отримані по банківських рахунках, що обліковуються як грошові кошти, та проценти отримані по інших
депозитах класифікуються як операційна діяльність.
Далі у таблиці наведено рух коштів у результаті операційної діяльності Товариства.

Вказана сума винагороди становить заробітну плату (оклади) директора Товариства, засту-пника директора та головного бухгалтера.

рік 2018 р.

рік 2017 р.

Стаття Звіту про рух
грошових коштів

Надходження
Надходження за операціями,
пов’язаними з основною діяльністю

12 646

17 272

3000
«Реалізація
продукції, товарів,
робіт, послуг»
3015»Надходження
авансів від покупців
і замовників»
3020 «Надходження від повернення
авансів»

Отримання процентів (за
депозитами та за залишками
грошових коштів на рахунках)

26

21

3025 «Надходження
від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках»

Інші надходження

901)

1 629)

Всього надходження

12 762

18 922

Витрачення за операціями
купівлі-продажу фінансових
активів, оцінюваних за справедливою вартістю (цінних
паперів), за операціями придбання робіт та послуг у вітчизняних постачальників

(12 674)

(17 614)

3100 «Витрачання на
оплату товарів, робіт, послуг»
3105»Витрачання на
оплату праці»
3110 «Відрахування
на соціальні заходи»
3115 «Зобов’язання
з податків і зборів»
3135 «Витрачання на
оплату авансів»
3140 «Витрачання на
оплату повернення
авансів»

Інші витрачання

(27)3)

(2 918)3)

3190 «Інші витрачання»

Всього витрачання

(12 701)

(20 532)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

61

(1 610)

Витрачання

1)2)3)4)В основному операції за посередницькими угодами (операції купівлі-продажу цінних паперів), надходження та витрачання від операцій купівлі-продажу цінних паперів, опера-цій, пов’язаних з реалізацією іноземної валюти.
Операцій, які б вплинули на рух коштів в межах інвестиційної або фінансової діяльності Товариства в поточному звітному періоді, не відбувалося.
10. Виплати працівникам
Виплати працівникам представлені в вигляді заробітної плати. При визначенні величини зобов’язань щодо короткострокових винагород працівникам дисконтування
не застосову-ється, і відповідні витрати визнаються по мірі виконання працівниками
своїх трудових обов’язків.
Щодо сум накопичуваних компенсацій за відсутність Товариством визнається
зобов’язан-ням.
11. Резерви (забезпечення)
Створено (донараховано) резерв на оплату відпусток працівникам за звітний період
12 тис грн. витрачено 10 тис грн. Залишок резерву станом на 31.12.2018 року 2 тис
грн .
Залишок резерву сумнівних боргів для відшкодування майбутніх витрат і платежів
станом на 31.12.2018 р. складає 6 тис. грн.
Інші резерви (забезпечення) Товариством не створювались.
12. Умовні активи та умовні зобов’язання
Станом на 01.01.2018 р. та на 31.12.2018 р. умовні активи та умовні зобов’язання у
Товари-ства відсутні.
13. Інформації про зв’язані сторони
Інформація про осіб, які прямо володіють істотною участю у Товариства:
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За звітний період Товариство надало пов’язаній особі Чорному С.А. депозитарні послуги на загальну суму 0,42 тис. грн.
Всі операції з пов’язаними сторонами були здійснені на умовах, еквівалентних умовам, що домінують в операціях між незалежними та обізнаними сторонами.
14. Події після звітного періоду, які вимагають коригування фінансової звітності
Подій після звітного періоду, які свідчать про умови, що існують на дату закінчення
звітно-го періоду та вимагають коригування фінансової звітності, та які б були суттєві для фінан-сової звітності, крім тих, що було розкрито у примітках до відповідних
статей фінансової звітності, відсутні.
Керівник
ТОВ «Фондовий депозитарій» ___________________
Потолап Олена Владиславівна
Головний бухгалтер
___________________
Колесніченко Тетяна Викторівна
Звіт незалежного аудитора
щодо річної фінансової звітності
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Фондовий депозитарій»
за 2018 рік та станом на 31 грудня 2018 року
Адресат
Звіт незалежного аудитора надається учасникам та керівництву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фондовий депозитарій», Національній комісії з цінних
паперів та фон-дового ринку
I. Звіт щодо аудиту фінансової звітності
Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності компанії Товариства з обмеженою
відповідальніс-тю «Фондовий депозитарій» (далі – Товариство), що складається зі
балансу (звіту про фі-нансовий стан) станом на 31 грудня 2018 року, звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2018 рік, звіту про рух грошових коштів
за 2018 рік, звіту про власний капітал за 2018 рік і приміток до фінансової звітності,
включаючи стислий виклад значу-щих облікових політик, за 2018 рік.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних в розділі «Основа для думки із застереженням», фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 р.,
його фінансові ре-зультати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою,
відповідно до Міжна-родних стандартів фінансової звітності, та відповідає вимогам Закону України «Про бух-галтерський облік та фінансову звітність в Україні» від
16.07.1999 р. № 996-XIV щодо складання фінансової звітності».
Основа для думки із застереженням
1. Станом на 01.01.2018 р. та на 31.12.2018 р. Товариством у складі статті «Інша поточна дебіторська заборгованість» обліковується дебіторська заборгованість, що є
фінансовим активом, на загальну суму 1 594 тис. грн.
Товариство не визнало резерв під очікувані кредитні збитки за вищевказаними фінансо-вими активами, у порядку, визначеному положеннями нової редакції МСФЗ 9
«Фінансові інструменти».
Ми не змогли отримати прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі стосовно на-дійної оцінки розміру очікуваних кредитних збитків щодо цієї дебіторської
заборгованості внаслідок економічної та політичної невизначеності, що спостерігається в Україні. Отже, ми не змогли визначити, чи була потреба в будь яких коригуваннях цих сум у фінансовій звітності та у яких.
Можливий вплив таких питань може бути суттєвим відносно відповідних окремих
статей фінансової звітності, проте не є всеохоплюючим для фінансової звітності в
цілому.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відпові-дальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними від Товариства
згідно з Ко-дексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів
етики для бухгал-терів (далі – Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними
в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, ми також виконали інші обов’язки з
етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами
аудиторські докази є достат-німи і прийнятними для використання їх як основи для
нашої думки із застереженням.
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.
Окрім питань, поданих нами у розділі «Основа для думки із застереженням», ми
визначи-ли, що описані нижче питання є ключовими питаннями аудиту, які слід відобразити в нашому звіті.
Справедлива вартість фінансових активів
Товариство обліковує призначені для торгівлі фінансові активи за справедливою
вартіс-тю.
Оскільки визначення справедливої вартості фінансових активів вимагає від керівництва Товариства обґрунтування та використання суттєвих припущень, аналізу
різних факторів та суджень, тому при оцінці ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності, в тому числі внаслідок шахрайства, ми приділили більш значну увагу
та визначили питання оці-нки справедливої вартості ключовими питаннями аудиту.
Примітки 2.4, 3.5, 4.2, 4.3 до фінансової звітності містять інформацію щодо основних
по-ложень облікової політики, розкриття щодо методології оцінки та визнання у фінансовій звітності фінансових активів за справедливою вартістю.
Наші аудиторські процедури включали оцінку методології, суттєвих припущень, оцінок та суджень керівництва, які використовувало Товариство для визнання у фінансовій звіт-ності вищенаведених фінансових активів, оцінку та тестування вхідних даних, перевірку розкриттів, зроблених Товариством, щодо оцінки та відображення у
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фінансовій звітності фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю.
В той же час прийнятність поточних оцінок та припущень керівництва, що використову-вались ним при підготовці фінансової звітності Товариства за 2018 рік, не
є гарантією то-го, що з настанням майбутніх подій, яким притаманна певна невизначеність, дані оцінки не зазнають суттєвих змін.
За підсумками проведених аудиторських процедур ми не модифікуємо свою думку
щодо визначення Товариством справедливої вартості фінансових активів.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повно-важеннями, за фінансову звітність
Для складання фінансової звітності управлінський персонал застосовує МСФЗ.
Управлін-ський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання
фінансової звіт-ності Товариства відповідно до МСФЗ і вимог Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16 липня 1999
року 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 оцін-ку здатності суб’єкта господарювання продовжити свою безперервну діяльність, а також доречність використання управлінським персоналом припущення
про безперервність дія-льності як основи для бухгалтерського обліку та відповідність розкриття питань, що сто-суються безперервності діяльності, крім випадків,
якщо управлінський персонал або пла-нує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтерна-тив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за
про-цесом фінансового звітування Товариства.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у
цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та
складання звіту аудитора, що містить нашу думку. Хоча обґрунтована впевненість
означає високий рівень впевненості, проте це не є гарантією, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються
суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть
впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:
• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової   звітності
внаслі-док 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 шах-райство може включати змову, підробку, навмисні
пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для
розро-бки 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
при-пущення 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 без-перервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо
існування такої суттєвої невизна-ченості, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо
такі розкриття інформації є неналежними, мо-дифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товари-ство припинити свою
діяльність на безперервній основі.
• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкрит-тями 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 за-планований 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 стосу-нки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що
впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.
II. Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів
Вимоги статті 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017 р.
1. Окремі питання, на які аудитор вважає за доцільне звернути увагу, але які не вплинули на висловлену думку аудитора
Окремі питання, на які аудитор вважає за доцільне звернути увагу, але які не вплинули на висловлену думку аудитора, наведені у підрозділі «Ключові питання аудиту»
до розділу I «Звіт щодо аудиту фінансової звітності» цього звіту.
2. Узгодженість звіту про управління, який складається відповідно до законодавства, з фінансовою звітністю за звітний період; наявність суттєвих викривлень у звіті
про управління та їх характер
Відповідно до норм чинного законодавства, Товариство звільнене від складання та
не складало звіт про управління за 2018 рік, отже ми не включаємо підрозділ «Інша
інформа-ція» до розділу I «Звіт щодо аудиту фінансової звітності» цього звіту та не
наводимо інфо-рмації щодо узгодженості звіту про управління з фінансовою звітністю за звітний період.
II.II Вимоги до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної
діяльно-сті а ринку цінних паперів (далі – НКЦПФР) № 160 від 12.02.2013 року із змінами і до-повненнями.
1. Відповідність розміру власного капіталу вимогам, встановленим нормативно-правовими актами НКЦПФР
Власний капітал Товариства включає в себе зареєстрований статутний капітал,
додатко-вий капітал, резервний капітал та нерозподілений прибуток (непокритий
збиток).
Станом на 01.01.2018 р. власний капітал становить 9 469 тис. грн, в тому числі зареєстро-ваний статутний капітал 7 384 тис. грн., додатковий капітал 1 800 тис. грн.,
резервний капітал 12 тис. грн. та нерозподілений прибуток 273 тис. грн.
Станом на 31.12.2018 р. власний капітал становить 7 486 тис. грн., в тому числі зареєст-рований статутний капітал 7 384 тис. грн., додатковий капітал 1 800 тис. грн.,
резервний капітал 15 тис. грн. та непокритий збиток 1 713 тис. грн.
Вимоги до розміру статутного та власного капіталу Товариства встановлено п. 2 ст.
14 Закону України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 року № 5178-
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VI, ч. 1 ст. 17 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006
року № 3480-IV, Ліцензійними умовами провадження професійної діяльності на
фондовому ринку (ри-нку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами,
затвердженими Рішенням НКЦПФР № 819 від 14.05.2013 р., Ліцензійними умовами
провадження професійної дія-льності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності та клірин-гової діяльності затвердженими Рішенням
НКЦПФР № 862 від 21.05.2013 р., Положен-ням щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками,
затвердженим Рішенням НКЦПФР № 1597 від 01.10.2015 р.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних в розділі «Основа
для думки із застереженням», розмір власного капіталу Товариства за даними фінансової звіт-ності Товариства за 2018 рік, достовірно у всіх суттєвих аспектах відповідає вимогам чинного законодавства України у сфері регулювання ринку цінних
паперів, установле-ним нормативно-правовими актами НКЦПФР.
2. Відповідність розміру статутного капіталу установчим документам
Станом на 01.01.2018 року статутний капітал Товариства складає 7 384 тис. грн., а
станом на 31.12.2018 року - 7 384 тис. грн.
Розмір статутного капіталу, відображений у фінансовій звітності Товариства на
31.12.2018 року, відповідає розміру статутного капіталу, зафіксованого в останній
редакції Статуту Товариства.
Форма внесків до статутного капіталу – статутний капітал Товариства сплачено грошо-вими коштами.
На нашу думку, розмір статутного капіталу Товариства за даними фінансової звітності за 2018 рік, достовірно у всіх суттєвих аспектах відповідає установчим документам, а саме Статуту Товариства.
3. Відповідність формування та сплати статутного капіталу
Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок внесків засновників був створений статутний капітал в розмірі 1 001 000,00 грн., що зазначено в Статуті Товариства,
затвер-дженому Загальними зборами засновників Товариства (Протокол № 1 від
20.03.2009 ро-ку).
Вказана сума статутного капіталу була розподілена між засновниками наступним
чином:
Засновник

Розмір частки
Засновника
в статутному
капіталі в %

Сума, грн.

ВАЛЬДЕРІУМ ЛІМІТЕД (VALDERIUM LIMITED)

100 (сто)

1 001 000,00

Формування статутного капіталу Товариства здійснено виключно за рахунок грошових коштів та сплачено у терміни, встановлені чинним законодавством, що підтверджується первинним документом (банківська виписка від 03.04.2009 року по
рахунку 26507300059911 в АКБ «Форум»).
Відповідно до Протоколу загальних зборів Учасників Товариства № 3 від 19.05.2011
року були прийняті наступні рішення:
- про збільшення статутного капіталу Товариства до розміру 7 383 800 грн. за рахунок до-даткового грошового вкладу Учасника ВАЛЬДЕРІУМ ЛІМІТЕД (VALDERIUM
LIMITED) в сумі 6 382 800 грн., що відповідно дорівнює 800 000,00 доларів США за
кур-сом Національного Банку України на день проведення цих Загальних зборів
Учасників (797,85 грн. за 100,00 дол. США). Склад вкладу: грошові кошти – долари
США;
- про затвердження нового розміру статутного (складеного) капіталу Товариства;
- про затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій
редакції.
Додатковий внесок до статутного капіталу Товариства здійснено виключно за рахунок грошових коштів (доларів США), що підтверджується первинними документами
(банків-ські виписки):
- банківська виписка за 21.06.2011 року по розподільчому рахунку № 26032311076 в
АТ «Фортуна-банк», що підтверджує зарахування коштів від ВАЛЬДЕРІУМ ЛІМІТЕД на
роз-подільчий рахунок АТ «Фортуна-банк»;
- банківська виписка за 22.06.2011 року по рахунку № 26504311076 в АТ «Фортунабанк», що підтверджує зарахування коштів від ВАЛЬДЕРІУМ ЛІМІТЕД з розподільчого
рахунку АТ «Фортуна-банк» на особовий рахунок Товариства в АТ Фортуна-банк».
Нова редакція Статуту Товариства зареєстрована 23.05.2011 року, під номером
10741050004033288.
Відповідно до Протоколу загальних зборів Учасників Товариства № 13/07/29-01 від
29.07.2013 року було прийнято наступне рішення: у зв’язку із приведенням положень Ста-туту Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про депозитарну
систему Ук-раїни» № 5178-VI від 06.07.2012 року, який набирає чинності 12.10.2013
року внести змі-ни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
Нова редакція Статуту Товариства зареєстрована 05.08.2013 року, під номером
10741050015033288.
Відповідно до Протоколу № 13/09/13-01 від 13.09.2013 року були прийняті наступні
рі-шення:
- надати згоду на продаж частини частки юридичною особою ВАЛЬДЕРІУМ ЛІМІТЕД
(VALDERIUM LIMITED) у статутному капіталі Товариства шляхом укладання договору
купівлі-продажу у розмірі 91 % на користь самого Товариства за ціною, що становить
846 300,00 дол. США та складає 6 719 258,00 грн. (відповідно до Закону України «Про
госпо-дарські товариства» № 1576-XII від 19.09.1991 року Товариство зобов’язане
реалізувати частку у розмірі 91 % іншим учасникам або третім особам протягом
строку, що не пере-вищує одного року або зменшити свій статутний капітал);
- внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Розмір статутного капіталу залишається незмінним та становить 7 383 800 грн., що складає 930 000,00 дол. США.
На виконання прийнятого рішення 13.09.2013 року Товариством укладений договір
купі-влі-продажу (відступлення) частини частки в статутному капіталі Товариства,
згідно яко-го ВАЛЬДЕРІУМ ЛІМІТЕД (VALDERIUM LIMITED) передає у власність Товариства частину частки, що складає 91 % статутного капіталу Товариства та становить 846 300,00 дол. США та складає 6 719 258,00 грн. Право власності на частку,
що відчужується, пере-ходить до Товариства з моменту державної реєстрації нової
редакції статуту.
Нова редакція Статуту Товариства зареєстрована 07.10.2013 року, під номером
10741050016033288.
Відповідно до додаткової угоди № 1 від 14.10.2013 року до укладеного договору купівлі-продажу (відступлення) частини частки в статутному капіталі Товариства від
13.09.2013 року встановлено строк оплати до 01.12.2013 року. Згідно додаткової угоди № 2 від 23.12.2013 року до укладеного договору купівлі-продажу (відступлення)
частини частки в статутному капіталі Товариства від 13.09.2013 року та Протоколу
загальних зборів Учас-ників Товариства № 16/12/13-01 від 16.12.2013 року в зв’язку
з нездійсненням Товари-ством розрахунку з учасником Товариства - ВАЛЬДЕРІУМ
ЛІМІТЕД (VALDERIUM LIMITED) у строк до 01.12.2013 року, Товариством повернуто
частку у розмірі, що скла-дає 91 % статутного капіталу.
Нова редакція Статуту Товариства зареєстрована 25.12.2013 року, під номером
10741050017033288.
Розмір статутного капіталу, відображений у фінансовій звітності Товариства на
31.12.2015 року, складає 7 383 800 грн., що відповідає розміру статутного капіталу,
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зафіксованого у новій редакції Статуту Товариства. Станом на 31.12.2015 року єдиним учасником Товари-ства є ВАЛЬДЕРІУМ ЛІМІТЕД (VALDERIUM LIMITED).
На виконання угоди між ВАЛЬДЕРІУМ ЛІМІТЕД (VALDERIUM LIMITED) та ЧОРНИМ
СЕРГІЄМ АНАТОЛІЙОВИЧЕМ. Протоколом № 15/09/16-01 загальних зборів від 15
ве-ресня 2016 року було затверджене рішення щодо зміни учасника Товариства
нерезидента України ВАЛЬДЕРІУМ ЛІМІТЕД (VALDERIUM LIMITED) (100% статутного
капіталу) на резидента України ЧОРНИЙ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ (100% статутного
капіталу)
Розрахунки за цією угодою здійснювались між сторонами угоди без участі Товариства
Нова редакція Статуту Товариства зареєстрована 16.09.2016 року
Розмір статутного капіталу, відображений у фінансовій звітності Товариства на
31.12.2016 року, складає 7 384 тис. грн., що відповідає розміру статутного капіталу,
зафіксованого в останній редакції Статуту Товариства.
Станом на 31.12.2016 року єдиним учасником Товариства є ЧОРНИЙ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ.
Розмір статутного капіталу, відображений у фінансовій звітності Товариства на
31.12.2018 року, складає 7 384 тис. грн., що відповідає розміру статутного капіталу,
зафіксованого в останній редакції Статуту Товариства.
У звітному періоді та станом на 31.12.2018 року єдиним учасником Товариства є
ЧОР-НИЙ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ.
На нашу думку, формування та сплата статутного капіталу Товариства достовірно в
усіх суттєвих аспектах відповідає вимогам чинного законодавства України. Станом
на 31.12.2018 року статутний капітал Товариства сформований повністю на сплачений гро-шовими коштами у встановлені законодавством терміни.
4. Відсутність у Товариства прострочених зобов’язань щодо сплати податків, зборів
та штрафних санкцій
Згідно інформації, що міститься у регістрах бухгалтерського обліку Товариства,
та за да-ними фінансової звітності Товариства за 2018 рік, у Товариства станом на
31.12.2018 р. відсутні прострочені зобов’язання щодо сплати податків та зборів, а
також щодо неспла-чених штрафних санкцій за порушення законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів
На нашу думку, фінансова звітність Товариства за 2018 рік достовірно у всіх суттєвих
ас-пектах підтверджує відсутність прострочених зобов’язань щодо сплати податків
та зборів, несплачених штрафних санкцій за порушення законодавства про фінансові послуги, у то-му числі на ринку цінних паперів.
5. Інформація стосовно напрямків використання коштів, що внесені для формування статутного капіталу
Внесені на сплату статутного капіталу грошові кошти використовувались Товариством на забезпечення професійної діяльності на фондовому ринку, в тому числі на
придбання цін-них паперів для подальшої торгівлі, тощо.
В ході проведеного аудиту нашу увагу не привернули факти та обставини, які б
могли свідчити про неправомірне використання грошових коштів, що внесені на
формування статутного капіталу Товариства, про невідповідність напрямків використання таких кош-тів положенням Статуту Товариства, вимогам чинного законодавства України та норма-тивно-правовим актам НКЦПФР.
6. Інформація щодо пов’язаних осіб
Власники (учасники) Товариства:
Чорний Сергій Анатолійович, відсоток участі у статутному капіталі – 100%.
Провідний управлінський персонал
До провідного управлінського персоналу Товариством віднесені директор Товариства Потолап Олена Владиславівна, заступник директора Мазуренко Олена Іванівна
та голов-ний бухгалтер Товариства Колесніченко Тетяна Викторівна.
Інформація щодо пов’язаних осіб та операцій з ними розкрита Товариством в примітках до фінансової звітності.
Інших пов’язаних осіб, а також операцій з пов’язаними сторонами, що виходять за
межі нормальної діяльності, в процесі аудиту фінансової звітності Аудитором не
встановлено.
7. Інформація щодо наявності та обсягу непередбачених активів та/або зобов’язань,
ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою
В ході проведеного аудиту, Аудитором не встановлено непередбачених активів та/
або зо-бов’язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою.
8. Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення
у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства
Інформація стосовно подій після дати балансу розкрита Товариством в примітках
до фі-нансової звітності.
Подій після дати балансу, які б не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте могли б мати суттєвий вплив на фінансовий стан та діяльність Товариства у майбутньому, в процесі аудиту фінансової звітності Аудитором не встановлено.
9. Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво впли-нути
на діяльність Товариства у майбутньому та оцінку ступеня їхнього впливу
Не вносячи додаткових застережень до цього звіту, привертаємо увагу на той факт,
що в Україні відбуваються політичні та економічні зміни, які можуть впливати на діяльність Товариства, що працює в даних умовах. Ми не маємо змоги оцінити ступень їхнього впливу на діяльність Товариства, його фінансовий стан, фінансові результати, рух грошо-вих коштів та структуру власного капіталу.
Інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства у
май-бутньому, в процесі аудиту фінансової звітності Аудитором не встановлено.
10. Інша фінансова інформація
Активи
Станом на 31.12.2018 року загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок 2018 року зменшились на 1 942 тис. грн. та, відповідно, складають 7 610 тис.
грн.
Зменшення активів відбулось, переважно, за рахунок зменшення суми поточних
фінансо-вих інвестицій.
Зобов’язання
Станом на 31.12.2018 року загальні зобов’язання Товариства в порівнянні з даними
на по-чаток 2018 року збільшилися на 41 тис. грн. та складають 124 тис. грн.
Збільшення зобов’язань відбулось за рахунок збільшення кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги.
Доходи та витрати
За 2018 рік Товариством отримано доходів в сумі 9 870 тис. грн. Найбільшу частину в
до-ходах складають доходи від операцій з реалізації цінних паперів
Витрати Товариства за 2018 рік складають 11 853 тис. грн., основними складовими
витрат є собівартість реалізованих цінних паперів.
Служба внутрішнього аудиту
В Товаристві створена служба внутрішнього аудиту (контролю). Порядок створення
та організація роботи служби внутрішнього аудиту (контролю) Товариства визначені в По-ложенні «Про службу внутрішнього аудиту (контролю) Товариства з обмеженою відпові-дальністю «Фондовий депозитарій», затвердженому Протоколом
Загальних зборів Учас-ників Товариства № 13/01/02-01 від 02.01.2013 року.
Службою внутрішнього аудиту (контролю) Товариства є посадова особа, що проводить внутрішній аудит (контроль) – внутрішній аудитор. Внутрішній аудитор
підпорядковуєть-ся Загальним зборам Товариства та звітує перед ним.
Інформація про ступінь ризику
Розрахунок пруденційних показників діяльності здійснювався Товариством у 2018
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році на виконання вимог Положення «Щодо пруденційних нормативів професійної
діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками», затвердженого Рішенням НКЦПФР № 1597 від 01.10.2015 року.
За період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року розраховані Товариством значення пруден-ційних показників знаходяться у межах нормативних та, з урахуванням
можливого впли-ву питань, про які йдеться у параграфі «Основа для думки із застереженням», свідчать про те, що протягом 2018 року та станом на 31.12.2018 року
ступінь ризику на основі аналізу розрахованих пруденційних показників діяльності
Товариства, в цілому, може бути оці-нена як прийнятна.
11. Інші елементи
Основні відомості про Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондовий депозитарій»
Повне найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ»

Код за ЄДРПОУ

36469572

Місцезнаходження

04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 81,
літ. «А»

Дата первинної державної реєстрації

07.04.2009 року

Дата останньої державної реєстрації

16.09.2016 року

Основні види діяльності

Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

Дата внесення змін до установчих документів

23.05.2011
року
05.08.2013
року07.10.2013 року 25.12.2013 року
16.09.2016 року

Перелік учасників, які є власниками
5 % і більше часток на дату складання
фінансової звітності

ЧОРНИЙ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ– 100
%

Основні відомості про аудиторську фірму
Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОССА-АУДИТ»
Код за ЄДРПОУ: 34013943
Контактні телефони: 057-777-02-07
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово на-дають аудиторські послуги № 3727, видане згідно з Рішенням Аудиторської
палати Украї-ни № 160/3 від 02.03.2006 року, (термін чинності свідоцтва продовжено до 26.11.2020 ро-ку згідно з Рішенням Аудиторської палати України № 317/4 від
26.11.2015 року).
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів № П000335, видане
Національ-ною комісією з цінних паперів та фондового ринку (строк дії Свідоцтва з
05.02.2013 року до 26.11.2020 року).
ТОВ «ГЛОССА-АУДИТ» внесене до Розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які
мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності» та до Розділу
«Суб’єкти ауди-торської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит
фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру аудиторів та суб’єктів аудитор-ської діяльності (номер реєстрації у Реєстрі 3727).
Перевірку проводив аудитор: Адаменко Орина Віталіївна, (сертифікат аудитора серія А № 006966 від 29.11.2012 р., діючий до 29.11.2022 р.)
Основні відомості про умови договору на проведення аудиту
Договір про надання аудиторських послуг б/н від 11.¬¬02.2019 р.
Дата початку 11.02.2019 року та дата закінчення проведення аудиту 27.03.2019 року.
Ключовий партнер, аудитор
Товариства з обмеженою відповідальністю
«ГЛОССА-АУДИТ»
(Сертифікат аудитора Серія А № 006966 від
29.11.2012 р., діючий до 29.11.2022 р.
номер реєстрації у Реєстрі 101654)
Генеральний директор
Товариства з обмеженою відповідальністю
«ГЛОССА-АУДИТ»
Україна, м. Харків, вул. Ярославська, будинок 8
«01» квітня 2019 року
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Адаменко Орина Віталіївна
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Приватне акціонерне товариство «Фондова біржа «ІННЕКС»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ЕМІТ ІНФО

Приватне акціонерне товариство «Фондова біржа «ІННЕКС»
КОДИ

Територія: Голосіївський район м. Києва
2019

Дата (рік, місяць, число)

Організаційно-правова форма господарювання: Акціонерне товариство

01

01

Вид економічної діяльності: Управління фінансовими ринками

за ЄДРПОУ

23425110

Середня кількість працівників: 9

за КОАТУУ

8036100000

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

за КОПФГ

240
66.11

за КВЕД

Адреса: проспект Голосіївський, буд.70, поверх 11, м. Київ, 03040, (044) 221-01-40
Складено:

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018р.
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

7
298
291

4
198
194

1010

43

93

1011
1012
1015

3732
3689

93

1016
1017
1020

• Форма №1

•

V

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

Код рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

2

3

4

1400

15000

15000

393

179

1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425

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

1430
1435
1495

Пенсійні зобов`язання

1505

1035

Довгострокові кредити банків

1510

1040

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

1515
1520
1521
1525

1065

Благодійна допомога

1526

1090
1095

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

1530
1531

резерв незароблених премій

1533

інші страхові резерви

1534

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

1535
1540
1545
1595

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

1600
1605

1021
1022
1030

1611

1653

1045
1050
1060

1661

1750

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125

505

1130

1

1135
1136
1140

1

2

1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170

12015

13474

159

249

159

249

1180
1181
1182
1183
1184
1190
1195

12681

1200

1049

1300

15391

13725

15475

330

330

(365)

(49)

(

) (

)

(

) (

)

15358

15460

1500

1532

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635

2
3
10
4

3

14

12

33

15

15391

15475

1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690

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

1695

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

Баланс

1900
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1801001

Код за ДКУД

1700

ЕМІТ ІНФО
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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

186

679

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

1054

) (

)
71

)

(

115

) (

)

570

71
(

109

) (

)

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

1653

98

2121

(

151

) (

174

42

211

152

1850

43

1588

)

)

прибуток

2290

збиток

2295

(

) (

)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

(

) (

)

Прибуток (збиток) від припиненої
діяльності після оподаткування

2305

299

Чистий фінансовий результат:
2122
2130

(

821

) (

771

)

прибуток

2350

збиток

2355

43
(

299
) (

)

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

59

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

59

Сукупний дохід (сума рядків
2350,2355 та 2460)

2465

102

ЕМІТ ІНФО

) (

Фінансовий результат від операційної діяльності:

Дохід (витрати) від зміни інших
страхових резервів

78

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

350

281

Відрахування на соціальні заходи

2510

77

62

Амортизація

2515

11

78

Інші операційні витрати

2520

499

509

Разом

2550

937

930

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

59

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
299

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

ЕМІТ ІНФО

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

3011
3015

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

Код рядка

За звітний
період

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

2

3

3000
3005
3006
3010

За аналогічний
період попереднього року
4

581

218

108

16

3025
3035

11

3040
3045
3050

2

4

3200

1311

5

3205

91

63

10300

10550

3215
3220
3225
3230
3235
3250

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

3020

1801004

Код за ДКУД

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

Стаття

3255
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3270
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)
)
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3280

(

) (

3290

(

) (

3295
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ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової
діяльності

3055
3095

637

144556

Товарів (робіт, послуг)

3100
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30

) (

29

)

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
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83
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Витрачання на оплату авансів

3135

(

48

) (

33

)

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
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)

3145
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)

3155

(

3190

(

3195

) (
993

) (

-227

)
144929

)

-552

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
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(

) (

)

3350
3355
3360
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)
)
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3365

(

) (

)

3370
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) (

)

3375

(
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)
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(
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Код Зареєстроварядка ний капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

150

200

3400
3405

90
159

33
126

249

159

3410
3415

5

Код за ДКУД

Резервний
капітал

)

3395

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ Форма №4
Стаття

200

3345

Нерозподілений прибуток Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Вилучений
капітал
9

Всього

1

2

3

4

6

7

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

4000
4005
4010
4090
4095
4100
4110
4111
4112
4113

15000

393

330

(365)

15358

15000

393

330

(365)
43

15358
43
59
59
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1801005

59
59
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4114
4116
4200
4205
4210
4215
4220
4225
4240
4245
4260
4265
4270
4275
4280
4290

(273)

273

4291
4295
4300

15000

(214)
179
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Приватне акціонерне товариство «Фондова біржа «ІННЕКС»

ЕМІТ ІНФО

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

частини 4 статті 21 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».
Основними завданнями Біржі є:
організація та технічне забезпечення централізованих операцій з цінними паперами;
розробка і реалізація заходів, які сприяли б становленню прозорості та урегульованості фондового ринку, забезпеченню відповідною інвестиційною інформацією
вітчизняні та зарубіжні інвестиційні структури;
аналіз економічної кон’юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку капіталу, визначення на основі аналізу перспектив розвитку цих ринків;
забезпечення регулярного інформування про стан ринку цінних паперів;
розвиток взаємозв’язків з національними та зарубіжними кредитно-фінансовими та
інвестиційними структурами, що спрямовані на формування, постійне функціонування і розвиток ринку цінних паперів в Україні.

«ФОНДОВА БІРЖА «ІННЕКС»
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА РІК,
ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ
ЄДРПОУ - 23425110
Київ – 2019 рік

2.3 Економічне середовище, в якому Товариство здійснює діяльність

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Повна назва підприємства

Приватне акціонерне товариство
«Фондова біржа «ІННЕКС»

Код ЄДРПОУ

23425110

Юридична адреса, телефон

03040, м. Київ, просп. Голосіївський,
буд.70, поверх 11; тел.221-01-40

Офіційна сторінка в інтернеті (веб-сайт)

www.innex-group.com

Електронна пошта

exchange@innex-group.com

П.І.Б керівника

Ісаєва Валентина Аврамівна

П.І.Б головного бухгалтера

Філіппенко Ірина Василівна

Дата державної реєстрації

03 липня 1997 року

Орган державної реєстрації

Виконавчий комітет Донецької міської
ради

Форма власності

приватна

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Орган Державної податкової служби, у
якому підприємство зареєстроване як
платник податків

ДПІ у Голосіївському районі Головного
управління ДФС у м. Києві

Види діяльності Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з організації
торгівлі на фондовому ринку
Середня кількість працівників станом на
31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017
року

66.11 Управління фінансовими ринками серія АГ № 399006, видана НКЦПФР
від 28.07.2010р., строк дії з 17.11.2009
року по 17.11.2019 року по 9 осіб

Приватне акціонерне товариство «Фондова біржа «ІННЕКС» (далі - «Товариство»
або «Біржа») є юридичною особою, створеною відповідно до законодавства України.
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна
валюта України – гривня.
Звітність складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.
Звітним періодом, за який формується ця фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2018 року.
Дана фінансова звітність за 2018 рік складена станом на 31 грудня 2018 року є
повною фінансовою звітністю, (надалі – фінансова звітність), складеною відповідно
до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (надалі - МСФЗ).
Фінансова звітність ПрАТ «ФБ «ІННЕКС» включає:
•Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на кінець дня 31 грудня 2018р;
•Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік;
•Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік;
•Звіт про власний капітал за 2018 рік;
•Примітки до фінансової звітності за 2018 рік (з порівняльними даними за 2017 рік).
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився
31 грудня 2018 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ,
ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в
редакції чинній на 01 січня 2018 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України.
Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень
відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом
на 01 січня 2018 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації
в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.
При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами
національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать
вимогам МСФЗ.
Відповідно до МСБО 1 «Представлення фінансової звітності», Товариство використовує однакову облікову політику при складанні фінансової звітності за 2018 рік та
протягом усіх періодів, представлених у фінансовій звітності згідно з МСФЗ.
2.2 Основна діяльність
Предметом діяльності Товариства є створення умов для укладання біржових
контрактів (договорів) з купівлі-продажу цінних паперів шляхом котирування цінних паперів на основі попиту і пропозицій, отриманих від учасників біржових торгів.
Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку є для Біржі виключним видом
діяльності.
У разі виконання вимог законодавства Біржа має право проводити кліринг та розрахунки по укладених на ній угодах.
Діяльність Біржі, як організатора торгівлі, припиняється у разі невиконання вимог
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Товариство здійснює свою діяльність в нестабільному середовищі, що пов’язано
з глибокою економічною кризою, політичною нестабільністю та продовженням воєнного збройного конфлікту на сході України. Ситуація ускладнюється суттєвими
коливаннями валютного курсу національної валюти. Стабілізація економічної ситуації в Україні значною мірою залежить від ефективності фіскальних та інших економічних заходів, які можуть вживатись Урядом України. Водночас не існує чіткого
уявлення того, що саме робитиме Уряд для подолання кризи.
Виходячи з такої складної ситуації, керівництво Товариства вважає, що воно докладає максимальних зусиль для забезпечення діяльності, для підтримки стабільності бізнесу і позиції ліквідності Товариства за обставин, що склалися.
2.4 Використання оцінок та припущень

2. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
2.1 Основи надання звітності
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Керівництво використовує ряд оцінок і припущень відносно представлення активів і зобов’язань, розкриття умовних активів і зобов’язань при підготовці цієї фінансової звітності за 2018 рік відповідно до вимог МСФЗ. Такий підхід впливає на
звітну величину активів та зобов’язань, розкриття інформації про можливі активи
та зобов’язання на дату фінансової звітності і звітну величину доходів та витрат за
звітний період. Найбільш суттєві попередні оцінки та припущення стосуються визначення строку корисного використання основних засобів, резерву сумнівних
боргів, знецінення активів.
Ці оцінки періодично переглядаються і у разі необхідності коригуються та відображаються у складі прибутків та збитків. При підготовці фінансової звітності за
2018 рік 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.
Припущення про безперервність діяльності
Ця фінансова звітність була підготовлена на основі припущення про безперервність діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування,
які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.
Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
Якщо відсутній МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або
умови, керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність:
• подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові
потоки Товариства;
• відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму;
• є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
• є повною в усіх суттєвих аспектах.
Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:
а) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;
б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів
та витрат у Концептуальній основі фінансової звітності.
Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну
літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.
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 виявлення ознак знецінення активів
Протягом звітного 2018 року були відсутні ознаки знецінення активів, які обліковуються на балансі Товариства.
Судження щодо застосування МСБО 29
Управлінський персонал Товариства проаналізував критерії, які характеризують
показник гіперінфляції і передбачені у параграфі 3 МСБО 29, а саме:
а) основна маса населення віддає перевагу збереженню своїх цінностей у
формі немонетарних активів або у відносно стабільній іноземній валюті. Суми, утримувані в національній валюті, негайно інвестуються для збереження купівельної
спроможності;
б) основна маса населення розглядає грошові суми не в національній грошовій
одиниці, а у відносно стабільній іноземній валюті. Ціни можуть також наводитися в
цій валюті;
в) продаж та придбання на умовах відстрочки платежу здійснюється за цінами,
які компенсують очікувану втрату купівельної спроможності протягом періоду відстрочки платежу, навіть якщо цей строк є коротким;
г) відсоткові ставки, заробітна плата та ціни індексуються згідно індексу цін;.
ґ) кумулятивний рівень інфляції за трирічний період наближається до 100%
або перевищує цей рівень.
За офіційними даними Державної служби статистики України, кумулятивний рівень інфляції за трирічний період, включаючи 2016, 2017 та 2018 роки, склав 40,32%,
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але якщо враховувати додаткові характеристики, то більш важливим фактором є динаміка змін рівня інфляції. Так, рівень інфляції у 2016 році склав 12,4%, у 2017 році
– 13,7%, у 2018 році – 9,8 % , а згідно прогнозу НБУ щодо інфляції на 2019 рік – інфляція становитиме 7,4%. Тобто в економіці України наприкінці 2018 року намітилася
тенденція зменшення інфляційних процесів. Проаналізувавши ці та інші критерії,
а також зважаючи на те, що згідно з МСБО 29 застосування положень стандарту та
перерахунок показників фінансової звітності з урахуванням можливого впливу гіперінфляційних процесів є питанням судження управлінського персоналу, Товариство
прийняло рішення не проводити перерахунок фінансової звітності за 2018 рік.
2.5 Користувачі фінансової звітності
Ця фінансова звітність за 2018 рік складена для подання керівництву та акціонерам з метою подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
2.6 Стандарти, правки, інтерпретації до існуючих стандартів, які прийняті Товариством
МСБО 1 «Подання фінансової звітності»
Суб’єктом господарювання складені та подані звіти про фінансовий стан за МСФЗ
на початок періоду на дату переходу на МСФЗ. Це відправна точка для підготовки
фінансової звітності у відповідності до МСФЗ.
Суб’єкт господарювання має використовувати такі самі облікові політики для підготовки звіту про фінансовий стан за МСФЗ на початок періоду та щодо усіх періодів,
відображених у його фінансовій звітності за МСФЗ за 2018 рік.
Для відповідності МСБО 1 «Подання фінансової звітності», фінансова звітність за
2018 рік суб’єкта господарювання, містить: звіт про фінансовий стан на 31.12.2018р.,
звіт про сукупні доходи за 2018 рік, звіт про рух грошових коштів (за прямими методом) за 2018 рік, звіт про власний капітал за 2018 рік та примітки до фінансової
звітності за 2018 рік, що включають порівняльну інформацію за звітний за попередній роки.
МСБО 16 «Основні засоби»
Метою цього Стандарту є визначення облікового підходу до основних засобів,
щоб користувачі фінансової звітності могли розуміти інформацію про інвестиції
суб’єкта господарювання в його основні засоби та зміни в таких інвестиціях. Основні
питання обліку основних засобів - це визнання активів, визначення їхньої балансової вартості та амортизаційних відрахувань, а також збитків від зменшення корисності, які слід визнавати у зв’язку з ними.
Цей Стандарт слід застосовувати в обліку основних засобів, за винятком випадків,
коли інший Стандарт вимагає або дозволяє застосування іншого облікового підходу.
МСБО 38 «Нематеріальні активи»
Метою цього Стандарту є визначення облікового підходу до нематеріальних активів, які конкретно не розглядаються в іншому Стандарті. Цей Стандарт вимагає
від суб’єкта господарювання визнавати нематеріальний актив, якщо і тільки якщо
він відповідає певним критеріям. Стандарт також визначає, як оцінювати балансову
вартість нематеріальних активів і вимагає розкриття певної інформації про нематеріальні активи.
Цей Стандарт слід застосовувати в обліку нематеріальних активів, за винятком:
а) нематеріальних активів, на які поширюється сфера застосування іншого стандарту;
б) фінансових активів, визначених у МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання»;
в) визнання та оцінка активів, пов’язаних з розвідкою та оцінкою (див. МСФЗ 6»Розвідка та запасів корисних копалин»); та
г) видатків на розвідку або розробку і видобування корисних копалин, нафти, природного газу і подібних не відновлюваних ресурсів.
МСБО 12 «Податки на прибуток»
Мета цього Стандарту - визначити обліковий підхід до податків на прибуток.
Принциповим питанням обліку податків на прибуток є визначення того, як обліковувати поточні та майбутні податкові наслідки:
а) майбутнього відшкодування (компенсації) балансової вартості активів
(зобов’язань), які визнані в звіті про фінансовий стан суб’єкта господарювання; та
б) операцій та інших подій поточного періоду, які визнані у фінансовій звітності
суб’єкта господарювання.
Природним для визнання активу чи зобов’язання є те, що суб’єкт господарювання, що звітує, передбачає відшкодувати або компенсувати балансову вартість
активу чи зобов’язання. Якщо є ймовірність того, що відшкодування або компенсація балансової вартості такого активу чи зобов’язання збільшить (зменшить) суму
майбутніх податкових платежів порівняно з тим, якими вони були б у разі відсутності
податкових наслідків відшкодування або компенсації, суб’єкт господарювання, згідно з вимогами цього Стандарту, визнає відстрочене податкове зобов’язання (відстрочений податковий актив) за деякими обмеженими винятками.
Згідно з вимогами цього Стандарту, Товариство веде облік податкових наслідків
операцій та інших подій у такий самий спосіб, як і облік самих операцій та інших
подій.
Отже, якщо операції та інші події визнані у прибутку або збитку, то будь-який
пов’язаний з ними податковий вплив повинен також визнаватися у прибутку або
збитку. Якщо операції та інші події визнані поза прибутком або збитком (в іншому сукупному прибутку або безпосередньо у власному капіталі), то будь-який пов’язаний
з ними податковий вплив
повинен також визнаватися поза прибутком або збитком (в іншому сукупному прибутку або, відповідно, безпосередньо у власному капіталі).
Подібно до цього, визнання відстрочених податкових активів і зобов’язань при
об’єднанні бізнесу впливає на суму гудвілу, що виникає внаслідок такого об’єднання,
або на суму визнаного прибутку від вигідної покупки.
У цьому Стандарті також розглядається визнання відстрочених податкових активів, що виникають від невикористаних податкових збитків або невикористаних
податкових пільг, подання податків на прибуток у фінансовій звітності та розкриття
інформації про податки на прибуток. Цей Стандарт слід застосовувати для обліку
податків на прибуток.
МСБО 2 «Запаси»
Метою цього Стандарту є визначити підхід до обліку запасів. Головним питанням
обліку запасів є визначення суми собівартості, яка повинна визнаватися як актив та
переноситися на майбутні періоди до моменту визнання відповідних доходів. Цей
Стандарт надає рекомендації щодо визначення собівартості та подальшого визнання витрат, включаючи будь-яке часткове списання до чистої вартості реалізації.
Він також надає рекомендації щодо формул собівартості, що застосовуються для
визначення собівартості запасів. Цей Стандарт застосовується до всіх запасів, за винятком:
а) незавершеного виробництва за будівельними контрактами, включаючи прямо
пов’язані з ними контракти з надання послуг (див. МСБО 11 «Будівельні контракти»);
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б) фінансових інструментів (див. МСБО 32 «Фінансові інструменти: представлення
інформації» та МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»); та
в) біологічних активів, пов’язаних із сільськогосподарською діяльністю та сільськогосподарською продукцією на місці збирання врожаю (див. МСБО 41 «Сільське
господарство»).
МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»
Мета цього МСФЗ - вимагати від суб’єктів господарювання надавати у своїй фінансовій звітності розкриття інформації, яка дає змогу користувачам оцінити:
а) значимість фінансових інструментів для фінансового стану і результатів діяльності
суб’єкта господарювання;
б) характер та рівень ризиків, що виникають унаслідок фінансових інструментів та
на які суб’єкт господарювання наражається протягом періоду та на кінець звітного
періоду, та яким чином суб’єкт господарювання управляє цими ризиками.
Принципи цього МСФЗ доповнюють принципи визнання, оцінки та подання фінансових активів і фінансових зобов’язань у МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання» та МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».
Цей МСФЗ застосовується всіма суб’єктами господарювання до всіх типів фінансових інструментів, за винятком:
а) тих часток участі у дочірніх, асоційованих або спільних підприємствах, що їх
обліковують відповідно до МСБО 27 «Індивідуальна фінансова звітність», МСБО 28
«Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства» або МСФЗ 11 «Спільна діяльність».
б) прав та зобов’язань працедавця, що виникають унаслідок програм виплат працівникам, до яких застосовується МСБО 19 «Виплати працівникам»;
в) страхових контрактів, визначених у МСФЗ 4 «Страхові контракти». Проте цей
МСФЗ застосовується до похідних інструментів, убудованих у страхові контракти,
якщо МСФЗ 9 вимагає від суб’єкта господарювання обліковувати їх окремо. Крім
того, емітент застосовує цей МСФЗ до контрактів про фінансові гарантії, якщо емітент застосовує МСФЗ 9, визнаючи та оцінюючи ці контракти; але застосовується
МСФЗ 4, якщо емітент обирає, відповідно до параграфа 4г) МСФЗ 4, застосування
МСФЗ 4 під час їх визнання та оцінки;
г) фінансових інструментів, контрактів та зобов’язань щодо операцій, платіж за
якими здійснюється на основі акцій, до яких застосовується МСФЗ 2 «Платіж на основі акцій», за винятком того, що цей МСФЗ застосовується до контрактів у межах сфери застосування МСФЗ 9;
ґ) інструментів, які вимагається класифікувати як інструменти капіталу відповідно
до параграфів 16А та 16Б або параграфів 16В та 16Г МСБО 32.
Цей МСФЗ застосовується до визнаних і невизнаних фінансових інструментів.
Визнані фінансові інструменти складаються із фінансових активів і фінансових
зобов’язань, на які поширюється сфера застосування МСФЗ 9. Невизнанні фінансові інструменти складаються з деяких фінансових інструментів, які, хоча на них не
поширюється сфера застосування МСФЗ 9, належать до сфери застосування цього
МСФЗ (наприклад, деякі зобов’язання за позиками).
Цей МСФЗ застосовується до контрактів на придбання або продаж нефінансового
об’єкта, на які поширюється сфера застосування МСФЗ 9.
МСБО 18 «Дохід»
Питанням номер один в обліку доходу є визначення того, коли має визнаватися
дохід. Дохід визнається, коли існує надходження до суб’єкта господарювання економічних вигід і ці вигоди можна достовірно оцінити. Цей Стандарт окреслює обставини, за яких зазначені критерії будуть дотримані, а отже, дохід буде визнаний. Він
надає також практичне керівництво щодо застосування цих критеріїв.
3. ПРИЙНЯТТЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТІ СТАНДАРТИ
В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України,
оприлюднено стандарт МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», який набуває чинності з
01 січня 2018 року. МСФЗ 9 впроваджує нові вимоги до класифікації та оцінки фінансових активів і зобов’язань. Оскільки застосування МСФЗ раніше дати набуття
чинності дозволяється, то керівництвом Товариства прийнято рішення про застосування МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» до фінансових звітів Товариства за період,
що закінчився
31 грудня 2017 року.
МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка від договорів з клієнтами» - дата застосування фінансовий рік, що починається 01.01.2018. Встановлює нову модель визнання виручки, що
заміняє всі існуючі стандарти та роз’яснення (МСФЗ (IAS) 18, МСФЗ (IAS) 11, КРМФО
(IFRIC) 13, КРМФО (IFRIC) 15, КРМФО (IFRIC) 18 і ПКР (SIC) 31). Застосовується до всіх
договорів з покупцями, за винятком: • договорів оренди; • фінансових інструментів; •
договорів страхування; • немонетарних обмінів між організаціями одного напрямку
діяльності з метою сприяння здійснення продажу покупцям або потенційним покупцям. Також даний стандарт не застосовний до джерел доходу, отриманого не від
покупців, таким, як, наприклад, знижки від постачальників. Передбачає єдину, п’яти
етапну модель визнання виручки, вводить кілька нових концепцій, включає значно
докладніші інструкції, ніж існуючі стандарти, включає нові вимоги до розкриття інформації.
МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» дата застосування фінансовий рік, що почнеться 01.01.2019. Новий стандарт замінює МСБО (IAS) 17 «Оренда» і всі пов’язані
роз’яснення. В результаті вступу в силу нового стандарту більшість договорів оренди будуть визнаватися в балансі орендаря у відповідності з єдиною моделлю обліку.
Облік з сторони орендодавця залишається практично без змін та передбачає аналіз
того, чи є оренда операційною чи фінансовою. Стандарт набирає чинності для періодів, що починаються 1 січня 2019 року і після цієї дати. Допускається дострокове
застосування, якщо організація одночасно застосовує МСФЗ (IFRS) 15.
Оскільки Товариство має тільки короткострокові договори оренди строком не
більше 12 місяців, застосування МСФЗ 16 «Оренда» суттєво не впливатиме на фінансову звітність Товариства. Товариство не приймало рішення про дострокове застосування цього стандарту.
4. ІСТОТНІ ОБЛІКОВІ ПОЛІТИКИ
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 не застосовувало зміни в облікових політиках в 2018 році порівняно із
обліковими політиками, які Товариство використовувало для складання фінансової
звітності за період, що закінчився 31 грудня 2017 року.
4.1. Нематеріальні активи
Всі нематеріальні активи Товариства мають обмежений строк корисного використання і включають переважно програмне забезпечення. Амортизація (знос) нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом, за яким річна сума
амортизації визначається діленням вартості, що амортизується, на очікуваний період часу використання нематеріального активу, встановленого постійною інвентаризаційною комісією.
У разі придбання (створення) нематеріального активу наказом керівника підприємства визначається строк його корисного використання.
4.2. Основні засоби
Основними засобами визнаються матеріальні активи Товариства, які утримуються
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з метою використання у процесі виробництва або надання послуг чи для здійснення
адміністративних та господарських функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року та вартість яких більше 2500грн.
Основні засоби приймаються в бухгалтерському обліку за вартістю переоцінки, що
проводиться не рідше ніж один раз на три роки.
Основні засоби переоцінюються за таким методом: після переоцінки основних засобів накопичену амортизацію виключають з валової балансової вартості активу, а
чисту вартість перераховують до переоціненої вартості активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли
відбувається вибуття відповідного активу.
В якості первісної вартості основних засобів на дату переходу на МСФЗ було використано їх переоцінену вартість, згідно з незалежною оцінкою будівель, споруд та
передавальних пристроїв станом на 01.01.2012 року за вирахуванням нарахованої
амортизації станом на дату переходу на МСФЗ.
Амортизація ґрунтується на таких строках корисного використання:
Будівлі 					
20 - 25 років
Споруди					не менше 15 років
Передавальні пристрої				
20 - 60 років
Машини та обладнання				
4 - 10 років
Транспортні засоби				
не менше 5 років
Комп’ютерна техніка, офісне обладнання та
Інші основні засоби 				
4 - 15 років
Товариство не визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів витрати на
щоденне і технічне обслуговування та ремонт 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.
4.3. Знецінення основних засобів і нематеріальних активів
Товариство проводить перевірку наявності індикаторів знецінення балансової
вартості матеріальних і нематеріальних активів на кожну звітну дату. В разі виявлення будь-яких таких індикаторів розраховується відшкодована вартість відповідного
активу для визначення розміру збитку від знецінення (якщо такий є). Якщо неможливо оцінити відшкодовану вартість окремого активу, Товариство оцінює відшкодовану вартість генеруючої одиниці, до якої відноситься такий актив.
Нематеріальні активи з невизначеним терміном корисного використання і нематеріальні активи, не готові до використання, оцінюються на предмет знецінення як
мінімум щорік і при виявленні будь-яких ознак можливого знецінення.
Відшкодована вартість визначається як більша із справедливої вартості активу за
вирахуванням витрат на реалізацію і експлуатаційної цінності.
При оцінці експлуатаційної цінності, очікувані майбутні потоки грошових коштів
дисконтуються до приведеної вартості з використанням ставки дисконтування до
оподаткування, що відображає поточну ринкову оцінку вартості грошей в часі і ризиків, властивих даному активу, відносно яких оцінка майбутніх грошових потоків
не корегувалася.
Якщо відшкодована вартість активу (або генеруючої одиниці) виявляється нижчою за його балансову вартість, балансова вартість цього активу (генеруючої одиниці) зменшується до відшкодованої вартості. Збитки від знецінення відразу відображаються в прибутках і збитках, за винятком випадків, коли актив враховується
за дооціненою вартістю. В цьому випадку збиток від знецінення враховується як
зменшення резерву по дооцінках.
У випадках, коли збиток від знецінення згодом відновлюється, балансова вартість
активу (генеруючої одиниці) збільшується до суми, отриманої в результаті нової
оцінки його відшкодованої вартості, так, щоб нова балансова вартість не перевищувала балансову вартість, яка була б визначена, якби по цьому активу (генеруючій
одиниці) не був відображений збиток від знецінення в попередні роки. Відновлення
збитку від знецінення відразу ж відображається в прибутках і збитках, за винятком
випадків, коли актив враховується за дооціненою вартістю. В цьому випадку відновлення збитку від знецінення враховується як збільшення резерву по переоцінці.
4.4. Непоточні активи, утримувані для продажу
Товариство класифікує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його
балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а
не поточного використання. Непоточні активи, утримувані для продажу, оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартістю з вирахуванням витрат на операції, пов’язані з
продажем. Амортизація на такі активи не нараховується. Збиток від зменшення корисності при первісному чи подальшому списанні активу до справедливої вартості
за вирахуванням витрат на продаж визнається у звіті про фінансові результати.
4.5. Запаси
Придбані (отримані) запаси на баланс підприємства зараховуються за первісною вартістю. Виготовлені власними силами запаси відображаються в балансі за
виробничою собівартістю. Аналітичний облік руху товарно-матеріальних цінностей
ведеться відповідно до номенклатурних груп. Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група (вид). Застосовується постійна система
оцінки запасів. Для оцінки запасів при їх вибутті застосовується метод ФІФО.
Запаси на дату балансу відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.
4.6 Фінансові інструменти
Фінансовими інструментами Товариства є фінансові активи та фінансові
зобов’язання.
Фінансові активи включають: грошові кошти, необмежені для використання, та їх
еквіваленти; дебіторську заборгованість, призначену для перепродажу; фінансові
інвестиції, що утримуються до погашення; фінансові активи, призначені для перепродажу; інші фінансові активи.
Фінансові активи включають дебіторську заборгованість, а фінансові зобов’язання
кредиторську заборгованість з основного виду діяльності.
У звіті про фінансовий стан (баланс), складеному за МСФЗ, фінансові активи відображаються за справедливою вартістю.
4.7. Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошовими коштами та їх еквівалентами у фінансовій звітності приймаються грошові кошти на розрахункових рахунках, грошові кошти в касі.
Еквіваленти грошових коштів - це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які
вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості.
4.8. Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод та її можливо достовірно визначити.
Враховуючи особливості практики розрахунків із дебіторами, з метою забезпечення збору платежів за послуги, недопущення безнадійної дебіторської заборгованості за терміном позовної давності встановити, що при погашенні дебіторської заборгованості боржником у первинних платіжних документах не зазначено рахунок
або термін, за який відбувається погашення заборгованості, зараховувати платежі
чи інші форми розрахунків до оплати заборгованості в міру її виникнення в хроно-
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логічній послідовності згідно з принципом нарахування і відповідності.
Облік дебіторської заборгованості за надані послуги з основного виду діяльності ведеться окремо від дебіторської заборгованості наданих робіт, послуг із іншого
виду діяльності.
Дебіторська заборгованість за послуги (роботи, продукцію, товари) відображається в балансі за чистою реалізаційною вартістю. Величина резерву сумнівних боргів
визначається за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості,
тобто на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів.
4.9. Зобов’язання
Зобов’язання визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події та існує ймовірність (тобто більш
можливо, ніж
неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов’язання.
Поточні зобов’язання - це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із нижче наведених ознак:
- Товариство сподівається погасити зобов’язання протягом дванадцяти місяців
після звітного періоду;
- Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання
упродовж щонайменше 12 місяців після звітного періоду.
Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності призначення і критеріям
визнання зобов’язань.
Первісна та подальша оцінка поточних зобов’язань здійснюється за вартістю погашення.
4.10. Виплати працівникам
Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як
зобов’язання післі врахування будь-якої вже сплаченої суми. Щомісяця нараховується резерв на забезпечення відпусток, який у разі необхідності коригується наприкінці року.
4.11. Пенсійні зобов’язання
Відповідно до українського законодавства Товариство не утримує внески із заробітної плати працівників до Пенсійного фонду. Додаткових недержавних пенсійних
програм в Товаристві немає.
4.12. Податки на прибуток
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 Товариства за податками розраховуються з використанням податкових
ставки, чинної на дату балансу, а саме 18%.
Відповідно до п.п.134.1.1 п.134.1 ст.134 Податкового кодексу України від 02 грудня
2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) для платників податку,
у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків),
визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, об’єкт оподаткування
може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі
різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу.
Так як річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не
перевищує двадцяти мільйонів гривень, Товариством прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці
(крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу, не більше одного разу протягом безперервної сукупності років в кожному з яких виконується цей критерій щодо
розміру доходу. Про прийняте рішення Товариство зазначило у податковій звітності
з цього податку, що подана за перший рік в такій безперервній сукупності років. В
подальші роки такої сукупності коригування фінансового результату також не застосовуються (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових
(звітних) років).
Для цілей п.п.134.1.1 п.134.1 ст.134 ПКУ до річного доходу від будь-якої діяльності,
визначеного за правилами бухгалтерського обліку, включається дохід (виручка) від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.
В результаті, Товариство не визнає поточні та відстрочені податки.
4.13. Визнання доходу
Всі доходи визначаються по факту надання послуг, що підтверджуються актами
виконаних робіт (надання послуг). Доходи від надання послуг визнаються в розмірі
справедливої вартості винагороди, отриманої або яка підлягає отриманню, і являють собою суми до отримання за послуги, надані в ході звичайної господарської діяльності, за вирахуванням коригувань та знижок, якщо такі наявні..
Надання послуг
Доходи від надання послуг визнаються за умови виконання всіх наведених нижче
умов:
- Товариство передало замовнику всі істотні ризики і вигоди, пов’язані з наданням
послуги;
- Товариство більше не бере участь в управлінні в тій мірі, яка зазвичай асоціюється
з правом володіння, і не контролює результати послуг;
- сума доходів може бути достовірно визначена;
- існує висока вірогідність отримання економічних вигод, пов’язаних з операцією;
- понесені або очікувані витрати, пов’язані з операцією, можуть бути достовірно визначені.
4.14. Забезпечення
Станом на кожну звітну дату фінансовий актив, не віднесений до категорії фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю з відображенням
переоцінки як прибутку або збитку за період, оцінюється на предмет наявності
об’єктивних свідчень його можливого знецінення.
Фінансовий актив є знеціненим, якщо існують об’єктивні свідчення того, що після
первісного визнання активу відбулася подія, що спричинила збиток, і що ця подія
справила негативний вплив на очікувану величину майбутніх грошових потоків від
даного активу, величину яких можна надійно розрахувати.
Збитки визнаються і відображаються на рахунку резерву на знецінення, величина
якого віднімається з вартості дебі¬торської заборгованості.
Балансова вартість нефінансових активів Товариства, відмінних від запасів і
відкладених податкових активів, аналізується на кожну звітну дату для виявлення
ознак їх можливого знецінення. У звіті про фінансовий стан (баланс), складеному за
МСФЗ, фінансові активи та інші оборотні активи відображаються за справедливою
вартістю.
4.15. Умовні зобов’язання та активи
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Умовні зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності. Такі зобов’язання розкриваються у примітках до фінансової звітності, за винятком тих випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, що втілюють економічні вигоди, є незначною.
5. СУТТЄВІ ОБЛІКОВІ ОЦІНКИ ТА СУДЖЕННЯ
Керівництво використовує ряд оцінок і припущень відносно представлення активів і зобов’язань, розкриття умовних активів і зобов’язань при підготовці фінансової
звітності відповідно до вимог МСФЗ.
Такий підхід впливає на звітну величину активів та зобов’язань, розкриття інформації про можливі активи та зобов’язання на дату фінансової звітності і звітну величину
доходів та витрат за звітний період.
Найбільш суттєві попередні оцінки та припущення стосуються визначення строку
корисного використання основних засобів, резерву сумнівних боргів, знецінення
активів.
Ці оцінки періодично переглядаються і у разі необхідності коригуються
та відображаються у складі прибутків та збитків.
6. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ
6.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю
Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів
та зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.
Класи активів
та зобов’язань,
оцінених за
справедливою
вартістю

Методики оцінювання

Метод оцінки
(ринковий, дохідний, витратний)

Грошові кошти
та їх еквіваленти

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

Вихідні дані

ЕМІТ ІНФО
За 2017 рік За 2018 рік

Первісна вартість станом на початок звітного року

298

298

Накопичена амортизація станом на початок звітного (277)
року

(291)

Балансова вартість станом на початок звітного року

21

7

Надійшло протягом звітного року

-

-

Вибуло протягом звітного року

-

100

Списано амортизації у зв`язку з вибуттям протягом звіт- ного року

100

Нараховано амортизацію протягом звітного року

(14)

(3)

Первісна вартість станом на кінець звітного року

298

198

Накопичена амортизація станом на кінець звітного
року

(291)

(194)

Балансова вартість станом на кінець звітного року

7

4

Нематеріальних активів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством
обмеження права власності та оформлених в заставу немає.
Основна складова нематеріальних активів товариства – авторські права на програмне забезпечення, що використовується в процесі ведення господарської діяльності.
Протягом року придбань або списань нематеріальних активів не відбувалось.
8. ОСНОВНІ ЗАСОБИ

Офіційні курси
НБУ

Депозити (крім Первісна оцінка депозиту
депозитів до
здійснюється за його
запитання)
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)

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

Дохідний

Поточні
зобов’язання

Витратний

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

Ставки за депозитами, ефективні ставки за
депозитними
договорами

Контрактні умови, ймовірність
погашення,
очікувані вхідні
грошові потоки

Контрактні умови, ймовірність
погашення,
очікувані вихідні грошові
потоки

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

Будівлі та
споруди

Комп’ютерна техніка
та офісне обладнання

Інші
основні
засоби

Всього

Первісна вартість станом на
початок звітного року

1 309

3 103

865

5 277

Знос станом на початок року

(205)

(3 054)

( 840)

(4 099)

Балансова вартість станом на
початок звітного року

1 104

49

25

1 178

Придбано основних засобів

-

-

-

-

(1309)

( 231)

(5)

(1 545)

Списаний знос у зв’язку з вибуттям

259

210

5

474

Нараховано амортизацію протягом звітного року

(54)

(7)

(3)

(64)

у

-

-

-

-

Зміна зносу у зв’язку з переоцінкою

-

-

-

Первісна вартість станом на
кінець звітного періоду

-

2 872

860

3 732

Знос станом на кінець звітного
року

-

(2 851)

(838)

(3 689)

Балансова вартість станом на
кінець звітного року

-

21

22

43

2018 РІК

Будівлі та
споруди

Комп’ютерна техніка
та офісне обладнання

Інші
основні
засоби

Всього

Вибуло
року

протягом

звітного

Зміна первісної вартості
зв’язку з переоцінкою

-

Первісна вартість станом на початок звітного року

2 872

860

3 732

Балансова вартість

Справедлива вартість

Знос станом на початок року

(2 851)

( 838)

(3 689)

2017

2018

2017

Балансова вартість станом на початок звітного року

21

22

43

505

-

505

-

Придбано основних засобів

-

Вибуло
року

2018

Фінансові активи
Торговельна дебіторська заборгованість

2017 РІК

-

-

-

-

-

звітного -

-

(22)

(22)

Списаний знос у зв’язку з ви- буттям

-

19

19

Нараховано амортизацію про- тягом звітного року

(5)

(3)

(8)

(788)

(3617)

822

3678

протягом

Дебіторська заборгованість 1
за виданими авансами

-

1

Дебіторська заборгованість 1
за розрахунками з нарахованих доходів

2

1

Інша поточна дебіторська за- 12015
боргованість

13474

12015

13474

Зміна первісної вартості
зв’язку з переоцінкою

Грошові кошти та їх еквіваленти

159

249

159

249

Зміна зносу у зв’язку з пере- оцінкою

Торговельна кредиторська
заборгованість

-

-

-

-

Первісна вартість станом на кінець звітного періоду

43

50

93

Інші поточні зобов’язання

-

-

-

-

Знос станом на кінець звітного року

-

-

-

Балансова вартість станом на кінець звітного року

43

50

93

2

Справедливу вартість дебіторської та кредиторської заборгованості неможливо визначити достовірно, оскільки немає ринкового котирування цих активів.
Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості,
яка може бути корисною для користувачів фінансової звітності.
7. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ
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у -

(2829)
2856

У складі основних засобів протягом 2018 року перебували: комп’ютерна техніка,
офісне обладнання та інші основні засоби (офісні меблі). Остання переоцінка цих
засобів відбулася станом на 31.12.2018 року. Звіт про оцінку надавався професійним
оцінювачем ПП «Тасадор» станом на 31.12.2018 року згідно з Договором на надання
послуг з незалежної оцінки № 24-02-19 від 29.12.2018р.
Протягом 2018 року придбання основних засобів не відбувалося, проте відбувся
продаж основних засобів, а саме:
-офісних меблів за договорами купівлі-продажу від 25.05,2018р. на суму 26 тис. грн.;
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-будівлі офісу з гаражними боксами, що розташована за адресою: м. Донецьк, вул.
Університетська, буд.89а.
Ця будівля була переведена до необоротних активів, утримуваних для продажу,
у грудні 2017 року у зв’язку з прийняттям рішення про його продаж (Протокол засідання Біржової Ради № 6 від 22.11.2017р.).
За підсумками Звіту незалежного оцінювача ПП „ТАСАДОР” (код ЄДРПОУ
34762539) №538-11-18 від 19.11.2018р. «Про оцінку майна» ринкова (оціночна) вартість об’єкта оцінки станом на 19.11.2018р. становить 1291 тис.грн. Продаж будівлі
відбувся з умовою оплати за об’єкт на протязі 365 календарних днів за договірною
ціною
1600 тис.грн. ТОВ «Фонд К-1» (код ЄДРПОУ 34618472) згідно з Договором купівлі-продажу від 28.11.2018 року, посвідченому приватним нотаріусом
Київського міського нотаріального округу Білоус А.А., індексний номер витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності
– 147241874 від 28.11.2018р.
9. ДОВГОСТРОКОВІ ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ
Найменування

На 31грудня
2017 року

Внески до статутного фонду ТБ «ІННЕКС»

1 611

На 31грудня
2018 року

1 653
Усього

1 611

1 653

В даній статті обліковуються виключно інвестиції Товариства в підприємство Товарна біржа «ІННЕКС» (надалі ТБ «ІННЕКС»), код ЄДРПОУ 32388652, засновником якої
ПрАТ «ФБ «ІННЕКС» є з 2006 року. Починаючи з грудня 2017 року частка внеску Товариства до статутного капіталу (СК) ТБ «ІННЕКС» складає 49,583% від СК ТБ «ІННЕКС».
Станом на 31.12.2017 року та на 31.12.2018 року ці довгострокові фінансові інвестиції обліковуються за методом участі у капіталі.
10. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
Дебіторська заборгованість - це фінансовий актив, який є контрактним правом
отримувати 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 положень щодо цього інструменту. Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою
вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.
Дебіторська заборгованість може бути не скасовано 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, 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, такі зміни визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду.
Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої
вартості дебіторської заборгованості:
Класи активів
та зобов’язань,
оцінених за
справедливою
вартістю

1 рівень (ті, що ма2 рівень (ті,
3 рівень (ті, що не
ють котирування,
що не мають
мають котирувань
та спостережукотирувань, але і не є спостережувані)
спостережувані)
ваними)

Усього

2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
Дата оцінки на
31.12.17 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17 31.12.18
Торговельна
505
505
дебіторська заборгованість
За виданими
1
1
авансами
За нарахованими
1
2
1
2
доходами
Інша дебіторська
12015
13474
12015
13474
заборгованість
Усього:
12522
13476
12522
13476

Переміщень між 1-м, 2-м та 3-м рівнями ієрархії справедливої вартості протягом
року не було.
Керівництво Товариства вважає, що справедливу вартість дебіторської заборгованості неможливо визначити достовірно, оскільки немає ринкового котирування
та спостережуваного ринку щодо цих активів.
Станом на 31.12.2018р. Товариство не мало простроченої, але не знеціненої
дебіторської заборгованості за договорами.
Списання безнадійної дебіторської заборгованості протягом звітного року не
відбувалося.
У попередньому звітному періоді був нарахований резерв сумнівних боргів у
сумі
30 тис.грн. щодо іншої дебіторської заборгованості з розрахунків за претензією Товариства до ПАТ «Укрбізнесбанк» на суму залишків на поточних рахунках
цього банку-банкруту. Наразі процес банкрутства банку ще триває.
У поточному році був нарахований резерв сумнівних боргів у сумі 1 тис. грн.
щодо торговельної дебіторської заборгованості , яка виникла у зв’язку с несплатою
біржового збору за біржовими торгами двома контрагентами Біржі.
Найменування статті
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Резерв сумнівних боргів
Чиста дебіторська заборгованість за товари, роботи
та послуги

13476

У склад статті розрахунки з нарахованих доходів включені проценти за депозитами, що нараховані банком у грудні 2018 року, але перераховані на поточний рахунок
Товариства у січні 2019 року.
Інша поточна дебіторська заборгованість складається з наступної заборгованості:
Найменування статті

На 31
грудня 2017
року

На 31
грудня 2018
року

Дебіторська заборгованість за розрахунками по
претензіям

30

30

Резерв сумнівних боргів на заборгованість по претензіям

(30)

(30)

Дебіторська заборгованість за виданими поворотними фінансовими допомогами акціонерам ПрАТ
«ФБ «ІННЕКС» та юридичним особам

10300

11535

Дебіторська заборгованість за договорами купівліпродажу частини частки у статутному капіталі ТБ
«ІННЕКС»

1650

339

Дебіторська заборгованість за договорами купівліпродажу основних засобів

65

1600

Усього

Найменування контрагента

31 грудня
2017 року

31 грудня
2018 року

ПАТ «ІФК»

33792667

1500

-

ПАТ «СК «Кремінь»

24559002

1400

-

ТДВ «СК «Проксіма»

33592726

1400

1500

Товарна біржа «ІННЕКС»

32388652

1500

-

ПрАТ « СК «Страхові гарантії»

21957067

1500

1500

ТДВ «СК «Траст Україна»

37954854

1500

435

ПрАТ «СК «Гранд-Поліс»

32909477

1500

1500

ТОВ ТЦ «ВЕБІННЕКСТ»

35457220

-

2100

ПрАТ « СК «Інгруп»

23366525

-

1500

ТОВ ФК «Спектр»

40398859

-

1500

ТОВ ФК «Такт»

40398691

-

1500

10300

11535

На 31грудня
2017 року

На 31грудня
2018 року

Грошові кошти в національній валюті на поточних
рахунках

1

1

Грошові кошти в національній валюті на депозитних
рахунках

158

248

Усього

159

249

Усього:
11. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ
Найменування статті

Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти на поточних рахунках у банках та короткострокові депозити з первісним строком погашення до трьох
місяців від дати укладання депозитного договору та можливістю подальшої пролонгації на строк не більш трьох місяців. Протягом року Біржа відкривала та закривала
короткострокові депозитні рахунки у ПАТ КБ ПРИВАТБАНК. Останні діючи договори
про депозит від 02.10.2018року № 824160 та від 13.11.2018року № 833505. Загальний залишок коштів на цих депозитних рахунках складає 248 тис. грн.
Грошових коштів в іноземній валюті Товариство не має. Руху грошових коштів в
касі Біржі протягом звітного року не було.
Станом на 31.12.2018р.справедлива вартість грошових коштів та їх еквівалентів
дорівнює їхній балансовій вартості.

Найменування статті

-

(1)

Зареєстрований (пайовий) капітал

505

-

-

За розрахунками з нарахованих доходів

1

2

Інша поточна дебіторська заборгованість

12045

13504

(30)

(30)

13474

Код ЄДРПОУ

1

-

12015

Довгострокової дебіторської заборгованості Товариство не має.
Протягом року відбувався рух грошових коштів за договорами про надання короткострокової фінансової допомоги акціонерам ПрАТ «ФБ «ІННЕКС» та юридичним
особам. Були повернуті кошти за договорами, що були укладені у 2017 році, та укладені нові договори, строк дії яких не перевищує одного календарного року (виняток
- Договір про надання фінансової допомоги від 18.10.2016р. з ПАТ «ІФК», який був
пролонгований на строк, що не перевищує 365 днів, та за яким кошти були повернуті 31.05.2018року). Дебіторська заборгованість контрагентів, що обліковується у
даній статті, відображена за справедливою вартістю та буде погашена у наступному
звітному році. Сальдо розрахунків за цією статтею станом на 31.12.2018 року разом
із порівняльними даними станом на 31.12.2017 року складає:

505

-

ЕМІТ ІНФО

13474

12522

12. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

1

84

12015

Усього

На 31грудня
2018 року

За виданими авансами

Резерв сумнівних боргів

Чиста інша поточна дебіторська заборгованість

На 31грудня
2017 року

З бюджетом

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

На 31грудня
2017 року

На 31 грудня
2018 року

15 000

15 000

Капітал у дооцінках

393

179

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(365)

(49)

Резервний капітал
Усього

330

330

15 358

15 460

Статутний капітал ПрАТ «ФБ «ІННЕКС» становить 15 000 тис. грн., поділений
на 15 тис. штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1 000 грн. Протягом
звітного року змін у статутному капіталі не відбувалося, власні акції Товариство не
викупало та не продавало. Основними акціонерами ПрАТ «ФБ «ІННЕКС» станом на
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Приватне акціонерне товариство «Фондова біржа «ІННЕКС»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
31.12.2018 року є:
Повне найменування
юридичної особи або
прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи - власника
заявника

Ідентифікаційний код
Пряма участь
юридичної особи (реєвідсотки
статис.
страційний код платника
грн.
податків (за наявності) тутного капіталу професійабо серія та номер
ного учасника
паспорта*)
фондового
ринку

Варшавська фондова біржа
(за реєстром власників
іменних цінних паперів
Warsaw Stock Exchange)

0000082312

9,9933

1 499

Приватне акціонерне товариство „Альтера Фінанс”

30702104

5

750

Приватне акціонерне
товариство «Компанія з
управління активами «Альтера Ессет Менеджмент»
(Закритий недиверсифікований венчурний пайовий
інвестиційний фонд
«Альтера Перший»)

32856284-233064

7,96

1194

Приватне акціонерне
товариство «Компанія з
управління активами «Альтера Ессет Менеджмент»
(Закритий недиверсифікований венчурний пайовий
інвестиційний фонд
«Кремінь-Інвест»)

32856284-233106

Публічне акціонерне
товариство «Інвестиційнофінансовий консалтинг»

33792667

9,00

1350

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Фонд
К-4»

34618933

7,40

1110

Інші власники з часткою у
статутному капіталі у розмірі меньш за 5%

кількість – 96 осіб

За 2018 рік

За 2017 рік

Амортизація

(3)

(15)

Зарплата основного персоналу з нарахуваннями
ЄСВ на зарплату

(86)

(76)

Інші витрати

(26)

(18)

Усього

(115)

(109)

За 2018 рік

За 2017 рік

(341)

(267)

Амортизація

(8)

(63)

Професійні послуги

(53)

(31)

Оренда майна

(380)

(347)

Послуги банку

(2)

(2)

16. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ

Заробітна плата та відповідні нарахування

Обслуговування та ремонти ОЗ

10,5133

1577

-

(1)

Інші

(37)

(60)

Усього

(821)

(771)

За 2018 рік

За 2017 рік

1626

70

17. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ
Доходи від реалізації товарів (запасів), необоротних
активів
Штрафи, пені

-

11

27

17

1653

98

За 2018 рік

За 2017 рік

(1053)

(21)

Резерв сумнівних боргів

(1)

(30)

Інші операційні витрати

-

(20)

(1054)

(71)

Проценти за депозитами отримані
Усього.
18. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ
Собівартість проданих ОЗ

<5

Усього статутний капітал

7520
15 000

У складі власного капіталу окремо зазначений капітал у дооцінках (основних
засобів) на суму 179 тис. грн. Протягом звітного 2018 року відбувався рух коштів за
статтею Капітал у дооцінках, а саме: зменшення на суму 273 тис. грн. у зв’язку із продажем основних засобів, що дооцінювались раніше, та збільшення на суму 59 тис.
грн. за результатами останньої переоцінки основних засобів станом на 31.12.2018
року.
Резервний капітал Товариства у розмірі 330 тис. грн. був сформований станом
на кінець 2010 року, змін у даній статті за весь наступний період, у тому числі в поточному році, не відбувалося.
За рахунок прибутку поточного року зменшився непокритий збиток минулих
років.
Станом на 31.12.2018р. непокритий збиток склав 49 тис. грн.
13. ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Найменування статті

На 31 грудня На 31 грудня
2017 року
2018 року

ЕМІТ ІНФО

Усього
19. ДОХОД ВІД УЧАСТІ В КАПІТАЛІ

За 2018 рік

За 2017 рік

Доходи від участі в капіталі ТБ «ІННЕКС»

42

211

Усього

42

211

20. ІНШІ ДОХОДИ

За 2018 рік

За 2017 рік

Фінансова допомога (безповоротна) від акціонерів
та інших осіб

150

200

Дохід від дооцінки ОЗ в межах уцінки, яка відбувалась у попередніх періодах

2

-

Дохід від продажу частини частки внеску до статутного капіталу ТБ «ІННЕКС»

-

1650

152

1850

Усього

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

-

-

За 2018 рік

За 2017 рік

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (по ПДФО та військовому збору)

2

-

Собівартість частини частки внеску до статутного
капіталу ТБ «ІННЕКС», продаж якої відбувся

-

1588

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування

3

-

Усього

-

1588

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці

10

-

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

4

3

Поточні забезпечення (резерв відпусток)

14

12

22. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗА 2018 РІК
За 2018 рік Товариство отримало прибуток від діяльності у розмірі 43 тис. грн.
23. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЗА ДЕЯКИМИ СТАТТЯМИ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЗА 2018 РІК
За 2018 рік рух коштів за статтями Звіту про рух грошових коштів «Інші надходження» та «Інші витрачання» був наступний:

Усього

33

15

Рядок 3095 «Інші надходження»

21. ІНШІ ВИТРАТИ

Станом на 31.12.2018р. заборгованості із виплати заробітної плати, внесків з ЄСВ
та ПДФО немає, заробітна плата за грудень 2018р. та нарахування й утримання з неї
погашені у грудні 2018 року.
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами станом на кінець звітного року складається з передплати контрагентами за включення цінних
паперів у біржовий список згідно із договорами на 2019 рік (усього 5 контрагентів).
За результатами інвентаризації залишків невикористаних працівниками щорічних відпусток станом на 31.12.2018 року, резерв відпусток склав 12 тис. грн.

№ Найменування операції
з/п

14. ДОХІД ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ

Біржовий збір
Інформаційно-консультаційні послуги
Інші послуги
Усього

15. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОСЛУГ

www.emitinfo.com

За 2017 рік

-

10

1

Повернення коштів по претензії до ПАТ «Укрбізнесбанк» (щодо залишків коштів на поточних рахунках)

2

Помилково перераховані кошти

-

50

3

Гарантійні внески покупців по торгам ФДМУ

611

144 475

4

Проценти за депозитами

26

16

5

Надходження за продані ТМЦ

За 2018 рік

За 2017 рік

1

151

179

504

Рядок 3190 «Інші витрачання»

6

24

186

679

№ Найменування операції
з/п

Дохід від реалізації послуг Біржі складається з доходів, отриманих у вигляді біржового збору за біржовими контрактами, включення цінних паперів до біржового
списку, надання консультаційних та інформаційних послуг.

За 2018рік

Усього по рядку 3095 «Інші надходження»

-

5

637

144 556

За 2018рік

За 2017 рік

1

Повернення помилково перерахованих коштів

-

50

2

Повернення гарантійних внесків покупцям по
торгам ФДМУ

611

447
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3

Перерахування до ФДМУ згідно складеним
контрактам

-

144 083

4

Сплата послуг банку (РКО)

2

2

5

Перерахування коштів за операційну оренду
приміщення (в тому числі пов’язаній стороні
- ТБ «ІННЕКС» 380 тис.грн. за 2018р. та 347 тис.
грн. у 2017р.).

380

347

Усього по рядку 3190 «Інші витрачання»

993

144 929

У рядку 3230 «Надходження від погашення позик» відображено повернення коштів за договорами про надання фінансової допомоги, а у рядку 3275 «Витрачання
на надання позик» перерахування Товариством коштів за такими договорами.
У рядку 3340 «Інші надходження» відображена безповоротна фінансова допомога, отримана Товариством.
24. ОРЕНДА
Товариство є суборендарем офісного приміщення та торговельної зали за договором суборенди, що укладений з Товарною біржею «ІННЕКС». Оренда є операційною, орендні платежі визнаються, як платежі на прямолінійній основі протягом строку оренди та складають незмінну суму. Строк оренди встановлений з
01.01.2018р. по 31.12.2018р. (Згідно з додатковою угодою № 1 від 28.12.2017р. до Договору суборенди нежитлового приміщення № СО-07/16 від 01.12.2016р. та з Договором суборенди СО-01/18 від 01 лютого 2018р.) з переважним правом подальшого
перегляду строку оренди. Орендоване приміщення знаходиться за адресою: 03040,
м. Київ, пр. Голосіївський, буд.70, 11 поверх та торговельна зала - 2 поверх. Орендні
платежі за суборенду приміщення за 2018 ріку склали 380 тис. грн. і були відображені у складі «Адміністративних витрат».
25. ПОВ’ЯЗАНІ СТОРОНИ
Сторони зазвичай вважаються пов’язаними, якщо вони знаходяться під спільним
контролем або якщо одна сторона має можливість контролювати іншу або може
мати значний вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових чи операційних рішень. При аналізі кожного випадку відносин, що можуть являти собою відносини
між пов’язаними сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх юридичній формі.
Товариство вважає пов’язаними сторонами:
1) акціонерів, що володіють більш ніж 20% акцій Товариства:
ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент» 25,2 % у статутному капіталі ПрАТ «ФБ
код за ЄДРПОУ 32856284 (прямо та опо- «ІННЕКС»
середковано)
ПрАТ «Менеджер» код за ЄДРПОУ 25,19 % у статутному капіталі ПрАТ «ФБ
32711435 (прямо та опосередковано)
«ІННЕКС»
2) підприємства, на які Товариство має суттєвий вплив та в яких Товариство володіє
більш ніж 20% прав голосу:
Товарна біржа «ІННЕКС» код за ЄДРПОУ внесок в статутний капітал 49,58%
32388652
3) провідний управлінський персонал Товариства та провідний персонал
пов’язаних з Товариством осіб.
Операції з пов’язаними сторонами у періоді, що охоплюються фінансовою звітністю за період з 31.12.2017р. по 31.12.2018р. та характер відносин з пов’язаними
сторонами наступний:
Операції

ПрАТ
«КУА ПрАТ «Мене- ТБ «ІННЕКС»
«Альтера Ессет джер»
Менеджмент»
2017р

2018р

2017р

2018р

а) сума операцій
- отримані Товариством послуги за договором операційної суборенди офісного приміщення за адресою: м. Київ,
пр. Голосіївський, буд.70, 11 поверх
- надана фінансова допомога з поверненням за Договором про надання
фінансової допомоги від 27.06.17р.
- продаж основних засобів, договор
купівлі-продажу від 25.05.18р.

2017р

2018р

347

380

1500
10

б) сума залишків заборгованості,
- послуги з суборенди приміщення за
2017,2018рр..
- фінансова допомога а також:

1500

і) строки та умови її погашення
- послуги з суборенди приміщення
- фінансова допомога
- продаж ОЗ

26.06.18

30.06.18

ii) детальна інформація щодо будь-яких
гарантій,наданих чи отриманих
в) резерв сумнівних боргів, пов’язаних
із сумою залишків заборгованості
г) витрати, визнані протягом періоду
стосовно безнадійної або сумнівної заборгованості зв’язаних сторін

Провідний управлінський персонал - ті особи, які безпосередньо або опосередковано мають повноваження та є відповідальними за планування, управління та
контроль діяльності суб’єкта господарювання.
Провідним управлінським персоналом ПрАТ «ФБ «ІННЕКС» є Голова правління
Товариства - Ісаєва Валентина Аврамівна, головний бухгалтер - Філіппенко Ірина
Василівна, член правління Товариства (керівник Департаменту БО) - Скляр Інна Вадимівна.
Компенсації провідному управлінському персоналу зокрема за кожною із наведених категорій склали:
Найменування статей

Ісаєва В.А.
2017р
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2018р

Філіппенко І.В.
2017р

2018р
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Короткострокові виплати
працівникам
Нарахування ЄСВ на фонд заробітної плати

59

69

42

64

46

54

13

15

9

14

10

12

Виплати по закінченню трудової діяльності

-

-

-

-

-

-

Інші довгострокові виплати
працівникам

-

-

-

-

-

-

Виплати при звільненні

-

-

-

-

-

-

Платіж на основі акцій

-

-

-

-

-

-

Провідним управлінським персоналом пов’язаних із ПрАТ «ФБ «ІННЕКС» осіб є:
Голова правління ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент» - Скоренко Ірина Вікторівна;
Голова правління ПрАТ «Менеджер» - Кваскова Марина Миколаївна;
Генеральний директор Товарної біржі «ІННЕКС» - Лисечко Павло Анатолійович (за
сумісництвом фахівець ПрАТ «ФБ «ІННЕКС»).
Станом на 31.12.2018р. виплати провідному управлінському персоналу пов’язаних
сторін склали:
Найменування статей

Лисечко П.А
2017р

2018р

Короткострокові виплати
працівникам
Нарахування ЄСВ на фонд заробітної плати

Скоренко І.В

Кваскова М.М

2017р

2018р

2017р

2018р

9

11

11

2

Виплати по закінченню трудової діяльності

-

-

-

-

-

-

Інші довгострокові виплати
працівникам

-

-

-

-

-

-

Виплати при звільненні

-

-

-

-

-

-

Платіж на основі акцій

-

-

-

-

-

-

26. УМОВНІ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ОПЕРАЦІЙНИЙ РИЗИК.
Станом на 31.12.2018р. ПрАТ «ФБ «ІННЕКС» не має умовних активів і зобов’язань,
а також і невизнаних контрактних зобов’язань. Майно Товариства не перебуває в
заставі й Товариство не є поручителем на користь третіх осіб.
27. СУДОВІ ПРОЦЕСИ
Станом на звітну дату ПрАТ «ФБ «ІННЕКС» не є ні позивачем, ні відповідачем за
жодним судовим процесом.
28. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
Функція управляння ризиками Товариства здійснюється відносно фінансових ризиків, операційних і юридичних ризиків. Фінансові активи та фінансові зобов’язання
Товариства підлягають впливу різних фінансових ризиків: ринковому ризику, кредитному ризику та ризику ліквідності. Головним завданням функції управління фінансовими ризиками є мінімізувати потенційний негативний ефект, що може вплинути на фінансовий результат Товариства для тих ризиків, якими можна керувати і
які являються непрофільними для фінансової галузі.
Метою управління ризиками є недопущення втрати Товариством його ринкової вартості та сприяння підвищенню вартості власного капіталу Товариства при
дотриманні балансу інтересів Товариства та його клієнтів і контрагентів, інших заінтересованих сторін.
Відповідно до основної мети, завдання управління ризиками полягають у наступному:
- визначення найбільш вразливих та ризикових напрямків діяльності Товариства;
- систематична комплексна діагностика ймовірності настання несприятливих подій;
- вибір альтернативних варіантів управлінських рішень для забезпечення оптимального співвідношення між ризиками та доходністю фінансових операцій;
- забезпечення мінімізації втрат при настанні несприятливих подій.
Управлінський персонал здійснює моніторинг ризиків та контролює їх максимально припустимий розмір, аналізує фінансові активи, що придбаються, та відстежує подальшу інформацію про ці активи.
Відповідно до Положення № 1597 від 01.10.2015р. Товариство щомісяця розраховує та надає до НКЦПФР пруденційні показники - норматив достатності власних коштів та коефіцієнт покриття операційного ризику, які є виміром та оцінкою діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку. Ці нормативи станом на 31.12.2018р.
складають відповідно – 34,2773 та 151,0225 при нормативному значенні – не менш
одиниці.
29. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (ІНДИВІДУАЛЬНОЇ) ЗА 2018 РІК
Ця фінансова звітність (індивідуальна) за 2018 рік затверджена до випуску (з
метою оприлюднення) керівництвом Товариства 15 лютого 2019 року. Ні учасники
Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності
після її затвердження до випуску.
30. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ
Після звітної дати (31.12.2018р.) не відбувалося подій, які б істотно вплинули на
фінансовий стан Товариства та які потребують розкриття в фінансовій звітності .
Голова Правління
Приватного акціонерного товариства
«Фондова біржа «ІННЕКС»:		

Ісаєва Валентина Аврамівна

Головний бухгалтер :			

Філіппенко Ірина Василівна

15 лютого 2019 року

Скляр І.В.
2017р

2018р
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ТОВ «ДОНКОНСАЛТАУДИТ»
Адреса: 03040, м. Київ, пр-т, Голосіївський, буд. 70
ЄДРПОУ 33913531
п/р 26003013047917 в АТ «Сбербанк», МФО: 320627
www.dka.dn.ua
Тел.: 044-353-43-30, 095-929-09-31, 050-254-97-10
i.dka@ukr.net

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо річної фінансової звітності
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ФОНДОВА БІРЖА «ІННЕКС»
станом на 31.12.2018 року
Адресат:
- Акціонери, Біржова рада, Аудиторський комітет, Керівництво Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа «ІННЕКС»;
- Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Звіт щодо аудиту фінансової звітності.
Думка із застереженням.
Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства
«Фондова біржа «ІННЕКС» (далі - ПрАТ «ФБ «ІННЕКС» або Товариство).
Фінансова звітність ПрАТ «ФОНДОВА БІРЖА «ІННЕКС» складається з:
1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2018 року (ф. 1);
2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за період з 01 січня 2018
року по 31 грудня 2018 року (ф. 2);
3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік (ф. 3);
4. Звіт про власний капітал за 2018 рік (ф. 4);
5. Примітки до фінансової звітності за 2018 рік, що містять стислий виклад суттєвих аспектів облікової політики та іншу пояснювальну інформацію (Форма вільна).
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в розділі
«Основа для думки із застереженням», фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан ПрАТ «ФБ «ІННЕКС» на 31
грудня 2018 року, та її фінансові результати і грошові потоки за 2018 рік, відповідно
до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
Основа для думки із застереженням.
За результатами аудиту річної фінансової звітності виявлені деякі невідповідності Міжнародним стандартам фінансової звітності. Примітки до фінансової звітності
Товариства за 2018 рік не включають всі розкриття згідно вимог МСФЗ, а саме: відсутні розкриття щодо кількісної інформації по управлінню фінансовими ризиками
(пункти 31 та 34 МСФЗ 7.31,34); недостатньо розкрита інформація, яка дозволить
користувачам фінансової звітності оцінити значимість фінансових інструментів для
фінансового стану та фінансових результатів діяльності Товариства (МСФЗ 7.7).
Ми провели аудит відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність» та МСА (видання 2016-17 року) в якості національних стандартів аудиту (НСА) рішенням Аудиторської палати України № 361 від
08.06.2018 року. Складання аудиторського звіту щодо річної фінансової звітності
відповідно до МСА 700 «Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності» та МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора». У зв’язку з
наявністю підстав для висловлення модифікованої думки даний звіт незалежного
аудитора складено відповідно до МСА № 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора».
Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними
по відношенню до ПрАТ «ФБ «ІННЕКС» згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та
етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності,
а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.
Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними
для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.
Ключові питання
Ключові питання аудиту – це питання, які на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період.
Крім питань, викладених у розділі «Основа для думки із застереженням» ми визначили, що немає таких ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід надавати
в нашому звіт
Інші питання.
Аудит фінансової звітності ПрАТ «ФБ «ІННЕКС» за попередній рік, що закінчився
31 грудня 2017 року був проведений іншим аудитором, який 29 березня 2018 року
висловив думку із застереженням щодо цієї фінансової звітності.
Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, яка подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) згідно «Положення про порядок складання та
подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» (Рішення НКЦПФР від
25.09.2012 року № 1283 зі змінами та доповненнями), але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї.
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми
не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.
У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями,
отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить
суттєве викривлення. Якщо, на основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити
про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваження, за фінансову звітність.
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання
фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю,
яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
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При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність
за оцінку здатності ПрАТ «ФБ «ІННЕКС» 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 керівництво має намір ліквідувати ПрАТ «ФБ «ІННЕКС» чи припинити його діяльність, або коли у нього відсутня будь-яка інша реальна альтернатива, крім ліквідації або припинення діяльності.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд
за процесом фінансового звітування ПрАТ «ФБ «ІННЕКС».
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності.
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність,
в цілому, не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та
випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим
рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА,
завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути
результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо
або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні
рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності
та аудиторську діяльність» та МСА (видання 2016-17 року) в якості національних
стандартів аудиту (НСА) рішенням Аудиторської палати України № 361 від 08.06.2018
року, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрім того, ми:
- ідентифікуємо та визначаємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські
процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення
внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні
пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту,
для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю ПрАТ «ФБ
«ІННЕКС»;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок та 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, доходимо висновку, чи існує
суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів
здатність ПрАТ «ФБ «ІННЕКС» продовжувати 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. Тим не менш, майбутні події або умови можуть примусити ПрАТ
«ФБ «ІННЕКС» 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 лежать в основі її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.
Ми повідомляємо керівництво та осіб, відповідальних за корпоративне управління, про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, виявлені під час аудиту, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.
Ми також надаємо управлінському персоналу та відповідальним особам за корпоративне управління, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо
незалежності, та повідомляємо їх про всі стосунки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це
застосовне, щодо відповідних застережних заходів.
З тих питань, які ми довели до відома осіб, що відповідають за корпоративне
управління, ми визначаємо питання, які були найбільш значущими для аудиту фінансової звітності за поточний період. і, отже, є ключовими питаннями аудиту. Ми
описуємо ці питання в нашому аудиторському звіті, крім випадків, коли публічне
розкриття інформації про ці питання заборонено законом або іншим нормативним
актом, або коли в кількох випадках ми приходимо до висновку про те, що інформація про будь-яке питання не повинна бути повідомлена в нашому звіті, так як можна
обґрунтовано припустити, що негативні наслідки повідомлення такої інформації перевищать суспільно значиму користь від її повідомлення.
Звіт про інші правові та регуляторні вимоги.
Аудиторська перевірка фінансової звітності ПрАТ «ФБ «ІННЕКС» за 2018 рік здійснена у відповідності до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», «Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого
надання впевненості та супутніх послуг» МСА (видання 2016-17 року) в якості національних стандартів аудиту (НСА) рішенням Аудиторської палати України № 361
від 08.06.2018 року, зокрема до МСА 700 «Формування думки та надання звіту щодо
фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора»,
МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного
аудитора», МСА 710 «Порівняльна інформація – відповідні показники і порівняльна
фінансова звітність», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в
документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», МСА 250 «Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності, МСА 550
«Пов’язані сторони», МСА 610 «Використання роботи внутрішніх аудиторів», тощо, а
також відповідно «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», затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.02.2013 року № 160 зі
змінами та доповненнями.
Ці стандарти вимагають від аудиторів дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості,
що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Основні відомості про Приватне акціонерне товариство «Фондова біржа «ІННЕКС»:
Найменування товариства
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Приватне акціонерне товариство «Фондова біржа «ІННЕКС»

Дата внесення останніх змін до 26.06.2017 року Голосіївська районна в місті
установчих документів (Статуту) Києві державна адміністрація
Місцезнаходження

03040, м. Київ, проспект Голосіївський, будинок
70, поверх 11.

Акціонери і їх частки в статутно- Варшавська фондова біржа (за реєстром
му капіталі станом на 31.12.2018 власників іменних цінних паперів Warsaw
року
Stock Exchange) частка у статутному капіталі 9,9933% (1 499 акцій);
Приватне акціонерне товариство «Альтера
Фінанс» - частка у статутному капіталі 5% (750
акцій);
Приватне акціонерне товариство «Компанія з
управління активами «Альтера Ессет Менеджмент» (Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Альтера
Перший») - частка у статутному капіталі 7,96 %
(1 194 акцій);
Приватне акціонерне товариство «Компанія з
управління активами «Альтера Ессет Менеджмент» (Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Кремінь-Інвест») - частка у статутному капіталі 10,5133 %
(1 577 акцій);
Публічне акціонерне товариство «Інвестиційно-фінансовий консалтинг» - частка у статутному капіталі 9 % (1 350 акцій);
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Фонд К-4» - частка у статутному капіталі 7,40
% (1110 акцій);
Інші власники з часткою у статутному капіталі у
розмірі менше ніж за 5% у кількісті – 96 осіб (7
520 акцій) з яких 4 фізичні особи і 92 юридичні.
Основні види діяльності, ліцензії 66.11 Управління фінансовими ринками (основний);
66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного
забезпечення;
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування; Ліцензія сесії.АГ 399006
на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку,
видана згідно рішення № 1184 від 13.11.2009р.
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України. Строк дії ліцензії: з
17.11.2009 року по 17.11.2019 року.
Відповідальні особи

Голова Правління ПрАТ «ФБ «ІННЕКС» – Iсаєва
Валентина Аврамiвна.
Головний бухгалтер – Фiлiппенко Iрина
Василiвна.

Інформація щодо розкриття вимог статті 14 Закону України «Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність» (далі – Закон).
Питання, які викладені у цьому розділі звіту розглядалися лише в межах проведення аудиторської перевірки Товариства за 2018 рік на основі вибіркового тестування та у обсягах, необхідних для планування та проведення аудиторських процедур відповідно до вимог професійних стандартів.
Суттєва невизначеність, яка може ставити під сумнів здатність продовження діяльності юридичної особи, фінансова звітність якої перевіряється, на безперервній
основі у разі наявності такої невизначеності.
Керівництво не ідентифікувало суттєвої невизначеності, яка могла б поставити під
значний сумнів здатність Товариства безперервно продовжувати діяльність, тому
використовувало припущення про безперервність функціонування Товариства, як
основи для обліку під час підготовки фінансових звітів.
Аудиторські оцінки.
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», аудитор виконав процедури, необхідні для отримання інформації,
яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення
внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що
стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності» та МСА 200 «Основні цілі
незалежного аудитора та проведення аудиту у відповідності з Міжнародними стандартами аудиту».
Нами було подано запити до управлінського персоналу та інших працівників
суб’єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок
шахрайства або помилки. Аудитором виконані аналітичні процедури, в тому числі,
по суті з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Аудитор отримав 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.
Під час перевірки ПрАТ «ФБ «ІННЕКС» нами не отримано доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства.
Узгодженість звіту про управління з фінансовою звітністю.
Згідно до пункту 7 статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність» від 16.07.1999 року № 996 зі змінами та доповненнями Звіт про управління
не подають мікропідприємства та малі підприємства яким є ПрАТ «ФБ «ІННЕКС». Таким чином щодо цього питання аудитор не висловлює думки.
Опис питань і висновки, яких дійшов аудитор, 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», затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 12.02.2013 року № 160 зі змінами та доповненнями.
Відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам законодавства
України, формування та сплата статутного капіталу у встановлені законодавством
терміни.
За даними Балансу (Звіту про фінансовий стан) власний капітал ПрАТ «ФБ «ІННЕКС»
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станом на 31 грудня 2018 року складає суму 15 460 тис. грн. та має таку структуру:
- Зареєстрований (пайовий) капітал
- 15 000 тис. грн.;
- Капітал у дооцінках		
- 179 тис. грн.;
- Резервний капітал			
- 330 тис. грн.;
- Непокритий збиток		
–
49 тис. грн.
Додаткового капіталу, неоплаченого капіталу, вилученого капіталу станом на
31.12.2018 року Товариство не має.
Статутний капiтал ПрАТ «ФБ «IННЕКС» становить 15 000 тис. грн., подiлений на 15
тис. штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1 000 грн.
Статутний капітал ПрАТ «ФБ «IННЕКС» сплачено грошовими коштами у повному
обсязі на суму 15 000 000,00 грн. (п’ятнадцять мільйонів грн. 00 коп.).
Розмір сплаченого статутного капіталу ПрАТ «ФБ «IННЕКС» відповідає вимогам
встановленого законодавства та Статуту.
Протягом звітного 2018 року відбувались зміни за статтею Капітал у дооцінках, а
саме: зменшення на суму 273 тис. грн. у зв’язку із продажем основних засобів, що
дооцінювались раніше та збільшення на суму 59 тис. грн. за результатами останньої
переоцінки основних засобів станом на 31.12.2018 року.
Згідно вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» у товаристві створюється резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу
товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за
рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру
резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік.
Станом на 31.12.2018 року резервний капітал складає 330 тис. грн.. Порядок формування резервного фонду відповідає ст. 19 Закону України «Про акціонерні товариства» та установчим документам ПрАТ «ФБ «ІННЕКС».
Станом на 31.12.2018 року відрахувань до резервного капіталу не відбувалось.
За рахунок прибутку поточного року зменшився непокритий збиток минулих
років, станом на 31.12.2018 року непокритий збиток склав 49 тис. грн. Відповідна
інформація розкрита у примітці № 12.
Дані бухгалтерського обліку відповідають установчим документам та установленим нормативно-правовим актам НКЦПФР.
Розкриття інформації щодо чистих активів ПрАТ «ФБ «IННЕКС».
З метою здійснення контролю за дотриманням вимог частини третьої статті 155
Цивільного кодексу України щодо розрахунку вартості чистих активів, розрахунок
чистих активів Товариства здійснювався згідно вимог Методичних рекомендацій затверджених Рішенням ДКЦПФР від 17 листопада 2004 року № 485. артість чистих
активів Товариства становить – 15 460 тис. грн., що більше статутного капіталу, та
відповідає вимогам діючого законодавства.
Інша фінансова інформація відповідно до законодавства.
Інша фінансова інформація відсутня.
Розкриття інформації про прострочені зобов’язання 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 звітну дату ПрАТ «ФБ «IННЕКС» не має прострочених зобов’язань щодо
податків, а також відсутні штрафні санкції за порушення законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів.
Розкриття інформації стосовно напрямів використання коштів, що внесені для статутного капіталу Товариства.
При перевірці аудитори отримали достатню інформацію та докази, що внесені
для формування статутного капіталу Товариства кошти використовуються виключно для здійснення статутної діяльності, яка пов’язана з професійною діяльністю на
ринку цінних паперів.
Розкриття інформації щодо пруденційних нормативів.
Відповідно до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженого
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.10.2015
року № 1597, Товариство розраховує пруденційні показники. Товариство дотримується пруденційних нормативів та вимог до системи управління ризиками згідно
Рішення НКЦПФР від 01.10.2015 року № 1597 «Про затвердження Положення щодо
пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до
системи управління ризиками».
Інформація про пов’язаних осіб
Пов’язаними сторонами вважаються сторони, якщо одна сторона має можливість
контролювати іншу сторону або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень іншою стороною. Пов’язані сторони Товариства включають учасників, ключовий управлінський персонал, підприємства, які мають спільних
власників та перебувають під спільним контролем, підприємства, що перебувають
під контролем ключового управлінського персоналу, а також компанії, стосовно
яких у Товариства є істотний вплив. Відповідна інформація розкрита у Примітках №
25
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) у ПрАТ «ФБ «IННЕКС» - Ісаєва Валентина Аврамівна.
В процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності операцій з пов’язаними
сторонами, що виходять за межі нормальної діяльності Товариства не виявлено.
Розкриття інформації про наявність та обсяг непередбачених активів та/або
зобов’язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою.
Під час перевірки аудитори отримали достатню інформацію, що у ПрАТ «ФБ
«IННЕКС» відсутні непередбачені активи та/або зобов’язання, ймовірність визнання
яких на балансі є достатньо високою.
Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у
фінансової звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан
Ми проаналізували інформацію щодо наявності подій після дати балансу, які не
знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на
фінансовий стан Товариства. Фактів таких подій не встановлено.
Розкриття інформації у фінансовій звітності.
Інформація за видами активів
Необоротні активи.
Станом на 31.12.2018 року первісна вартість нематеріальних активів Товариства
складає 198 тис. грн., знос – 194 тис. грн., залишкова вартість – 4 тис. грн. Нематеріальні активи складаються з авторськiх прав на програмного забезпечення, що
використовується в процесi ведення господарської діяльності. Амортизація нематеріальних активів здійснюється прямолінійним способом. Нематеріальні активи з
невизначеним строком корисного використання амортизації не підлягають. Відповідна інформація розкрита у примітці № 7.
Станом на 31.12.2018 року первісна (переоцінена) вартість основних засобів, що
знаходились на балансі Товариства складає 93 тис. грн., залишкова вартість складає
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93 тис. грн., знос – 0 тис. грн. Відповідно до Наказу про облікову політику нарахування амортизації на основні засоби здійснюється прямолінійним методом. У звітному
періоді відбулась переоцінка основних засобів на загальну суму 61 тис. грн. Також
була реалізація будівлі, ця будівля була переведена до необоротних активів, утримуваних для продажу у грудні 2017 року у зв’язку з прийняттям рішення про його
продаж (Протокол засідання Біржової Ради № 6 від 22.11.2017 року). За підсумками
Звіту незалежного оцінювача ПП «ТАСАДОР» (код за ЄДРПОУ 34762539) №538-11-18
від 19.11.2018 року «Про оцінку майна» ринкова (оціночна) вартість об’єкта оцінки
станом на 19.11.2018 року становить 1 291 тис. грн. Продаж будівлі відбувся за договірною ціною 1 600 тис. грн. згідно договору купівлі-продажу від 28.11.2018 року.
Відповідна інформація розкрита у примітці № 8.
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі станом на звітну дату дорівнюють 1 653 тис. грн. та складаються з iнвестицiї Товариства в пiдприємство Товарна бiржа «IННЕКС», засновником якого є ПрАТ «ФБ
«IННЕКС» з 2006 року. Станом на 31.12.2018 року частка внеску складає 49,583%. Відповідна інформація розкрита у примітці № 9.
Оборотні активи.
Станом на 31.12.2018 року Дебіторська заборгованість складається з:
Заборгованість нарахованих доходів – 2 тис. грн.. У складі статті розрахунки з нарахованих доходів включені проценти за депозитами, що нараховані банком у грудні 2018 року, але перераховані на поточний рахунок Товариства у січні 2019 року.
Інша поточна дебіторська заборгованість ПрАТ «ФБ «IННЕКС» на звітну дату – 13
474 тис. грн. Відповідна інформація розкрита у примітці № 10.
Визнання та оцінка дебіторської заборгованості здійснювалися у відповідності з
вимогами Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) та Міжнародних
стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
Станом на 31.12.2018 року грошові кошти складаються з грошей на поточному рахунку в національній валюті в сумі 1 тис. грн. та підтверджується виписками Банку.
Протягом року
ПрАТ «ФБ «ІННЕКС» відкривала та закривала короткострокові
депозитні рахунки у ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, останні діючи договори про депозит №
824160 від 02.10.2018 року та № 833505 від 13.11.2018 року загальний залишок на
цих депозитних рахунках складає 248 тис. грн. Грошових коштів в іноземній валюті
ПрАТ «ФБ «ІННЕКС» не має.
Коригування статей фінансової звітності на індекс інфляції відповідно до МСБО 29
«Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» у звітному році не здійснювалось. Відповідна інформація розкрита у примітці № 11.
На думку аудитора, інформація за видами активів ПрАТ «ФБ «ІННЕКС» станом на
31.12.2018 року, що складають 15 475 тис. грн., у всіх суттєвих аспектах, розкрита
відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
Інформація за видами забезпечень та зобов’язань
Поточні зобов’язання.
На кінець звітного періоду Товариство мало поточну кредиторську заборгованість, а саме:
- за одержаними авансами – 3 тис. грн.
- поточні забезпечення – 12 тис. грн.
Відповідна інформація розкрита у примітці № 13.
Визнання, достовірність оцінки, а також аналітичний та синтетичний облік
зобов’язань в цілому відповідають вимогам МСБО 37 «Забезпечення, умовні
зобов’язання та умовні активи».
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Основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності, що провів аудит
Повна назва

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДОНКОНСАЛТАУДИТ»

Код за ЄДРПОУ

33913531

Номер реєстру Суб’єкту
аудиторської діяльності для
здійснення обов’язкового
аудиту

Третій

Дата реєстрації

свідоцтво від 25.11.2005 року номер запису №
12661020000014045

Номер та дата свідоцтва про
№ 4252 від 29.01.2009 року рішення Аудиторської
внесення до реєстру аудитор- палати України №198/2 від 29.01.2009 року.
ських фірм
Зовнішня перевірка системи
контролю якості аудиторських послуг

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0456, видане рішенням АПУ від
27.03.2014 року № 291/4.

Номер та дата видачі сертифі- сертифікат аудитора серія А № 005061 від
ката директора - аудитора
30.01.2002 року.
Умови договору на проведення аудиту
Договір на проведення аудиту

№ 1902-1/19 від 19.02.2019 року

Дата початку

19.02.2019 року

Дата завершення

28.02.2019 року

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є :
Ключовий партнер з аудиту
сертифікат серії А № 001100,
виданий на підставі рішення Аудиторської палати України
№13 від 24.03.1994 року
____________________ Т.В. Приходько
Директор
ТОВ «ДОНКОНСАЛТАУДИТ»
сертифікат аудитора серії А № 005061,
виданий на підставі рішення Аудиторської палати України
№ 106 від 30.01.2002 року
				___________________І.А. Малиновська
Адреса аудитора: 03040, м. Київ, пр-т Голосіївський, буд.70
Дата видачі аудиторського висновку

28 лютого 2019 року.

Інформація про доходи та витрати.
Інформація стосовно фінансового результату.
Товариство дотримується вимого МСФО 18 «Дохід», а саме: дохід визнається за
принципом нарахування, коли є впевненість, що в результаті операції відбудеться
збільшення економічних вигід Товариства, а сума доходу може бути достовірно визначена. Дохід визначається без податку на додану вартість, інших податків з продажу та знижок. Дохід визнається, коли відбулося відвантаження і значні ризики та
вигоди, пов’язані з правом власності на товари, переходять до покупця.
Витрати пов’язані з отриманням доходу, визнаються одночасно з відповідним доходом. Витрати обліковуються по мірі понесення та відображення в звіті про прибутки та збитки у відповідному періоді.
Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рік, розрахованої за правилами податкового законодавства України.
За результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 рік Товариством
отримано прибуток у розмірі 43 тис. грн. Відповідна інформація розкрита у примітці
№ 14-22.
Інформація до Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом).
Звіт про рух грошових коштів складено згідно вимог МСФО 7 «Звіти про рух грошових коштів».
Інформація про грошові потоки Товариства надає користувачам фінансових звітів
змогу оцінити спроможність Товариства генерувати грошові кошти та їх еквіваленти, а також оцінити потреби суб’єкта господарювання у використанні цих грошових
потоків.
Товариство не має залишків грошових коштів, які утримуються і є недоступними
для використання, не має невикористаних запозичених коштів, що є наявними для
майбутньої операційної діяльності і для погашення зобов’язань інвестиційного характеру, до яких існують будь-які обмеження щодо використання.
Залишок грошових коштів та їх еквівалентів на 31.12.2018 року на рахунках у банках Товариства складає 249 тис. грн. Відповідна інформація розкрита у примітці №
23.
Інформація до Звіту про власний капітал (зміни у власному капіталі).
Протягом 2018 року відбулись зміни у власному капіталі, що призвели до збільшення власного капіталу Товариства на 102 тис. грн, а саме:
- Товариство отримало прибуток в сумі 43 тис. грн.
- Товариство дооцінило необоротні активи на суму 59 тис. грн.
Власний капітал на кінець звітного періоду складає 15 460 тис. грн.
Таким чином, облік змін у власному капіталі відповідає вимогам МСФО та МСФЗ,
які чинні в Україні, облікові дані достовірні та тотожні даним фінансової звітності.
Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути
на діяльність заявника у майбутньому та оцінку ступені їхнього впливу.
ПрАТ «ФБ «ІННЕКС» функціонує в нестабільному середовищі, що пов’язано з глибокою економічною кризою, політичною нестабільністю та продовженням збройного конфлікту на сході України. Ситуація ускладняється суттєвими коливаннями
валютного курсу національної валюти. Стабілізація економічної ситуації в Україні
значною мірою залежить від ефективності фіскальних та інших економічних заходів,
що будуть вживатися Урядом України. Тому, на даний момент, у зв’язку з невизначеністю переліку та термінів впровадження таких заходів, неможливо достовірно
оцінити ефект впливу поточної економічної ситуації в країні на майбутню діяльність
Товариства.
Нам невідома інформація щодо наявності у Товариства інших фактів та обставин,
які можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства у майбутньому.
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КАРТОЧКА ПЛЮС»
КОДИ

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

Організаційно-правова форма господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю

2019

01

01

Вид економічної діяльності: Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.

за ЄДРПОУ

39955100

Середня кількість працівників: 2

за КОАТУУ

8038200000

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

за КОПФГ

Адреса: вулиця КІКВІДЗЕ, буд. 14, оф. 4, м. КИЇВ, 01103
Складено:

2202889

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018р.
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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240
64.99

за КВЕД

Код рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

2

3

4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020

• Форма №1

•

V
1801001

Код за ДКУД
Пасив

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

Код рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

2

3

4

1400

8000

8000

(2740)

(2789)

1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425

(

) (

)

(

) (

)

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

1430
1435
1495

Пенсійні зобов`язання

1505

Довгострокові кредити банків

1510

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

1515
1520

1065

Благодійна допомога

1526

1090
1095

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

1530

резерв незароблених премій

1533

інші страхові резерви

1534

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

1535
1540
1545
1595

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

1600
1605

1670
1690

52

1792

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

1695

70

1817

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

Баланс

1900

5330

7028

1021
1022
1030
1035

201

201

1040
1045
1050
1060

201

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125

201

5000
23

41

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170

5071

1782

35

4

35

4

1180
1181
1182
1183
1184
1190
1195

5129

6827

1200
1300

5330

7028

№1(27) • 26 квітня 2019 р.

5260

5211

13
12
1
4

1

1500

1521
1525

1531
1532

1610
1615
1620
1621
1625
1630

1
5

1635
1640
1645
1650
1660
1665

18

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

Стаття

Код рядка

За звітний
період

1

2

3

4

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

2000

78

165

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

)
27

)

Фінансовий результат від операційної діяльності:

(

) (

165

78
(

)

) (

)

прибуток

2190

збиток

2195

Дохід від участі в капіталі

2200

Інші фінансові доходи

2220

Інші доходи

2240

Дохід від благодійної допомоги

2241

Фінансові витрати

2250

(

) (

)

Втрати від участі в капіталі

2255

(

) (

)

Інші витрати

2270

(

) (

)

2275

Дохід (витрати) від зміни інших
страхових резервів

2110

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

Зміна інших страхових резервів,
валова сума

2111

Фінансовий результат до оподаткування:

Зміна частки перестраховиків в
інших страхових резервах

2112

Інші операційні доходи

2120
2121

60
(

54

) (

5

)

7

прибуток

2290

збиток

2295

(

) (

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

(

) (

Прибуток (збиток) від припиненої
діяльності після оподаткування

2305

67
)
12

)

Чистий фінансовий результат:
2122
2130

(

132

) (

78

)

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

55
(

49

) (

)

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

www.emitinfo.com

4

2150

2105

Адміністативні витрати

3

Витрати на збут

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

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

1801003

Код за ДКУД
1

Стаття

1

Код рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

Витрати на оплату праці

2505

69

39

Відрахування на соціальні заходи

2510

15

9

Амортизація

2515

Інші операційні витрати

2520

48

57

Разом

2550

132

105

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
(49)

55

Дивіденди на одну просту акцію

№1(27) • 26 квітня 2019 р.

2600
2605
2610
2615
2650

ЕМІТ ІНФО

91

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КАРТОЧКА ПЛЮС»

ЕМІТ ІНФО

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

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

3011
3015

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

Код рядка

За звітний
період

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

2

3

3000
3005
3006
3010

За аналогічний
період попереднього року
4

78

165

3025

2

7

3035
3040
3045
3050

4

5

3200
3205
3215
3220
3225
3230
3235
3250

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

3020

1801004

Код за ДКУД

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

Стаття

3255

(

) (

)

3260
3270
3275

(
(
(

) (
) (
) (

)
)
)

3280

(

) (

)

3290

(

) (

)

3295

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової
діяльності

3055
3095

19614

10898

Товарів (робіт, послуг)

3100

(

30

) (

50

)

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

(
(
(

55
14
25

) (
) (
) (

27
7
8

)
)
)

3116

(

12

) (

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

(

3195

) (
13

) (

)
7

) (
19594

) (

-26

)

)
10940

)

38

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

473

3340
3345

(

Код Зареєстроварядка ний капітал

) (

3350
3355
3360

478
(
(

) (
) (

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

4

5

6

(

) (

)

(

) (

)

3375

(

) (

)

3390

(

) (

)

3395

-5

-6

3400
3405

-31
35

32
3

4

35

3410
3415

Нерозподілений прибуток Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

2

3

4000
4005
4010
4090
4095
4100
4110
4111
4112
4113

8000

(2740)

5260

8000

(2740)
(49)

5260
(49)

Разом змін у капіталі

4295
4300

(49)
(2789)

(49)
5211
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9

Всього

1

92

8

Вилучений
капітал

1801005

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
Залишок на кінець року

7

)
)

3365

Код за ДКУД

Капітал у
дооцінках

)
4666

3370

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ Форма №4
Стаття

4660

3310

10

4114
4116
4200
4205
4210
4215
4220
4225
4240
4245
4260
4265
4270
4275
4280
4290
4291
8000

№1(27) • 26 квітня 2019 р.

www.emitinfo.com

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КАРТОЧКА ПЛЮС»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Офіс Товариства знаходиться в Україні у м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 14, офіс 4.

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КАРТОЧКА ПЛЮС»
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК,
ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ
Зміст

Найменування розділів Приміток
1.Інформація про Товариство
2.Загальна основа формування фінансової звітності:
2.1 Достовірне подання та відповідність МСФЗ.
2.2 МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності та зміни в МСФЗ для річної фінансової звітності 2018 року
2.3 Валюта подання фінансової звітності
2.4 Припущення про безперервність діяльності
2.5 Рішення про затвердження фінансової звітності.
2.6.Звітний період фінансової звітності.
3.Суттєві положення облікової політики:
3.1 Основа (або основи) оцінки ,що застосовані при складанні фінансової звітності.
3.2 Загальні положення щодо облікових політик.
3.2.1 Основа формування облікових політик
3.2.2 Інформація про зміни в облікових політиках
3.2.3 Форма та назви фінансових звітів.
3.2.4 Методи подння інформації у фінансових звітах
3.3.Облікові політики щодо фінансових інструментів
3.3.1 Визнання та оцінка фінансових інструментів
3.3.2 Грошові кошти та їхні еквіваленти
3.3.3 Дебіторська заборгованість
3.3.4 Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю
3.3.5 Подальша оцінка активів
3.3.6 Зобов’язання
3.3.7 Згортання фінансових активів та зобов’язань
3.3.8 Очікувані кредитні збитки
3.4 Облікові політики щодо основних засобів
3.4.1 Визнання та оцінка основних засобів
3.4.2 Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів
3.4.3 Подальші витрати
3.4.4 Амортизація основних засобів
3.4.5 Нематеріальні активи
3.4.6 Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів
3.5 Облікові політики щодо податку на прибуток
4. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової
звітності
4.1 Забезпечення
4.2.Виплати працівникам
4.3 Доходи та витрати
5.Основні припущення, оцінки та судження
5.1 Судження щодо операцій, подій, або умов за відсутності конкретних МСФЗ.
5.2.Судження щодо справедливої вартості активів Товариства.
5.3 Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів
5.4 Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів
5.5 Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
6.Розкриття інформації, що підтверджує статті , які подані у фінансових звітах.
Примітка 6.1 Основні засоби
Примітка 6.2 Інвестиції пов’язаним сторонам за методом участі у капіталі.
Примітка 6.3 Грошові кошти
Примітка 6.4 Дебіторька заборгованість
Примітка 6.5 Статутний капітал
Примітка 6.6 Зобов’язання
Примітка 6.7 Доходи
Примітка 6.8 Витрати
Примітка 6.9 Прибутки та збитки
7. Розкриття іншої інформації
Примітка 7.1 Умовні зобов’язання та невизначені контрактні зобов’язання
Примітка 7.2 Судові процеси
Примітка 7.3 Розкриття інформації з пов’язаними сторонами
Примітка 7.4 Цілі та політика управління фінансовими ризиками
Примітка 7.4.1 Кредитний ризик
Примітка 7.4.2 Ринковий ризик
Примітка 7.4.3 Ризик ліквідності
Примітка 8.Управління капіталом.
Примітка 9 Події після звітної дати
1.ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО
Найменування Товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КАРТОЧКА плюс» (далі Товариство) засноване відповідно до рішення
засновників протокол № 1 від 10.08.2015р. та зареєстровано державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві
18.08.2015р., Номер запису про включення відомостей про юридичну особу 1070
102 0000 059092 в реєстрі суб’єктів підприємницької діяльності.
Статут ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КАРТОЧКА плюс», затвердженого протоколом загальних зборів учасників Товариства №1 від 10 серпня 2015 року, було зареєстровано 18.08.2015 року,
Ідентифікаційний код, за яким підприємство занесене органом статистики до Єдиного Державного реєстру звітних /статистичних/ одиниць України – 39955100.
Юридична адреса підприємства: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 14, офіс 4.
Фактична адреса: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 14, офіс 4.
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КАРТОЧКА плюс», здійснює такі види діяльності
(КВЕД 2010):
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім
страхування та пенсійного забезпечення.
Чисельність працівників Товариства складає – 2 (дві) особи.
ТОВ «ФК «КАРТОЧКА клюс” видано свідоцтво Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про реєстрацію фінансової установи, серії ФК № 666 від 02.12.2015 року.
ТОВ « ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КАРТОЧКА плюс» має право надавати наступні фінансові послуги
- надавати послуги з факторингу, надання коштів у позику, в тому числі на умовах
фінансового кредиту на підставі отриманої ліцензії Нацкомфінпослуг на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, розпорядження Нацкомфінпослуг №692 від 23.03.2016 року;
У 2018 році Товариство надавало послуги з факторингу.
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Учасники:
Станом на 31 грудня 2018 року єдиним зареєстрованим учасником Компанії є
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНД ІНВЕСТМЕНТ ГРУП», код
ЄДРПОУ 39012647, розташоване за адресою: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 14, офіс 4,
яка володіє 100% часткою.
2. Загальна основа формування фінансової звітності
2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення,
яка сформована з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних
потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського
обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2018 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України
При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами
національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать
вимогам МСФЗ..
2.2.МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності та зміни в МСФЗ для річної фінансової звітності 2018 року
МСФЗ (IAS) 8.30 вимагає розкриття в звітності стандартів, які були випущені, але
ще не набрали чинності. Такі вимоги забезпечують розкриття відомої або такої, що
піддається оцінці інформації,що дозволяє користувачам оцінити можливий вплив
вживання цих МСФЗ на фінансову звітність компанії.
Нижче наведено стандарти та роз’яснення, які були випущені, але не вступили в
силу на дату випуску фінансової звітності нашого Товариства.ТОВ «КАРТОЧКА плюс»
має намір застосувати ці стандарти з дати їх вступу в силу.
МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»
МСФЗ (IFRS) 16 був випущений у січні 2016 року і замінює собою МСФЗ (IAS) 17
Оренда.
Роз’яснення КРМФЗ (IFRIC) 4 «Визначення наявності в угоді ознак
оренди»,Роз’яснення ПКР(SIC) 415 «Операційна оренда-стимули « та Роз’яснення
ПКР (SIC) 27 «Визначення сутньості операцій, які мають юридичну форму оренди».
МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи визнання, оцінки, представлення та розкриття інформації про оренду і вимагає, щоб орендарі відображали усі договори оренди
з використанням єдиної моделі обліку у балансі, аналогічно порядку обліку, який
передбачено МСФЗ (IAS) 17 для фінансової оренди.
Порядок обліку для орендодавця у відповідності з МСФЗ (IFRS) 16 практично не
зміниться у порвнянні з діючими вимогами МСФЗ (IAS) 17.
МСФЗ (IFRS) 16 вступає в силу по відношенню річних періодів, які почнуться з 1
січня 2019 року, або після цієї дати.Допускається дострокове застосування, але не
раніше застосування підприємством МСФЗ (IFRS)15.
МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування»
У травні 2017 року Рада по МСФЗ випустив МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування»
МСФЗ
(IFRS) 17 представляє всебічну модель обліку договорів
страхування,охоплюючи всі доречні аспекти обліку.В основі МСФЗ (IFRS) 17 міститься загальна модель, яка доповнена наступним:
Певні модифікації для договорів страхування з прямою участю в інвестиційному
доході (метод перемінної винагороди).
Спрощений підхід (підхід на основі розподілу премії) в основному для короткострокових договорів.
МСФЗ (IFRS) 17 вступає в силу по відношенню до звітних періодів, які починаються
з 1 січня 2021 року, або після цієї дати, при цьому вимагається представити порівняльну інформацію. Допускається дострокове застосування за умови, що підприємство застосовує МСФЗ (IFRS) 9 та МСФЗ (IFRS) 15 на дату першого застосування
МСФЗ (IFRS) 17, або до неї.
Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2017-2019 рр.
(кроки щодо схвалення й випуску поправок)
Попередньо Рада з МСФЗ на зустрічі вирішила завершити три поправки в межах
циклу Щорічних удосконалень 2017 – 2019:
– облік раніше утримуваних часток участі (поправки до МСФЗ 3 (IFRS 3) і МСФЗ 11
(IFRS 11);
– наслідки зі сплати податку на прибуток від фінансового інструменту, класифікованого як капітал (поправки до МСБО 12 (IAS 12);
– витрати за позиками, які мають право бути капіталізованими (поправки до МСБО
23 (IAS 23).
Рада з МСФЗ вирішила таке:
– поправки підпадають під критерії для включення до циклу Щорічних удосконалень; та
– вимагати від компаній застосування поправок у річних фінансових звітностях,
звітний період яких починається з 1 січня 2019 року, дозволяючи раннє застосування.
Діяльність із тарифного регулювання .Рада з МСФЗ зібралася також для розвитку
подальшої можливої моделі обліку щодо визначення тарифного регулювання.
Важливим питанням для обговорення були чинники, які можуть вплинути на вибір основ оцінювання регульованих активів, що виникли за допомогою механізму
коригування тарифів у регулятивних угодах. Рада з МСФЗ зосередилася на тих регульованих активах, я – компанія вже зазнала витрат, використаних на необхідну
діяльність; та
– регулятивна угода дає компанії право збільшити тариф для клієнтів на майбутні
періоди з метою покриття таких витрат.
Роз’яснення КРМФЗ(IFRIC) 23. «Невизначеність у відношенні правил обрахування
податку на прибуток»
Роз’яснення розглядають порядок обліку податку на прибуток, коли існує невизначеність податкових трактовок, що впливає на застосування МСФЗ (IAS)12.
Роз’яснння не застосовується до податків і зборів, які не відносяться до сфери
застосування МСФЗ(IAS)12, а також не містить особливих вимог, які стосуються процентів і штрафів, які пов’язані з невизначеними податковими трактовками.
Роз’яснення вступає в силу для річних звітних періодів, починаючи з 1 січня
2019 року, або після цієї дати.
ЗМІНИ В МСФЗ ДЛЯ РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 2018 РОКУ :
МСФЗ (IAS) 7 «Звіт про рух грошових коштів» доповнений вимогами до розкриття
суттєвої інформації щодо змін у зобов’язаннях, пов’язаних з фінансовою діяльністю
компанії (п. 44a МСФЗ (IAS) 7). тепер в звіті необхідно вказувати:
• зміни в результаті грошових потоків від фінансової діяльності;
• зміни в результаті отримання або втрати контролю над дочірніми організаціями
та іншими бізнесами;
• впливу змін курсів валют;
• зміни у справедливій вартості;
• інші зміни.
У МСФЗ (IAS) 12 «Податки на прибуток» внесені поправки в частині визнання відкладених податкових активів щодо нереалізованих збитків (п. 29А МСФЗ (IAS) 12).
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Стандарт доповнений ілюстрацією того, як в результаті зниження справедливої
вартості фінансового інструменту через зростання ринкової процентної ставки виникає віднімається податкова різниця. Адже при продажу або погашення такого активу організація отримає відрахування для цілей оподаткування в розмірі номінальної (а не справедливої) вартості активу і тим самим зможе реалізувати відстрочений
податковий актив.
МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про участь в інших організаціях» зобов’язує
розкривати в примітках до фінансової звітності інформацію про дочірніх і асоційованих організаціях, спільних підприємствах та операціях.
Перераховані вище зміни не вплинули на модель звітності Товариства за 2018 рік.
2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна
валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.
2.4. Припущення про безперервність діяльності
Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування,
які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.
2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення)
керівником Товариства 31 січня 2019 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не
мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.
2.6. Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2018 року.
3. Суттєві положення облікової політики
3.1. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітності
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості підприємств.
3.2. Загальні положення щодо облікових політик
3.2.1. Основа формування облікових політик
Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб’єктом господарювання при складанні та поданні фінансової
звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу
скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію
про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід
застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.
Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та
помилки» та інших чинних МСФЗ.
3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках
Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних
операції, інших подій або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє
визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними.
3.2.3. Форма та назви фінансових звітів
Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам,
встановленим НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах
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.
3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів
3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів
Товариство визнає такі категорії фінансових активів:
фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку;
фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю.
Товариство визнає такі категорії фінансових зобов’язань:
фінансові зобов’язання, оцінені за амортизованою собівартістю;
фінансові зобов’язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання
Товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати,
які безпосередньо належить до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов’язання.
3.3.2.Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.
Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції,
які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку погашення, наприклад, протягом не
більше ніж три місяці з дати придбання.
Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в національній валюті та в іноземній валюті.
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за
справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті
здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами НБУ.
3.3.3.Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою контрактне
право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта господарювання.
Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді,
коли Товариство стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту.
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.
приймається за основний ринок або, за відсутності основного ринку, за найспри-
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ятливіший 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.
Для оцінки акцій, що входять до складу активів Товариства та не перебувають у
біржовому списку організатора торгівлі, та паїв (часток) господарських товариств за
обмежених обставин наближеною оцінкою справедливої вартості може бути собівартість. Це може бути тоді, коли наявної останньої інформації недостатньо 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.
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,, щоб визначити справедливу
вартість, або коли існує широкий діапазон можливих оцінок справедливої вартості,
а собівартість є найкращою оцінкою справедливої вартості у цьому діапазоні.
Якщо є підстави вважати, що балансова вартість суттєво відрізняється від справедливої, Товариство визначає справедливу вартість за допомогою інших методів
оцінки. Відхилення можуть бути зумовлені значними змінами у фінансовому стані
емітента та/або змінами кон’юнктури ринків, на яких емітент здійснює свою діяльність, а також змінами у кон’юнктурі фондового ринку.
Справедлива вартість акцій, обіг яких зупинено, у тому числі цінних паперів емітентів, які включені до Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, визначається
із урахуванням наявності строків відновлення обігу таких цінних паперів, наявності
фінансової звітності таких емітентів, результатів їх діяльності, очікування надходження майбутніх економічних вигід. .
3.3.4. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю
До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Товариство відносить облігації та векселі. Після первісного визнання Товариство оцінює їх
за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка.
3.3.5. Подальша оцінка активів
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, паї (частки) господарських товариств, облігації підприємств, які Товариство утримує для продажу.
3.3.6. Зобов’язання
Класифікація фінансових зобов’язань
Всі фінансові зобов’язання визначаються як такі, що у подальшому оцінюються
за амортизованою собівартістю, користуючись методом ефективного відсотка, за
винятком таких:
а) фінансові зобов’язання за справедливою вартістю з відображенням результату
переоцінки у прибутку або збитку. Такі зобов’язання, в тому числі похідні фінансові інструменти, які є зобов’язаннями, у подальшому оцінюються за справедливою
вартістю;
б) фінансові зобов’язання, що виникають, коли передача фінансового активу не
відповідає критеріям для припинення визнання або коли застосовується підхід подальшої участі;
в) контракти фінансової гарантії;
г) зобов’язання надати позику за відсотковою ставкою, нижчою ніж ринкова.
Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із
вищенаведених ознак:
Товариство сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню протягом 12 місяців після звітного періоду;
Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом щонайменше 12 місяців після звітного періоду.
Поточні зобов’язання Товариства визнаються за умови відповідності визначенню і
критеріям визнання зобов’язань. Поточні зобов’язання не дисконтуються.
Первісно зобов’язання, на які нараховуються відсотки, визнаються за справедливою вартістю, яка дорівнює сумі надходжень мінус витрати на проведення операції. У подальшому суми фінансових зобов’язань відображаються за амортизованою
вартістю за методом ефективної ставки відсотку та будь-яка різниця між чистим
надходженнями та вартістю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом
періоду дії запозичень із використанням ефективної ставки відсотка. У випадку поточних зобов’язань ефект дисконтування вважається несуттєвим і вони оцінюється
за первісною вартістю.
3.3.7. Згортання фінансових активів та зобов’язань
Фінансові активи та зобов’язання згортаються, якщо Товариство має юридичне
право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік,
або реалізувати актив та виконати зобов’язання одночасно.
3.3.8. Очікувані кредитні збитки
Очікувані кредитні збитки визнаються у фінансовій звітності як резерв.
Порядок знецінення, застосовується до фінансових активів, що обліковуються:
• за амортизованою вартістю за моделлю ефективної ставки процента;
• за справедливою вартістю через інший сукупний дохід (крім інвестицій у часткові
інструменти).
Під порядок знецінення підпадають:
• видані позики;
• дебіторська заборгованість (торговельна);
• дебіторська заборгованість з фінансової оренди;
• інвестиції у боргові цінні папери (що утримуються для отримання грошових потоків у рахунок погашення основної суми боргу та процентів);
• інвестиції у боргові цінні папери (що утримуються для отримання грошових потоків у рахунок погашення основної суми боргу, процентів, а також від їх продажу).
Під порядок знецінення не підпадають:
• фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток
і збиток ;
• інвестиції у часткові інструменти, що обліковуються за справедливою вартістю
через інший сукупний дохід.
Порядок створення та подання резерву у фінансовій звітності залежить від того,
як обліковується фінансовий актив – за амортизованою чи за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
3.4. Облікові політики щодо основних засобів .
3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів
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Товариство визнає матеріальний об’єкт основним засобом, якщо він утримується
з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше
6000 грн.
Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому основні засоби оцінюються за їх 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.
Примітка 6.1
3.4.2. 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 грн.
Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та
будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої
суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу
власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється
визнання відповідного активу.
3.4.3. Подальші витрати.
Товариство не визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів витрати на
щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об’єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об’єкта
основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям
визнання активу.
3.4.4. Амортизація основних засобів.
Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом.
3.4.5. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності.
Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного
методу. Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.
3.4.6. 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.
3.5. 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 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. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової
звітності
4.1. Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше
можливо, ніж неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму
зобов’язання.
4.2. Виплати працівникам
Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як
зобов’язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає
очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права
на майбутні виплати відпускних.
(Примітка 6.7)
4.3. 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.
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 нада-
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ють 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.
5. Основні припущення, оцінки та судження
При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення,
які мають вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та
тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.
Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за
існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки
базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі
судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем
складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для
підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче.
5.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або
умови, керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність:
• подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові
потоки Товариства;
• відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму;
• є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
• є повною в усіх суттєвих аспектах.
Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:
а) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;
б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів
та витрат у Концептуальній основі фінансової звітності.
Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну
літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.
5.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент
закриття торгів на звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої
економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших
факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».
5.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів
Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають
стосунок до оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є
ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що:
а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки
оцінки базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій; та
б) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на доходи (витрати) може бути значним.
5.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів
Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне
судження за цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту,
його прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які
можуть бути пов’язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.
5.5. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
На звітну дату Товариство проводить аналіз дебіторської заборгованості, іншої дебіторської заборгованості та інших фінансових активів на предмет наявності ознак
їх знецінення. Збиток від знецінення визнається виходячи з власного професійного
судження керівництва за наявності об’єктивних даних, що свідчать про зменшення
передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним активом у результаті однієї
або кількох подій, що відбулися після визнання фінансового активу.
6. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах
Примітка 6.1 . Основні засоби (тис.грн)
Станом на 31 грудня 2018 основні засоби відсутні.
Примітка 6.2 Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі у капіталі:
Компанія володіє на протязі 2018 року наступними фінансовими інвестиціями
Товариство на своєму балансі має інші фінансові інвестиції – цінні папери ( акції
прості іменні) ПАТ «СК «Стандарт Ре» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 39148240) в кількості 200762 шт. (номінальна вартість 1 грн.) по ціні придбання на суму 201 тис. грн.,
з терміном утримування більше одного року
Станом на 31 грудня 2018 « Інші фінансові інвестиції » становлять 201 тис. грн .
Примітка 6.3.Грошові кошти та їх еквіваленти (грн)
Станом на 31.12.2018 року грошові кошти складалися з залишків на банківських
рахунках, а саме:
Банк

Рахунок

Сума на
31.12.2017
року (грн).

Сума на
31.12.2018
року (грн)

ПАТ «АЛЬФА-БАНК»

26509015404501

15773.10

920.97

ПАТ «АЛЬФА-БАНК»депозитний

26508015404502

19325.00

3100.00

ПАТ «ЄВРОБАНК»

26509237350001

340.00

340.00

Примітка 6.4 Дебіторська заборгованість
На 31.12.2018 року дебіторська заборгованість складається з довгострокової заборгованості, а саме володіння векселем (простим іменним в кількості 1 шт) емітент
ТОВ «ГРАНД ІНВЕСТМЕНТ ГРУП». Дебіторська заборгованість відображається за
справедливою вартістю 5000 тис.грн.
Примітка 6.5 Статутний капітал
Станом на 31.12.2018 року зареєстрований статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК«КАРТОЧКА плюс» становив 8 000 000,00 грн., що відповідає вимогам чинного законодавства та встановленим нормативам.
Структура статутного капіталу представлена наступним чином:
Один учасник – юридична особа, частка в статутному капіталі 8 000 000,00 грн
або 100 % частка, Юридична особа, ТОВ «ГРАНД ІНВЕСТМЕНТ ГРУП», код ЄДРПОУ
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ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КАРТОЧКА ПЛЮС»

ЕМІТ ІНФО

39012647, розташоване за адресою: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 14, офіс 4
Станом на 31.12.2018 року зареєстрований статутуний капітал визначено в розмірі 8000 тис.грн. Фактично внесено грошовими коштами 8 000 тис.грн
Неоплачений статутний капітал становить 0,0 тис.грн.

Примітка 7.1 Умовні зобов’язання та невизнані контрактні зобов’язання
ТОВ «ФК «КАРТОЧКА плюс» не має умовних активів і зобов’язань, а також і невизнаних контрактних зобов’язань.

Примітка 6. 6 Зобов’язання (тис.грн)

Примітка 7.2 Судові процеси

Поточні зобов’язання і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення станом на 31 грудня 2018 року
складають 1817 тис. грн
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги становить 0 тис.
грн і складаються з розрахунками з вітчизняними та іноземними постачальниками.
Станом на 31 грудня 2018 року Компанія не мала простроченої та сумнівної
іншої кредиторської заборгованості (31 грудня 2018 року: строк виникнення такої
заборгованості не перевищував 365 днів). Балансова вартість іншої кредиторської
заборгованості дорівнює її справедливій вартості.
тис.грн.
Станом на 31.12.2017 року

Станом на 31.12.2018 року

Поточна кредиторська заборго- ваність за товари, роботи та послуги, тис. грн.

Поточна кредиторська заборго- ваність за товари, роботи та послуги, тис. грн.

Поточна кредиторська заборго- 13
ваність за розрахунками з бюджетом

Поточна кредиторська забор- 1
гованість за розрахунками з
бюджетом

Поточна кредиторська заборго- 1
ваність за розрахунками зі страхування

Поточна кредиторська забор- 1
гованість за розрахунками зі
страхування

Поточна кредиторська заборго- 4
ваність за розрахунками з оплати праці

Поточна кредиторська заборго- 5
ваність за розрахунками з оплати праці

Поточні забезпечення, тис. грн.

Поточні забезпечення, тис. грн.

-

18

Інші поточні зобов’язання, тис. 52
грн.

Інші поточні зобов’язання, тис. 1792
грн.

Усього

Усього

70

Короткострокові кредити банків
Короткострокових кредитів немає.
Інші довгострокові фінансові зобов’язання
Інших довгострокових фінансових зобов’язань не має.
Примітка 6.7 Доходи (тис.грн)
У 2018 р. ТОВ « фк «КАРТОЧКА плюс» отримало доходи:

1817

тис.грн

За 2017 рік

За 2018 рік

Чистий дохід від реалізації про- 165
дукції (товарів, робіт, послуг) тис.
грн.

Чистий дохід від реалізації про- 78
дукції (товарів, робіт, послуг) тис.
грн.

Інший операційний дохід, тис. 7
грн.

Інший операційний дохід, тис. 5
грн.

Усього

Усього

172

83

Примітка 6.8 Витрати (тис.грн)
Елементи операційних витрат представлені наступним чином:
За 2017 рік

За 2018 рік

Матеріальні затрати, тис. грн.

-

Матеріальні затрати, тис. грн.

-

Витрати на оплату праці, тис. 39
грн.

Витрати на оплату праці, тис. 69
грн.

Відрахування на соціальні захо- 9
ди, тис. грн.

Відрахування на соціальні захо- 15
ди, тис. грн.

Амортизація, тис. грн.

-

Амортизація, тис. грн.

-

Усього

48

Усього

84

Інші операційні витрати за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року склали 48 тис.
грн., в які входять ,розрахунково-касове обслуговування, резерв відпусток, та ін.
За 2017 рік

За 2018 рік

Інші операційні витрати, тис. 57
грн.

Інші операційні витрати, тис. грн. 48

Усього

Усього

57

48

Витрати на персонал та відповідні відрахування (тис.грн)
Заробітна плата, єдиний соціальний внесок, щорічні відпускні та лікарняні нараховуються у тому періоді, в якому відповідні послуги надаються працівникам Компанії.
Інформація щодо виплат провідному управлінському персоналу (тис.грн)
Загальний розмір винагород вищому керівництву (заробітна плата та відрахування
на соціальні заходи) ,включений до складу адміністративних витрат,представлений
у такий спосіб:
.					2017 рік
2018 рік
Винагороди вищому керівництву, тис.грн 		
39
69
Податки й відрахування по заробітній платі, тис.грн
9
15
Усього винагород 				
48
83
Примітка 6.9 Прибутки та збитки (тис.грн)
За результатом всіх видів діяльності в 2018 році Компанією отриманий збиток в
розмірі 49,00 тис. грн.
За 2017 рік

За 2018 рік

Прибуток підприємства, тис.
грн.
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Прибуток підприємства, тис.
грн.

-

Станом на звітну дату ТОВ « ФК «КАРТОЧКА плюс» нє є учасником судових
процесів,в зв’язку з діяльністю підприємства.
Кримінальні провадження відносно Товариства у періоді, що перевіряється відсутні.
Примітка 7.3 Розкриття інформації про пов’язані сторони
Станом на 31.12.2018 року пов’заними сторонами з ТОВ « ФК «КАРТОЧКА плюс» є:
№

Пов’язана сторона

Підстава

1

ТОВ «ГРАНД ІНВЕСТМЕНТ ГРУП», код
ЄДРПОУ 39012647

Учасник

ПОЛЯКОВ ПАВЛО ЛЕОНІДОВИЧ, іден- Директор
тифікаційний номер 3064008275
Господарських операцій з пов’язаними сторонами у 2018 році не відбувалося.
Примітка 7.4 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.
7.4.1. Кредитний ризик
Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового
збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та дебіторська заборгованість.
Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка
кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги
та будь-яка інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові
зобов’язання. Товариство використовує наступні методи управління кредитними
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.
7.4.2. 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.
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.
Примітка 7.4.3. 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, а також прогнозні потоки грошових коштів від
операційної діяльності.
Примітка 8. Управління капіталом
Товариство дотримувалось усіх зовнішніх встановлених вимог щодо капіталу станом на 31 грудня 2018 року. Для відображення змін у складі власного капіталу Товариство використало форму Звіт про власний капітал, затверджену Наказом МФУ
73 від 07.02.2013р.
Згідно чинного законодавстства фінансові компанії, які планують надавати один
вид фінансових послуг, зобов’язані мати власний капітал у розмірі не менше 3 млн
гривень.Власний капітал компаній, які планують надавати два і більше видів фінансових послуг, не повинен бути менше 5 млн гривень.
Станом на 31.12.2018 року власний капітал Товариства становить 5 211 тис.грн.
Примітка 9. Події після звітної дати.
Після звітної дати (31 грудня 2018 року) не відбулося жодних подій, які справили б істотний вплив на показники фінансової звітності Товариства.
Директор
ТОВ «ФК «КАРТОЧКА плюс»

Поляков П.Л.

Головний бухгалтер
ТОВ «ФК «КАРТОЧКА плюс»

Линецька Н.В.

Примітка 7. Розкриття іншої інформації
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I. ЗВІТ З АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності за МСФЗ (далі – «фінансова звітність») ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КАРТОЧКА
ПЛЮС», (далі за текстом –«Товариство», «Компанія»), код ЄДРПОУ 39955100,
місцезнаходження: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 14, офіс 4 яка складається із:
- Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2018 року;
- звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2018 рік;
- звіт про рух грошових коштів(за прямим методом) за 2018 рік;
- звіт про власний капітал за 2018 рік;
- стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.
Фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням
концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на застосуванні
вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту, річна фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, у всіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства з обмеженою
відповідальністю «Фінансова компанія «КАРТОЧКА плюс» станом на 31.12.2018 року,
та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до застосовуваної концептуальної основи фінансової звітності Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
Основа для думки із застереженням
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту,
огляду, іншого надання впевненості та супутних послуг (МСА). Аудиторами були виконані процедури, якi обґрунтовують думку щодо відсутності в бухгалтерському обліку суттєвих перекручень, що впливають на показники фінансової звітності. Нашу
відповідальність згідно з цими стандартами викладено у розділі «Відповідальність
аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з 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.
Незалежним аудитором виявлено відсутність розкриття інформації у Примітках до річної фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2018 р., (Примітці 7.3
Розкриття інформації щодо операцій зі зв’язаними сторонами), щодо операцій з
пов’язаними сторонами, яку слід розкривати відповідно до вимог Міжнародних
стандартів фінансової звітності, а саме: (отримання від пов’язаної сторони безвідсоткової поворотної допомоги, виплати ключовому управлінському персоналу).
Ми отримали обґрунтовану впевненість щодо відсутності у річній фінансовій звітності ТОВ «ФК «КАРТОЧКА плюс» суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або
помилки.
На думку аудитора вище зазначене в сукупності є важливим для користувачів
фінансової звітності Товариства, але доходить висновку, що можливий вплив на фінансову звітність не виявлених викривлень може бути суттєвим, але не всеохоплюючим, тому ми вважаємо за доцільно модифікувати нашу думку.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту річної фінансової звітності за 2018 рік. Інформація
в цьому розділі наведена у відповідності до МСА 701 «Повідомлення інформації з
ключових питань аудиту в звіті незалежного аудитора». Ці питання розглядалися в
контексті нашого аудиту річної фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
До ключових питань даного звіту включена інформація відповідно до Методичних
рекомендацій щодо інформації, яка стосується аудиту за 2018 рік субєктів господарювання, нагляд за якими здійснює Нацфінкомпослуг згідно Розпорядження від
26.02.2019 р. №257, а саме:
станом на 31.12.2018 р.
- Управлінський персонал оцінює здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, використовуючи припущення про безперервність
діяльності як основи для бухгалтерського обліку.
- Управлінський персонал Товариства не індентифікує події чи умови, які поставили би під сумнів здатність продовжувати безперевну діяльність протягом 12 місяців.
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- Станом на 31.12.2018р. Засновниками Товариства статутний капітал сплачено в
повному обсязі. Власниками істотної участі в статутному капіталі Товариства (контролери) є:
ТОВ «ГРАНД ІНВЕСТМЕНТ ГРУП», код ЄДРПОУ 39012647, адреса учасника: 01103, м.
Київ, вулиця вул. Кіквідзе, буд. 14, кв. 4 – 100%, що складає 8 000 000 грн.
- Оборотні активи Товариства оцінені за первісною вартістю, яка є наближеною
до справедливоі вартості на підставі вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».
- Знецінення активів Товариства не здійснювалось у зв’язку з відсутністю можливих ознак знецінення згідно МСФЗ 36 «Знецінення активів».
- Товариство не має пенсійних активів.
- Активів, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України, не виявлено.
Протягом звітного року заробітна плата директора Товариства нараховувалася та виплачувалася згідно штатного розкладу за фактично відпрацьований час.
- Товариство не одержувало в звітному періоді доходів від інвестування активів.
- Операцій з пов’язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об’єднання у звітному періоді Товариство здійснювало в
наступних обсягах:
• Отримано поворотню фінансову допомогу на безвідсотковій основі від засновника ТОВ «ГРАНД ІНВЕСТМЕНТ ГРУП», код ЄДРПОУ в розмірі 281 тис. грн., залишок
якої, в сумі 68 тис. грн. відображено в складі інших поточних зобов’язань.
- У Товаристві відсутні судові позови.
- Дебіторська заборгованість за не фінансовими операціями (аванси сплачені
постачальникам за роботи, послуги) складає менше 5% від вартості сукупних активів.
- В складі інших фінансових інвестиціях облікуються прості іменні акції емітента
ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТАНДАРТ РЕ», код ЄДРПОУ 39148240, код цінних паперів UA400179857 (заблоковані) на суму 201 тис. грн., частка в статутному капіталі емітента – 0,1544%. Акції, які включено до цієї статті, оцінено за переоціненою вартістю
(номінальною вартістю).
- Істотні операції з активами (істотною операцією з активами рекомендовано
вважати операцію, обсяг якої складає більше ніж 10% від загальної величини активів
станом на останню звітну дату) у Товаристві відсутні.
- В оплату заборгованості по договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ164
від 22.09.2016р., Товариство отримало простий вексель на суму 5000 тис. грн. від
емітента ТОВ «ГРАНД ІНВЕСТМЕНТ ГРУП», код ЄДРПОУ 39012647, який є учасником
Товариства.
- Товариство не залучало кошти на умовах субординованого боргу.
- Прострочених зобов’язань у Товаристві не виявлено.
Інша інформація (Інформація щодо річних звітних даних)
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Аудиторами перевірено іншу суттєву інфорацію, що розкривається Товариством, та подається до Комісії, а також інші звіти та інформацію, зокрема протоколи засідання
загальних зборів учасників Товариства, у відповідності до вимог МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації», суттєвих невідповідностей між даними
фінансової звітності та іншою інформацією не встановлено.
Інша інформація складається з інформації, яка міститься в квартальних звітних
даних за 2018 рік, а саме в окремих додатках:
Додаток 6 - Інформація фінансової установи;
Додаток №7- довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з
надання фінансових послуг за період 2018 року;
Додаток №9 - довідка про укладені та виконані договори факторингу, що подаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора
щодо неї.
Наша думка щодо річної фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.
У зв’язку з нашим аудитом річної фінансової звітності нашою відповідальністю
є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та річною фінансовою звітністю або нашими
знаннями, отриманими під час аудиту, або ця чи інша інформація має вигляд такої,
що містить суттєве викривлення.
Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт.
Ми не виявили таких фактів, які потрібно б було включити до звіту.
На думку аудитора фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року,
складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до прийнятої Концептуальної основи.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової звітності згідно з вищезазначеною концептуальною основою
загального призначення, а саме Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та
використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідних принципів бухгалтерського
обліку, облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.
Управлінський персонал відповідає за твердження, що інформація щодо стосунків
пов’язаних сторін належно відображені в обліку, що всі виконані операції відображені в облікових записах, що невиправлені викривлення є несуттєвими як окремо,
так і для фінансової звітності в цілому.
Управлінський персонал несе відповідальність за твердження:
- що аудиторам надано доступ до всієї інформації, яка є доречною, всі облікові
реєстри та підтверджувальні документи, всі протоколи зборів та ін.;
- що не має жодних планів або намірів, що можуть суттєво змінити балансову
вартість або класифікацію активів і зобов’язань, відображених у фінансових звітах;
- що фінансова компанія має право власності на всі свої активи, а інформація про
обмеження права власності надана до перевірки;
- що в обліку відображено усі зобов’язання та розкрито всі гарантії, надані третім
сторонам;
- що не існує подій, що відбулися після закінчення періоду та які потребують додаткового коригування або розкриття у фінансових звітах або у Примітках до них;
- що розкрили всю інформацію в зв’язку з шахрайством, яка їм відома.
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Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашою відповідальністю є висловлення думки, щодо річної фінансової звітності
станом на 31.12.2018 року. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутних послуг
(МСА), які застосовуються в якості національних стандартів аудиту згідно із рішенням Аудиторської палати України від 08.06.2018 р. №361.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур
залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень
фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання
суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських
процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо
ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання.
Аудиторська перевірка включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, відносно предмету перевірки.
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 є. 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.
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 б могли обґрунтовано вважатись такими, що
впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.
З переліку питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту
фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту.
Ми описуємо ці питання у 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.
Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання
Ми звертаємо увагу на те, що фінансову звітність Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «КАРТОЧКА плюс» складено за формами, встановленими Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні
вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом МФУ від 07.02.2013 р. № 73,
з урахуванням норм МСФЗ, які застосовуються, щодо звітного періоду, який закінчився 31.12.2018р.
Наша думка щодо цих питань не модифікована.
II. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ
Аудит здійснювався у відповідності з вимогами Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-XIIІ, Закону
України від 16.07.1999р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні» зі змінами та доповненнями; Закону України «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринку фінансових послуг» від 12.07.2001р. № 2664-III; Закону
України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII, інших законодавчих актів
України, та відповідно до вимог «Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту,
огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг», (далі – МСА), видання 20162017–го років, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту на підставі рішення Аудиторської палати України від 08.06.2018 р. №361.
Аудиторами проведена перевірка фінансових звітів із застосуванням процедур:
аналіз, вибірка, порівняння фінансової інформації, оцінка ризиків, тестування та
інше, що характеризують діяльність Товариства за 2018 рік.
Керуючись власним досвідом, застосувавши оціночний метод визначення аудиторського ризику, тобто ризику, що беруть на себе аудитори даючи висновок про
повну вірогідність даних зовнішньої звітності, в той час як там можливі помилки і
пропуски, що не потрапили в поле зору аудиторів, рахуємо, що в даній перевірці
існував середній аудиторський ризик. Ця оцінка аудиторського ризику була використана при плануванні перевірки.
Мета аудиторського висновку (звіту незалежних аудиторів) – згідно з Міжнародним стандартом аудиту 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту» є підвищення ступеня довіри
визначених користувачів до фінансової звітності, що досягається наданням аудитору можливості висловити свою думку стосовно того, чи відповідає підготовлений
фінансовий звіт у всіх суттєвих аспектах зазначеній концептуальній основі фінансової звітності.
Відповідальність за звітність покладається на керівництво Товариства. Нашим
обов’язком є підготовка аудиторського звіту на основі інформації, отриманої під час
проведення аудиторської перевірки. Концептуальною основою при складанні повного комплекту фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2018 року, є Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО), Міжнародні стандарти фінансової
звітності МСФЗ (з урахуванням змін і доповнень, внесених у перелічені нормативні
акти на дату складання висновку) інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, положення про облікову політику в Товаристві та чинне законодавство України.
Об’єктом перевірки є річна фінансова звітність станом на 31.12.2018 року,
яка подається Товариством в складі пакету документів до Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України. Дані у
фінансовій звітності відображені у націольнальній валюті у тис.грн. Товариство веде
бухгалтерський облік та складає фінансову звітність в українській гривні (грн.), яка
є функціональною валютою подання фінансової звітності. Матеріальною підставою
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для бухгалтерського обліку господарських операцій були первинні документи, вся
інформація, що міститься в них, систематизована на рахунках бухгалтерського обліку методом подвійного запису.
При підготовці фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ, вироблені судження, оцінки та припущення, що впливають на застосування облікової політики. Допущення і оцінки відносяться в основному до визначення строків експлуатації, оцінки
запасів, визнання і зміни резервів та забезпечень, погашення майбутніх вигод. Крім
того, були оцінені бухгалтерські принципи, які використовувались на підприємстві,
були розглянуті принципи оцінки матеріальних статей балансу, а також фінансова
звітність в цілому.
Класифікацію та оцінку всіх видів активів, тобто ресурсів, контрольованих Товариством в результаті минулих подій, використання котрих, як очікується, призведе
до отримання економічних вигод у майбутньому, зроблено коректно. Відповідну
інформацію розкрито згідно вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Принципи облікової політики були застосовані при підготовці Товариством фінансової звітності по МСФЗ. Аудит передбачав вибіркову перевірку документації, яка підтверджує суми і показники фінансової звітності станом на 31.12.2018 року. Шляхом
тестування аудитором перевірена інформація, що підтверджує цифровий матеріал,
покладений в основу складання звітності.
Інформацію про зобов’язання, тобто теперішню заборгованість Товариства, яка
виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, за очікуванням, спричинить вибуття ресурсів з Товариства, котрі втілюють в собі майбутні економічні вигоди, розкрито відповідно до вимог МСФЗ.
Аудит передбачав вибіркову перевірку документації, яка підтверджує суми і показники фінансової звітності станом на 31.12.2018 року. Шляхом тестування аудитором перевірена інформація, що підтверджує цифровий матеріал, покладений в
основу складання звітності.
При здійсненні аудиту використовувались засновницькі документи, протоколи
зборів учасників, накази по Товариству, свідоцтва та ліцензії на відповідну діяльність, договори про надання фінансових послуг, бухгалтерські регістри синтетичного і аналітичного обліку, первинні документи, фінансові звіти за 2018р. Під час
перевірки були розглянуті бухгалтерські принципи оцінки статей балансу.
Інформація, що міститься у цих звітах, базується на даних бухгалтерського обліку,
звітності та документах ТОВ «ФК «КАРТОЧКА плюс», що були надані аудиторам директором та працівниками Компанії, яка вважається надійною та достовірною.
Аудитором були виконані процедури згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятих аудиторських доказів. У
процесі виконання аудиторських процедур Аудитор звертав увагу на доречність та
достовірність інформації, що використовувалася ним, як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні Аудитору для обґрунтування аудиторської думки.
Основа підготовки фінансової звітності
Облікова політика
Облікова політика ТОВ «ФК «КАРТОЧКА плюс» розкриває основи, стандарти, правила та процедури обліку, які Товариство використовує при ведені обліку та складанні фінансової звітності відповідно з МСФЗ. Облікова політика встановлює принципи визнання та оцінки об’єктів обліку, визначення та деталізація окремих статей
фінансової звітності Товариства. Основними якісними характеристиками фінансової
звітності є зрозумілість, доречність, істотність, надійність, правдиве відображення,
переважання суті над формою, нейтральність, обачність, повнота, порівнянність, автономність підприємства. Використання основних якісних характеристик дозволяє
забезпечити достовірне та об’єктивне складання фінансової звітності щодо фінансового стану, результатів діяльності та змін у фінансовому стані Товариства.
Фінансова звітність ТОВ «ФК «КАРТОЧКА плюс» складається на основі припущення, що підприємство проводить, і проводитиме операції в доступному для огляду
майбутньому. В ході перевірки Аудитор не отримав свідоцтв щодо існування загрози безперервності діяльності Товариства. Фінансова звітність була підготовлена на
основі принципу безперервності діяльності, що передбачає здатність підприємства
реалізовувати свої активи і виконувати свої зобов’язання в ході звичайної діяльності.
Зміст статей балансу , питома вага яких становить 5 і більше відсотків відповідного
розділу Балансу станом на 31.12.2018 року:
Розділ 1 «Необоротні активи» - 201 тис.грн. 5 і більше відсотків відповідного розділу - 10 тис. грн., в межах якої визнані статті:
- Рядок 1035 «Інші інвестиції» - 201 тис.грн., облікуються прості іменні акції емітента ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТАНДАРТ РЕ», код ЄДРПОУ 39148240, код цінних
паперів UA400179857 (заблоковані) на суму 201 тис. грн., частка в статутному капіталі емітента – 0,1544%. Акції, які включено до цієї статті, оцінено за переоціненою
(номінальною) вартістю.
Розділ ІІ «Оборотні активи» - 6827 тис.грн. 5 і більше відсотків відповідного розділу
- 341 тис. грн., в межах якої визнані статті:
- Рядок 1120 «Векселі одержані» - 5000 тис.грн., простий вексель від емітента ТОВ
«ГРАНД ІНВЕСТМЕНТ ГРУП», код ЄДРПОУ 39012647.
- Рядок 1155 «Інша поточна дебіторська заборгованість» - 1782 тис.грн., представлена викупленими правами вимоги, які обліковуються за первісною вартістю
фактично здійснених платежів.
Розділ 1 «Власний капітал» - 5211 тис.грн. 5 і більше відсотків відповідного розділу
- 260 тис. грн., в межах якої визнані статті:
- Рядок 1400 «Зареєстрований капітал» - відображено розмір зареєстрованого
капіталу відповідно до Статуту, що складає – 8000 тис.грн.
- Рядок 1420 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» - відображено непокритий збиток в сумі – 2789 тис.грн.,
Розділ ІІ1 «Поточні зобов’язання та забезспечення» - 1817 тис.грн. 5 і більше відсотків відповідного розділу - 91 тис. грн., в межах якої визнані статті:
- Рядок 1690 «Інші поточні зобов’язання» - 1792 тис. грн. відображено заборгованість по розрахунках по договорам з відступленими правами вимоги, заборгованість по договору безвідсоткової позики від засновника.
Показники в звітних формах узгоджені відповідно до Методичних рекомендацій з перевірки порівняння фінансових звітів, затверджених наказом Міністерства
фінансів України від 11.04.2013 р. № 476 зі змінами, затвердженими наказами від
27.06.2013 р. та від 15.04.2014 р. № 401.
Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, затверджена до
випуску 31.01.2019 року і підписана управлінським персоналом в особі директора
Товариства та головним бухгалтером.
Порушень при здійсненні безготівкових розрахунків по поточним рахункам в
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ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КАРТОЧКА ПЛЮС»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

національній валюті не встановлено. Дані по банківським випискам і дані аналітичного обліку відповідають даним обліку по відповідним рахункам. Протягом перевіреного періоду методи оцінки предмету перевірки не змінювались.
Облік фінансових результатів за 2018 рік
Облік доходів і витрат у Товаристві ведеться згідно вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) та Міжнародних стандартів фінансової звітності
(МСФЗ).
Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рік, розрахованої за правилами податкового законодавства України.
За результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 рік Товариство отримало збиток в сумі 49 тис. грн.
Чисті активи
Висловлення думки щодо відповідності показників власного капіталу вимогам,
що встановлені Положенням про державний реєстр фінансових компаній № 4368
від 28.11.2013р.
Станом на 31.12.2018 року розмір заявленого статутного капіталу складає 8 000
тис. грн., що перевищує законодавчо встановлений розмір 5000 тис. грн. для фінансових компаній, які надають більше ніж один вид фінансових послуг. Статутний капітал Товариства сплачений грошовими коштами в сумі – 8 000 тис. грн., неоплачений
капітал відсутній. Розрахункова вартість чистих активів (власний капітал), на кінець
звітного періоду складає 5211 тис. грн., що є в межах законодавчо встановленого
розміру власного капіталу, та відповідає встановленним вимогам відповідно до абзацу 3 пункту 1 розділу ХІ Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 №41, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 11.09.2003р. за №797/8118 (далі Положення).
Інші питання, які розкриваються аудитором на вимогу регулятора згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг №257 від 26.02.2019 р.
Діяльність Товариства у звітному періоді здійснювався у відповідності до Закону
України від 16.07.1999р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні» зі змінами та доповненнями; Закону України «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринку фінансових послуг» від 12.07.2001р. № 2664-III; Закону
України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII, Положення НБУ «Проведення
касових операцій у національній валюті в Україні» від 15.12.2004 р. №637, Положення
НБУ Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою від 06.06.2013 р. №210,
Положення Національної комісі,що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг «Про державний реєстр фінансових установ» від 28.08.2003р.
№41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 р. за №797/8118.
Відповідно до вимог Методичних рекомендацій щодо аудиторських звітів, що подаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, за результатами річної звітності та звітних даних фінансових установ за 2018 р. (затверджених Розпорядженням Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №257 від 26.02.2019р.),
нами розглянуті інші питання діяльності компанії, зокрема:
1. Формування (зміни) статутного (складеного/пайового) капіталу суб’єкта господарювання.
Товариство протягом звітного періоду дотримувалось вимог, встановлених для фінансових установ, Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» від 12.07.2001р. № 2664-III; щодо порядку формування
та достатності власного капіталу.
Станом на 31.12.2018 року розмір заявленого статутного капіталу складає 8 000
тис. грн. В річній фінансовій звітності станом на 31.12.2018 р. в Балансі (звіт про фінансовий стан) в рядку 1400 «Зареєстрований (пайовий) капітал» відображено розмір статутного капіталу – 8000 тис. грн.
Будь-яких рішень учасників про збільшення чи зменшення Статутного капіталу, чи
зміни складу учасників у звітному періоді не відбувалось.
2. 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.
Показники платоспроможності та фінансової стійкості наведено в таблиці.
№

Показники

Розрахунок показників
1. Показники ліквідності

Оптимальне
значення

Фактичне значення
на
31.12.2017

на
31.12.2018

1

Коефіцієнт покриття
(загальної ліквідності)

Оборотні активи
(р.1195)./Поточні
зобов’язання (р.1695)

>1

73,3

3,7

2

Коефіцієнт швидкої
ліквідності

Оборотні активи (р.1195)
-Запаси (р.1100-р.1110)
/ Поточні зобов’язання
(р.1695)

0,6-0,8

73,3

3,7

3

Коефіцієнт абсолютної
ліквідності

Грошові кошти та їх еквіваленти (р.1165- р.1167)/
Поточні зобов’язання
(р.1695)

0,2-0,35

0,5

0,002

4

Коефіцієнт автономії
(платоспроможності,
фінансової незалежності)

(Власний капітал (р.1495)
/ Підсумок балансу
(р.1900)

> 0,5

0,98

0,74

5

Коефіцієнт фінансової
стабільності

(Власний капітал
(р.1495) / загальна сума
зобов’язань ( р.1695)

>1

75,14

2,86

2. Показники фінансової стійкості

Аналізуючи показники фінансового стану Товариства за даними таблиці, можна
зробити висновок, що за 2018 рік майже всі показники знаходяться в межах нормативного значення.
3. Формування, ведення обліку, достатності та адекватності сформованих резервів
відповідно до законодавства.
Прострочених заборгованестей на балансі Товариство не має, здійнені господарські операції не передбачали формування резервів відповідно до законодавства та
облікової політики.
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4. Дотримання встановлених фінансових нормативів та застосованих заходів
впливу до фінансової групи, у разі входження суб’єкта господарювання до такої.
За звітний період Товариство не здійснювало входження до інших фінансових
груп.
5. Структура інвестиційного портфелю із зазначенням реквізитів емітента (назва,
код за ЄДРПОУ), суми, ознаки фіктивності тощо.
В складі інших фінансових інвестиціях облікуються прості іменні акції емітента ПАТ
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТАНДАРТ РЕ», код ЄДРПОУ 39148240, код цінних паперів
UA400179857 (заблоковані) на суму 201 тис. грн., частка в статутному капіталі емітента – 0,1544%. Акції, які включено до цієї статті, оцінено за переоціненою вартістю
(номінальною вартістю). Емітент веде судові справи з регулятором на предмет неправомірності блокування цінних паперів.
Поточні фінансові інвестиції в Товаристві відсутні.
6. Наявності заборони залучення фінансових активів від фізичних осіб із
зобов’язанням щодо наступного їх повернення.
Товариство не здійснювало операції з залучення коштів від фізичних осіб із
зобов’язанням, щодо наступного їх повернення.
7. Допустимості суміщення окремих господарських операцій, на провадження
яких суб’єкт отримав ліцензію.
Товариство у звітному періоді дотримувалось обмежень щодо суміщення провадження видів господарської діяльності, установлених пунктом 37 Ліцензійних умов
№ 913, розділом 2 Положення № 1515 та здіснювало свою господарську діяльність
на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових
послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання послуг з факторингу. Ми не встановили порушень Товариством встановлених вимог.
8. Надання фінансових послуг на підставі договору у відповідності до законодавства та внутрішніх правил надання фінансових послуг суб єктом господарювання.
Товариство у звітному періоді здійснювало свою господарську діяльність відповідно до законодавства на підставі ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних
паперів), а саме на надання послуг з факторингу у відповідності з правилами про
надання фінансових послуг з факторингу затверджених Протоколом загальних зборів засновників (учасників) №2 від 10.09.2015 року та на підставі договору з надання
фінансових послуг з факторингу, який відповідає вимогам статті 6 Закону про фінансові послуги, статей 11, 18 Закону про споживачів, статті 10561 ЦКУ.
9. Розміщення інформації на власному веб-сайті (веб-сторінці) та забезпечення її
актуальності.
Товариство надає в письмовому та усному вигляді клієнту (споживачу) інформацію
відповідно до статті 12 Закону про фінпослуги, а також розміщує інформацію, визначену частиною першою статті 12 зазначеного Закону, на власному веб-сайті (http://
kartochkaplus.com/) та забезпечує її актуальність.
Товариство розкриває інформацію відповідно до вимог частин четвертої, пятої
статті 12 1 Закону про фінпослуги, зокрема шляхом розміщення її на власному вебсайті (http://kartochkaplus.com/) та забезпечує її актуальність.
10. Прийняття рішень у разі конфлікту інтересів.
Ми встановили, що за звітний період:
- керівник та службовці компанії не брали участь у підготовці та прийнятті рішення щодо прийняття компанією будь-якого зобов’язання на їх користь;
- керівник, службовці, призначені експерти установи не брали участь у підготовці та прийнятті рішення на користь установи або підприємства, в якому вони, їх
близькі родичі або підприємства, яким вони володіють, мають діловий інтерес;
- особи, які є членами органу управління або службовцями установи, не укладали договори з установою щодо надання такій особі відповідних фінансових послуг
- особи, яка є членами органу управління або службовцем установи, не укладали
договори щодо надання цій установі професійних послуг (робіт)
11. Відповідності приміщень, у яких здійснюється суб’єктом господарювання обслуговування клієнтів (споживачів), доступності для осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм, правил
і стандартів, що документально підтверджується фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат.
Аудиторам було надано експертний висновок від 29 березня 2019 року, наданий експертом Ананьєвим Євгеном Олександровичем, який має кваліфікаційний
сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних зі
створенням об’єктів архітектури, серії АЕ за номером № 003741 виданий Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України (техніче обстеження будівель і споруд). За висновком експерта встановлена
можливість доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до
приміщення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Фінансова компанія
«КАРТОЧКА ПЛЮС», яке розташоване за адресою: 01103, місто Київ, вулиця Михайла
Бойчука, будинок № 14, приміщення № 4, за умови використання кнопки виклику
персоналу, що задовільняє вимогам пункту 28 Постанови КМУ «Про затвердження
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)» від 07.12.2016 № 913.
12. Розміщення фінансовою установою інформації про умови доступності приміщення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у місці, доступному для візуального сприйняття клієнтом (споживачем).
Аудиторам надано документацію щодо розміщення фінансовою установою інформації про умови доступності приміщення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у місці, доступному для візуального сприйняття клієнтом
(споживачем).
13. Внесення суб’єктом господарювання інформації про всі свої відокремлені підрозділи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та до Державного реєстру фінансових установ відповідно до вимог, установлених законодавством.
За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та даними Державного реєстру фінансових установ Товариство не має відокремлених підрозділів.
14. Внутрішній контроль та внутрішній аудит.
Положення про службу внутрішнього аудиту в Товаристві відсутнє, службу внутрішнього аудиту в Товаристві не створено та відповідальну особу за внутрішній
аудит не призначено. Перевірка діяльності Товариства за 2018 рік внутрішнім аудитором не проводилася.
15. Облікова та реєструюча система (програмне забезпечення та спеціальне тех-
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нічне обладнання), які передбачають ведення обліку операцій з надання фінансових
послуг споживачам та подання звітності до Нацкомфінпослуг.
У Товаристві наявні облікова та реєструючая системи (програмне забезпечення
та спеціальне технічне обладнання), які відповідають вимогам законодавства, і передбачають ведення обліку операцій з надання фінансових послуг споживачам та
подання звітності до Нацкомфінпослуг.
16. Забезпечення фінансовою установою зберігання грошових коштів і документів
та наявність необхідних засобів безпеки (зокрема сейфи для зберігання грошових
коштів, охоронну сигналізацію та/або відповідну охорону), та дотримання законодавства щодо готівкових розрахунків, установлених Постановою НБУ №637 та Постановою НБУ №210.
Товариство розрахунки готівковими коштами не здіснює, грошові кошти на підприємстві не зберігаються, необхідні засоби безпеки (зокрема сейфи для зберігання
грошових коштів, охоронна сигналізація та/або відповідна охорона) відсутні.
17. Розкриття інформації щодо порядку формування статутного капіталу (джерела
походження коштів).
Станом на 31.12.2018 р. засновником (учасником) ТОВ «ФК «КАРТОЧКА плюс» є
юридична особа ТОВ «ГРАНД ІНВЕСТМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39012647) відомості про якого, внесено до ЄДР за № 1 070 102 0000 052247 від 09.12.2013 р, місцезнаходження: 03103, м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 14, кв.4, який має 100% у Статутному
капіталі Компанії, а саме – 8000 тис. грн. Станом на 31.12.2018 р. Статутний капітал
сплачений в повному обсязі виключно за рахунок грошових коштів Учасника.
УЧАСНИКИ

Розмір частки учасників
в Статутному капіталі
Товариства, гривень

% Статутного
капіталу Товариства

ТОВ «ГРАНД ІНВЕСТМЕНТ ГРУП»
код ЄДРПОУ 39012647

8 000 000,00

100

РАЗОМ:

8 000 000,00

100

Вказаний учасник є пов’язаною стороною. Ознак існування відносин і операцій з
пов’язаними сторонами, які можуть виходити за межі нормальної діяльності у Товаристві протягом 2018 р. не виявлено.
Аналітичний облік Статутного капіталу ведеться на рахунку 40 “Статутний капітал”
відповідно до статутних документів. Неоплаченого капіталу станом на 31.12.2018
року у Компанії не має. Облік власного капіталу відповідає чинним вимогам законодавства України.
Компанія провадить свою діяльність відповідно до Цивільного кодексу України,
Господарського кодексу України, чинного законодавства України, нормативно правових актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, статуту та внутрішніх документів Компанії.
У відповідності до цих документів органами управління Компанії є:
- загальні збори учасників,
- директор,
- ревізійна комісія.
Вищим органом управління Компанії є Загальні збори учасників. Загальні збори
учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Компанії.
З метою перевірки і підтвердження правильності річної фінансової звітності Компанія залучила зовнішнього аудитора (аудиторську фірму).
Компетенція вищезгаданих органів визначена у діючій редакції статуту Компанії.
Аудитори вважають, що система управління Компанії є достатньо дієвою.
На думку аудитора, розкриття інформації про власний капітал у балансі відповідає
вимогам МСБО та МСФЗ.
Розгляд іншої фінансової інформації Компанії
Щодо подій після дати балансу
Ми розглянули операції Товариства після 31 грудня 2018 року та провели опитування управлінського персоналу, щодо подій після вказаної дати. В результаті цих
процедур ми не отримали свідчень про існування подій після дати балансу Товариства та які не були відображені у фінансової звітності Товариства за 2018р., і які
могли би мати суттєвий вплив на розуміння фінансового стану Товариства за результатами року.
Щодо системи управління ризиками
Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з ризиками і
вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб’єктивних та об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок
впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено
кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. 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.
Запроваджена система ризиків управління Товариством є прийнятною.
В Товаристві є відповідальна особа з питань фінансового моніторингу.
Загальні відомості про Товариство
У відповідності до Статуту, Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «КАРТОЧКА плюс», що є юридичною особою за законодавством України, засноване на підставі рішення зборів засновників (протокол №1 від 10 серпня
2015 року) та зареєстроване Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 18.08.2015 року, номер запису про державну реєстрацію 1 070 102 0000
059092.
Повне найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «КАРТОЧКА плюс»

Код ЄДРПОУ

39955100

Місцезнаходження

01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 14, офіс 4

Телефон/факс

тел.(044) 220 28 89

Реєстраційні дані

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб – підприємців від 20.08.2015р.,
видана Державною реєстраційною службою України.
Дата державної реєстрації – 18.08.2015 року. Номер
запису про включення відомостей про юридичну
особу до ЄДР 1 070 102 0000 059092

100

ЕМІТ ІНФО

Дата та номер останньої
реєстрації дій

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
25.08.2016 року, № 1 070 105 0006 059092

Перелік учасників станом ТОВ «ГРАНД ІНВЕСТМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ
на 31.12.2018р.
39012647), місцезнаходження: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 14, кв. 4. - 100% в статутному капіталі
Основні види діяльності 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страза КВЕД- 2010
хування та
пенсійного забезпечення), н. в. і.
у. (основний) 64.91 Фінансовий лізинг; 64.92 Інші
види кредитування; 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або
товарах; 66.19
Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг,
крім страхування та пенсійного забезпечення.
Статутний капітал, грн.

8 000 000,00 грн.

Чисельність штатних пра- 2 чол.
цівників на звітну дату
Реєстрація фінансової реєстраційний номер 13103250, серія та номер свіустанови. Свідоцтво На- доцтва ФК №666, дата видачі – 03.12.2015 року. Заціональній комісії, що реєстровано відповідно до Розпорядження Комісії
здійснює державне регу- №2999 від 03.12.15р.
лювання в сфері ринків
фінансових послуг України
Код фінансової установи

13

Наявність дозволів, лі- ліцензія на провадження господарської діяльності
цензій
з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання послуг з факторингу; надання коштів у позику, в
тому числі і на умовах фінансового кредиту на підставі розпорядження Нацкомфінпослуг №692 від
23.03.2017р.
Наявність відокремлених відсутні
підрозділів, філій, представництв
Директор Товариства

Поляков Павло Леонідович

Головний бухгалтер

Линецька Надія Василівна

Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму)
Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю “Малтіком”,
Юридична адреса: 03048, м. Київ, вул. Пшенична, 8,
Код за ЄДРПОУ – 30777206,
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів: № 2409, видане Рішенням АПУ 26.01.2001р. № 98, дійсне до 29.10.2020р.,
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості: №0498, видане Рішенням
АПУ від 30.10.2014 р. №302/4,
Дата та номер рішення Аудиторської палати України про внесення до переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов’язкового аудиту:
29.01.2015 р. №307/3.
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть
проводити аудиторські перевірки фінансових установ: №0160 видане Нацкомфінпослуг від 25.02.2016 року . Строк дії свідоцтва до 29.10.2020 р.
Тел./факс: (044) 206-10-92
Керівник – Бадишева Наталія Іванівна, сертифікат аудитора серії А №004234 від
15.06.2000 р. чинний до 15.06.2019 р.
Основні відомості про умови Договору на проведення аудиту: Договір на виконання завдання з надання впевненості, що є аудитом фінансової звітності №9-3/03-2019
від 28.03.2019р.
Дата початку проведення аудиту: 28.03.2019 року
Дата закінчення проведення аудиту: 10.04.2019 року.
Період перевірки: з «01» січня 2018 року по «31» грудня 2018 року.
Директор ТОВ «Малтіком»
(сертифікат аудитора серії А №004234 від 15.06.2000р.)
Бадишева Н.І.
10.04.2019 року
Адреса аудитора:
03048, м. Київ, вул. Пшенична, 8.
Додатки:
1. Фінансова звітність ТОВ «ФК «КАРТОЧКА плюс» за 2018 рік:
- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018 року;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік,
- Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік,
- Звіт про власний капітал за 2018 рік;
- Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік.
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ТОВ «КУА «ПРОФІ- Т АКТИВ»
КОДИ

Територія: Святошинський
2019

Дата (рік, місяць, число)

Організаційно-правова форма господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю

01

01

Вид економічної діяльності: Управління фондами

за ЄДРПОУ

37226101

Середня кількість працівників: 4

за КОАТУУ

8038600000

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

за КОПФГ

Адреса: 03179, м. Київ, шосе Брест- Литовське, 8 А
Складено:

(044) 3324160

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018р.
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

240
66.30

за КВЕД

Код рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

2

3

4

1000
1001
1002
1005

5
5

1010

29

16

1011
1012
1015

80
51

80

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

7600

7600

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

29

21

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125

62

1130
1135
1136

322
68

1

1

7602
52

8337
7

52

7

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

7717

8735

1200
1300

7746

8756

12

14

120

205

(

) (

)

(

) (

)

7732

7819

11

632

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

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

305

1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690

3

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

1695

14

937

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

Баланс

1900

7746

8756
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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

953

574

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

7

) (

)
5

)

(

) (

574

953
(

)

) (

)

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

5

2121

97
(

51
) (

)

6

прибуток

2290

збиток

2295

(

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

(

Прибуток (збиток) від припиненої
діяльності після оподаткування

2305

97

57
) (

10

) (

)
18

)

Чистий фінансовий результат:
2122
2130

(

854

) (

518

)

прибуток

2350

збиток

2355

Стаття

Код рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротніх
активів

2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

Накопичені курсові різниці

2410

Частка іншого сукупного доходу
асоційованих та спільних підприємств

2415

Інший сукупний дохід

2445

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

Податок на прибуток, пов`язаний з
іншим сукупним доходом

2455

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

Сукупний дохід (сума рядків
2350,2355 та 2460)

2465

87
(

39
) (

)

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

ЕМІТ ІНФО

) (

Фінансовий результат від операційної діяльності:

Дохід (витрати) від зміни інших
страхових резервів

102

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

157

115

Відрахування на соціальні заходи

2510

35

25

Амортизація

2515

13

15

Інші операційні витрати

2520

656

363

Разом

2550

861

518

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
87

39

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

945

578

2

3025
3035
3040
3045
3050
3055
41

20

Товарів (робіт, послуг)

3100

(

825

) (

478

)

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

(
(
(

127
35
44

) (
) (
) (

93
25
43

)
)
)

3116

(

10

) (

18

)

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

(

) (

4000

)

3190

(

) (

2

)

3195

) (
34

) (

-45

)
25

3205
3215
3220
3225
3230
3235
3250

5

3255

(

) (

3260
3270
3275

(
(
(

) (
) (
) (

)
)
)

3280

(

) (

)

3290

(

) (

)

-43

Код Зареєстроварядка ний капітал

4000

)

)

3295

-424

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

500

3305
3310
3340
3345

(

) (

)

3350
3355
3360

(
(
(

) (
) (
) (

)
)
)

3365

(

) (

)

3370

(

) (

)

3375

(

) (

)

3390

(

) (

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

500

3400
3405

4

5

-45
52

33
19

7

52

3410
3415

Код за ДКУД

Резервний
капітал

)

3395

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ Форма №4
Стаття

5

3571

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової
діяльності

4000

3095

4

3200

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

Нерозподілений прибуток Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Вилучений
капітал
9

Всього

1

2

3

6

7

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

4000
4005
4010
4090
4095
4100
4110
4111
4112
4113

7600

12

120

7732

7600

12

120
87

7732
87

2

-2

2
14

85
205
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8

1801005

10

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

7600
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ЕМІТ ІНФО
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами «Профі-Т Актив»

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2018 РІК
1. Інформація про Товариство
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами
«Профі-Т Актив» (надалі також – Товариство) (код ЄДРПОУ 37226101) створено рішенням загальних зборів учасників ТОВ «КУА «Профі-Т Актив», протокол № 1 від 03
вересня 2010 року.
Предметом діяльності Товариства є управління активами інституційних інвесторів. Цей вид діяльності є виключним видом професійної діяльності на фондовому
ринку та не може поєднуватись з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку, крім випадків передбачених чинним законодавством.
Основні відомості про Товариство наведені в таблиці:
№
з/п

Відомості

Дані

1.

Повне найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРОФІ-Т АКТИВ»

2.

Скорочене найменування

ТОВ «КУА «Профі-Т Актив»

3.

Код за ЄДРПОУ

37226101

4.

Дата та номер запису про 08.09.2010 р. № 1 072 102 0000 025428
проведення державної реєстрації

5.

Основні види діяльності (за - 66.30 – управління фондами;
КВЕД)
- 64.30 – трасти, фонди та подібні фінансові
суб’єкти;
- 66.19 – інша допоміжна діяльність у сфері
фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.
Концептуальною основою річної фінансової звітності Товариства є Міжнародні
стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2018 року,
що офіційно 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 станом
на 01 січня 2018 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 мають протиріч
вимогам МСФЗ.
2.2. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності
В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України,
оприлюднено стандарт МСФЗ 16 «Оренда», який набуває чинності 01 січня 2019
року.
За рішенням керівництва Товариство МСФЗ 16 «Оренда» до дати набуття чинності
не застосовується. На даний час керівництво Товариства оцінює вплив даного стандарту на свою фінансову звітність.
2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна
валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.

6.

Ліцензія на право здійснення Ліцензія Національної комісії з цінних папепрофесійної діяльності
рів та фондового ринку щодо професійної
діяльності на фондовому ринку – діяльність
з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами),
рішення НКЦПФР №1465 від 15.09.2015р.,
строк дії з 15.09.2015р. до – необмежений.

7.

Перелік учасників, які є власниками часток у статутному
капіталі Товариства на дату
складання аудиторського висновку із зазначенням фактичної кількості цієї частки

- Могиляста Світлана Миколаївна. Володіє
часткою Статутного капіталу Товариства, у
розмірі 3 648 000 грн. 00 коп., що становить
48% Статутного капіталу Товариства;
- Болдирєв Антон Володимирович. Володіє
часткою Статутного капіталу Товариства, у
розмірі 3 724 000 грн. 00 коп., що становить
49% Статутного капіталу Товариства;
- Менжинська Ольга Іванівна. Володіє часткою Статутного капіталу Товариства, у розмірі 228 000 грн. 00 коп., що становить 3%
Статутного капіталу Товариства.

8.

Кількість працівників

4

9.

Місцезнаходження

Україна, 03179, м. Київ, Брест-Литовське
шосе, будинок 8А

10.

Офіційна сторінка в Інтернеті http://profit-active.com/

11.

Адреса електронної пошти

info@profit-active.com

13.

Телефон

044 332 41 60

2.4. Припущення про безперервність діяльності
Фінансова звітність Товариства підготовлена на основі припущення про безперервність діяльності, тобто на припущенні, що 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.
Господарська діяльність Товариства за 2016, 2017 та 2018 роки не була збитковою
та не має будь яких фінансових загроз, які б могли призвести до ліквідації підприємства, збільшення заборгованості підприємства, втрати безперервності функціонування підприємства.
Товариство складає фінансову звітність на основі безперервності, оскільки управлінський персонал не має намірів ліквідувати суб’єкт господарювання чи припинити діяльність та не має реальної альтернативи таким заходам. Під час оцінювання
відсутні суттєві невизначеності, пов’язані з подіями чи умовами, які можуть спричинити значний сумнів щодо здатності суб’єкта господарювання продовжувати діяльність на безперервній основі.
2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення)
керівником Товариства 25 лютого 2019 року.
2.6. Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01.01.2018 по 31.12.2018 року.
3.

Суттєві положення облікової політики

3.1. Загальні положення щодо облікових політик
3.1.1.

У звітному році Товариство здійснювало управління активами двох корпоративних
інвестиційних фондів та трьох пайових інвестиційних фондів.
Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладів Засновників власними грошовими коштами було створено статутний капітал Товариства у розмірі 7 600
000 (сім мільйонів шістсот тисяч) гривень 00 копійок. Статутний капітал сформований виключно грошовими коштами.
Розмір Статутного капіталу Товариства повністю відповідає установчим документам Товариства.
Станом на 31 грудня 2018 р., 31 грудня 2017 р. та 31 грудня 2016 р. учасниками
Товариства
були:
Учасники товариства

31.12.2018

Могиляста Світлана Миколаївна

31.12.2017

31.12.2016

%

%

%

48

48

48

Менжинська Ольга Іванівна

3

3

3

Болдирєв Антон Володимирович

49

49

49

100,0

100,0

100

Всього

Протягом 2018 року змін у розмірі статутного капіталу Товариства не відбувалося,
учасники Товариства також незмінні. Дані про структуру власного капіталу, з урахуванням даних на початок періоду, які відображені в регістрах обліку співставленні з
даними, відображеними в балансі та звіті про фінансові результати.
2.

Загальна основа формування фінансової звітності

2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення,
яка сформована з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних
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Основа оцінки, застосована при складанні фінансової звітності.

Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості та справедливої вартості або амортизаційної собівартості окремих фінансових інструментів
відповідно до МСФЗ 9
«Фінансові інструменти». 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 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.
Для оцінки основних засобів використовується модель собівартості, визначена
МСБО 16
«Основні засоби». Відповідно до цієї моделі основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від
зменшення корисності.
3.1.2.

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 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ
15 «Дохід від договорів з клієнтами».
3.1.3.

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.
В зв’язку з набуттям чинності оновленої редакції МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»
з 01 січня 2018 року, переглянуті облікові політики щодо обліку фінансових інструментів, зокрема класифікації та визнання очікуваних кредитних збитків. Враховуючи
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те, що бізнес-моделлю управління фінансовими активами Товариства є утримання
активів для продажу, всі фінансові інвестиції обліковувалися і, після аналізу нових
вимог до класифікації, продовжують обліковуватися за справедливою вартістю з відображенням результатів переоцінки у прибутку або збитку.
Розрахунок очікуваних кредитних збитків застосовується до фінансових активів
та зобов’язань, що оцінюються за амортизованою вартістю. В звітному періоді за
амортизованою вартістю обліковується дебіторська і кредиторська заборгованість.
Проведений аналіз кредитного ризику показав, що у Товариства відсутні фінансові інструменти, які або були прострочені, або знецінилися, тому резерв очікуваних
кредитних збитків не нараховувався. Застосування нової редакції МСФ 9 «Фінансові
інструменти» на відображення результатів діяльності Товариства суттєвого впливу
не мало.
З 1 січня 2018 року Товариство застосовує МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами». Товариство отримує основний дохід від діяльності з управління активами.
Застосування МСФЗ 15
«Дохід від договорів з клієнтами» на відображення результатів діяльності не мало
суттєвого впливу.
3.1.4.

Форма та назви фінансових звітів

Перелік форм фінансової звітності Товариства відповідає вимогам, встановленим
МСБО 1
«Подання фінансової звітності». Товариство прийняло рішення про застосування
назв форм звітності відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та форми Приміток, що розроблені у відповідності до МСФЗ.
3.1.5.

Методи подання інформації у фінансових звітах

Суб’єкт господарювання складає свою фінансову звітність (крім інформації про
рух грошових коштів) за принципом нарахування. Суб’єкт господарювання подає
окремо кожний суттєвий клас подібних статей. Суб’єкт господарювання подає окремо статті відмінного характеру або функції, крім випадків, коли вони є несуттєвими.
Крім випадків, коли МСФЗ дозволяють чи вимагають інше, суб’єкт господарювання
подає порівняльну інформацію стосовно попереднього періоду щодо всіх сум, наведених у фінансовій звітності поточного періоду.
У Звіті про сукупний дохід Товариство подає аналіз витрат, визнаних у прибутку
чи збитку, із застосуванням класифікації, що базується на методі «функції витрат»,
згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості
чи, наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність. Згідно з цим методом,
суб’єкт господарювання розкриває, як мінімум, інформацію про собівартість реалізації окремо від інших витрат. Проте, оскільки інформація про характер витрат є корисною для прогнозування майбутніх грошових потоків, то ця інформація наведена
в пп. 6.1, 6.2, 6.3 цих Приміток.
Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат
грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень та грошових
виплат формується на підставі облікових записів Товариства.
3.1.6.

Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності

Товариство вперше застосувало МСФЗ для формування повного пакету фінансової звітності за період, що закінчився 31 грудня 2016 року (перша фінансова звітність за МСФЗ). Відповідно до вимог МСФЗ 1 в цьому випадку датою переходу на
МСФЗ було 01 січня 2015 року. Оскільки застосування МСФЗ раніше дати набуття
чинності дозволяється, то керівництвом Товариства було прийнято рішення про застосування МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» до фінансових звітів Товариства за період, що закінчився 31 грудня 2015 року. МСФЗ 9 впровадило нові вимоги до класифікації та оцінки фінансових активів і зобов’язань. Тому положення цього стандарту
суттєво впливало на фінансову звітність Товариства.
Починаючи з 1 січня 2018 року Товариство вперше застосовує останню редакцію
МСФЗ 9
«Фінансові інструменти», що прийнята у липні 2014 року та МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» для формування фінансової звітності за період, що закінчується
31 грудня 2018 року.
Станом на дату цієї фінансової звітності Товариство завершило аналіз впливу даних стандартів на вхідні залишки станом на 1 січня 2018 року. Наступні частини цієї
примітки включають фінансові дані, які за оцінкою Товариства, в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам МСФЗ 9 та МСФЗ 15.
Відповідно до п.7.2.3 останньої редакції МСФЗ 9, на дату першого застосування Товариство оцінює фінансовий актив на відповідність умовам установлених пунктами
4.1.2 (а) або 4.1.2А (а) на підставі фактів та обставин, наявних на зазначену дату. Визначена у такий спосіб класифікація застосовується ретроспективно незалежно від
бізнес-моделі суб’єкта господарювання в попередніх періодах.
МСФЗ 9 вимагає проведення аналізу бізнес – моделі, яка використовується для
управління фінансовими активами. За результатами аналізу був зроблений висновок, що бізнес-моделлю управління фінансовими активами Товариства є утримання
активів для продажу.
Ця модель передбачає оцінку фінансових активів за справедливою вартістю з віднесенням результату переоцінки на прибуток чи збиток.
Оскільки Товариство достроково використовувало МСФЗ 9 на дату першого застосування МСФЗ та враховуючи те, що в активах знаходяться лише прості фінансові інструменти, перекласифікація не знадобилася до жодного виду фінансового
інструменту.
Всі фінансові інвестиції, що обліковуються на балансі Товариства, класифікувалися
і продовжують класифікуватися як фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку.
Редакція МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», що прийнята у липні 2014 року, також
встановлює нові вимоги до зменшення корисності, які базуються на перспективній
моделі визнання кредитних втрат –моделі очікуваних кредитних збитків.
Модель очікуваних кредитних збитків не застосовується до фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток чи збиток. Тому
впливу на власний капітал від зміни резервів на знецінення на 1 січня 2018 року
також не відбулося.
Для визначення впливу від першого застосування МСФЗ 15 «Дохід від договорів з
клієнтами» були проаналізовані всі критерії які впливають на визначення величини
та часу отримання доходу від договорів з клієнтами.
Винагорода за управління активами - єдиний вид торгової виручки, яку отримує
Товариство. Винагорода компанії з управління активами визначається як відсоток
вартості чистих активів та не може перевищувати 10% середньорічної вартості чистих активів в управлінні. Відсоток винагороди, в рамках регламентованих регулятором, та право на оплату встановлюється Рішенням Зборів Учасників Товариства.
Фактичний розмір винагороди за відповідний звітний період обчислюється Розрахунком винагороди, який фактично є актом виконаних робіт. Оскільки право на
оплату визначене в Протоколі зборів Учасників Товариства виникає на дату розрахунку винагороди, то контрактний актив за даним договором не виникає.
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Відповідно до п.В3 МСФЗ 15 Товариство застосовує цей стандарт ретроспективно
з кумулятивним ефектом первісного застосування. Аналіз проведений Товариством
показав, що
перше застосування МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» не привів до змін
у власному капіталі.
3.2. Облікові політики щодо фінансових інструментів
3.2.1.

Визнання та оцінка фінансових інструментів

Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі, коли
і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.
За строком виконання фінансові активи та фінансові зобов’язання поділяються на
поточні (зі строком виконання зобов’язань до 12 місяців) та довгострокові (зі строком виконання зобов’язань більше 12 місяців).
Товариство класифікує фінансові активи як такі, що оцінюються у подальшому або
за амортизованою собівартістю, або за справедливою вартістю на основі обох таких
чинників:
а) моделі бізнесу суб’єкта господарювання для управління фінансовими активами;
та б) характеристик контрактних грошових потоків фінансового активу.
Товариство визнає такі категорії фінансових активів:
фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку;
фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю. Товариство
визнає такі категорії фінансових зобов’язань:
фінансові зобов’язання, оцінені за амортизованою собівартістю;
фінансові зобов’язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання
Товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс або мінус, у випадку
фінансового активу або фінансового зобов’язання, що оцінюється не за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, витрати на операцію, які прямо відносяться до придбання або випуску фінансового
активу чи фінансового зобов’язання.
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.
До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю Компанія
відносить інвестиції, що утримуються до погашення, векселі отримані, дебіторську
заборгованість (включаючи торгівельну дебіторську заборгованість), позики та депозити.
Товариство може визнавати резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків
за фінансовим активом, який обліковується за амортизованою вартістю.
Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається у відповідних розділах облікової політики.
3.2.2.

Грошові кошти та їхні еквіваленти

Грошові кошти складаються з коштів на поточних рахунках у банках.
Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які
вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості.
Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі
короткого строку погашення, наприклад, протягом не більше ніж три місяці з дати
придбання.
Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в національній валюті.
Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена в п.2.3
цих Приміток.
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за
справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.
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.
3.2.3.1.

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 відносин щодо цього інструменту
і внаслідок цього має юридичне право отримувати грошові потоки або інші цінності.
Дебіторська заборгованість, визнається як фінансовий актив (за винятком дебіторської заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів або фінансових інструментів, за розрахунками з операційної оренди та за розрахунками
с бюджетом) первісно оцінюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості
погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.
Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю.
Подальша оцінка дебіторської заборгованості відбувається за амортизованою
вартістю.
Поточну дебіторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство
оцінює за сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.
Для фінансових активів резерви створюються на основі індивідуальної оцінки
окремих дебіторів. 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, плато-
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спроможність боржника. Сума збитків визнається у прибутку чи збитку.
Залежно від очікуваного терміну погашення на кожну звітну дату дебіторська заборгованість поділяється на:
поточну, що очікується до відшкодування або погашення не більше дванадцяти місяців після звітного періоду;
довгострокову, що очікується до відшкодування або погашення через більш
ніж дванадцять місяців після звітного періоду.
У разі змін справедливої вартості дебіторської заборгованості, що мають місце на
звітну дату, такі зміни визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду.
3.2.3.2.

Кредиторська заборгованість

Зобов’язання – заборгованість товариства, що виникла в результаті минулих подій, погашення якої призведе до зменшення ресурсів товариства, які втілюють у собі
економічні вигоди.
Кредиторська заборгованість визнається як зобов’язання тоді, коли Товариство
стає стороною договору та, внаслідок цього, набуває юридичне зобов’язання сплатити грошові кошти.
Поточні фінансові зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із нижче наведених 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.
Кредиторську заборгованість залежно від строку її погашення на кожну балансову
дату поділяють на:
поточну (строком погашення до 12 місяців зі звітної дати, чи строком погашення більше 12 місяців, якщо у товариства є наміри погасити її протягом 12 місяців);
непоточну або довгострокову (строком погашення більше 12 місяців від звітної дати).
Зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання зобов’язань.
Під час первісного визнання кредиторської заборгованості товариство оцінює їх
за собівартістю, яка є справедливою вартістю компенсації, наданої або отриманої за
них. 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.
3.2.4.1. 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 та інші поточні фінансові інвестиції, які утримуються в
рамках бізнес-моделі, мета якої досягається шляхом продажу фінансових активів, в
тому числі облігації внутрішньої державної позики.
Справедлива вартість акцій, які внесені до біржового списку, оцінюється за біржовим курсом організатора торгівлі (у разі наявності ринкового котирування). 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.
Результати від зміни справедливої вартості доступного для продажу фінансового
активу визнаються у прибутку чи збитках поточного звітного періоду.
3.2.4.2.

Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю

Амортизована собівартість фінансового активу – це сума, за якою фінансовий актив оцінюється при первісному визнанні, плюс (або мінус) накопичена амортизація
будь-якої різниці (дисконту або премії) між цією первісною сумою та сумою погашення із застосуванням методу
ефективного відсотка та мінус будь-яке зменшення (прямо чи через застосування
рахунку резервів) унаслідок зменшення корисності або неможливості отримання.
До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю Компанія
відносить інвестиції, що утримуються до погашення, векселі отримані, дебіторську
заборгованість (включаючи торгівельну дебіторську заборгованість), позики та депозити.
Для первісної оцінки справедливої вартості фінансових інструментів, які в подальшому оцінюються за амортизованою собівартістю, Компанією використовуються
методи на основі теперішньої вартості із застосуванням ставки дисконту для фінансових активів та для фінансових зобов’язань облікової ставки НБУ станом на дату
оцінки фінансового інструменту.
Після первісного визнання Товариство оцінює їх за амортизованою собівартістю,
застосовуючи метод ефективного відсотка.
Станом на кожну звітну дату Товариство оцінює, чи зазнав кредитний ризик за
фінансовим інструментом значного зростання з моменту первісного визнання. При
виконанні такої оцінки Товариство замість зміни суми очікуваних кредитних збитків
використовує зміну ризику настання дефолту (невиконання зобов’язань) протягом
очікуваного строку дії фінансового інструмента. Для виконання такої оцінки Товариство порівнює ризик настання дефолту (невиконання зобов’язань) за фінансовим
інструментом станом на звітну дату з ризиком настання дефолту за фінансовим інструментом станом на дату первісного визнання, і враховує при цьому обґрунтовано необхідну та підтверджувану інформацію, що є доступною без надмірних витрат
або зусиль, і вказує на значне зростання кредитного ризику з моменту первісного
визнання.
Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фінансовим
інструментом не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання, якщо
було з’ясовано, що фінансовий інструмент має низький рівень кредитного ризику
станом на звітну дату.
У випадку фінансового активу, що є кредитно-знеціненим станом на звітну дату,
але не є придбаним або створеним кредитно-знеціненим фінансовим активом, Товариство оцінює очікувані кредитні збитки як різницю між валовою балансовою
вартістю активу та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків,
дисконтованою за первісною ефективною ставкою відсотка за фінансовим активом.
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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.
3.2.5. 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.
За незвичайних обставин дебітор може мати юридичне право зараховувати суму
до отримання від третьої сторони як суми до сплати кредиторові за умови, що існує
угода між трьома сторонами, в якій чітко встановлено право дебітора на згортання.
Дебіторська та кредиторська заборгованість за одним договором від одного
контрагента відображається згорнуто в обліку, якщо умовами договору не передбачено іншого (облік за етапами, замовленнями тощо).
В інших випадках Товариство обліковує та подає дебіторську і кредиторську заборгованість окремо.
3.3. Облікові політики щодо необоротних активів
3.3.1.1.

Визнання та оцінка основних засобів

Товариство визнає матеріальний об’єкт основним засобом, якщо він утримується
з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше
6 000 грн.
Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та
будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої
суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу
власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється
визнання відповідного активу.
3.3.1.2.

Визнання та оцінка об’єктів нематеріальних активів

Товариство визнає нематеріальний актив, якщо його можливо ідентифікувати (виникає внаслідок договірних чи інших юридичних прав, незалежно від того, чи можуть вони бути передані або відокремлені від підприємства або ж від інших прав
та зобов’язань), Товариство може здійснювати контроль над ресурсом, тобто має
повноваження отримувати від нього майбутні економічні вигоди та обмежувати доступ інших до цих вигід та якщо існують майбутні економічні вигоди від використання такого активу: надходження у вигляді доходу від продажу продукції чи послуг;
скорочення витрат; інші вигоди, які є результатом використання активу.
Первісно Товариство оцінює нематеріальні активи за собівартістю. У подальшому нематеріальні активи оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена
амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості
активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка
входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку,
коли припиняється визнання відповідного активу.
3.3.2.

Подальші витрати.

Товариство не визнає в балансовій вартості об’єкта необоротних активів витрати
на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об’єкта. Ці витрати включаються до складу операційних витрат Товариства. В балансовій вартості
об’єкта необоротних активів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють
критеріям визнання активу.
3.3.3.1.

Амортизація основних засобів.

Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом згідно із
строками корисної експлуатації, зокрема:
комп’ютерне обладнання – 2 роки;
меблі та приладдя – 5 років;
інструменти та прилади – 4 роки;
інші основні засоби – 4 роки.
Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну
їх корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу,
або на дату, з якої припиняють визнання активу.
3.3.3.2.

Амортизація об’єктів нематеріальних активів.

Амортизація нематеріальних активів розраховується прямолінійним методом
згідно із строками корисної експлуатації. Строк корисної експлуатації нематеріального активу залежить від
того, чи встановлений у правовстановлюючому документі строк дії права користування таким активом:
якщо строк встановлений – на протязі такого строку, але не менше 2-х років;
якщо строк не встановлений – 10 років безперервної експлуатації.
3.3.4. Зменшення корисності необоротних активів
На кожну звітну дату Товариство оцінює наявність будь-яких ознак, що вказують
на можливе знецінення активу. За наявності таких факторів розглядаються внутрішні і зовнішні ознаки знецінення. 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 необоротних активів
коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової
вартості необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного
використання.
3.4. Облікові політики щодо оренди
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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. Затрати, включаючи амортизацію, понесені
від оренди, визнаються як витрати.
3.5. 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 на дату балансу.
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.
Фінансовий результат, отриманий в бухгалтерському обліку, обкладається податком на прибуток за ставкою, вказаною в ст.136.1 ПКУ. При цьому, відстрочені податкові активи та зобов’язання не виникають.
3.6. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань
3.6.1.

Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше
можливо, ніж неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму
зобов’язання.
3.6.2.

Виплати працівникам

Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як
зобов’язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає
очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права
на майбутні виплати відпускних.
3.6.3.

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. Товариство
не має додаткових недержаних пенсійних програм з визначеними внесками, яка передбачає внески від роботодавця.
3.6.4.

Облікові політики щодо непоточних активів, утримуваних для продажу

Товариство класифікує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його
балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а
не поточного використання. Непоточні активи, утримувані для продажу, оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартістю з вирахуванням витрат на операції, пов’язані з
продажем. Амортизація на такі активи не нараховується. Збиток від зменшення корисності при первісному чи подальшому списанні активу до справедливої вартості
за вирахуванням витрат на продаж визнається у звіті про фінансові результати.
3.7. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової
звітності
3.7.1 Доходи та витрати
Товариство визнає дохід від надання послуг, коли (або у міру того, як) воно задовольняє зобов’язання щодо виконання, передаючи обіцяну послугу (тобто актив)
клієнтові. Актив передається, коли (або у міру того, як) клієнт отримує контроль над
таким активом.
При визначені вартості винагороди від управління активами Товариство відповідно до МСФЗ 15 використовує метод оцінювання за результатом. До методу оцінювання за результатом належить, зокрема, аналіз виконання, завершеного на сьогоднішній день, оцінки досягнутих результатів. Враховуючи принцип професійного
скептицизму для змінної вартості винагороди розрахунок доходу здійснюється на
кінець кожного місяця.
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;
д) ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією;
е) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно
оцінити.
Основним видом доходу Товариства є дохід, отриманий від статутної діяльності управління активами.
Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів.
Відсотки банків за розміщення коштів на поточних рахунках Товариства відносять-
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ся до складу фінансових доходів.
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 власного капіталу, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів.
Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутніх економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні
вигоди не відповідають або перестають відповідати визнанню як активу у звіті про
фінансовий стан. Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов’язання без визнання активу.
Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що
й відповідні доходи.
3.7.2.
Операції з іноземною валютою
Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним
курсом обміну Національного банку України на дату проведення операцій.
4.

Основні припущення, оцінки та судження

При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення,
які мають вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та
тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.
Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються
судження щодо балансової вартості активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про поточні події, фактичні
результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків.
Так у процесі застосування облікової політики Товариства при визначенні сум,
визнаних у фінансовій звітності, керівництво використовувало судження і оціночні
значення, найбільш суттєві з яких представлені нижче:
Суттєвість. Для господарських операцій та об’єктів обліку поріг суттєвості визначається обліковою політикою.
Товариство складає свої фінансові звіти (крім інформації про рух грошових коштів)
за принципом нарахування, тобто визнає статті як активи, зобов’язання, власний
капітал, дохід та витрати (елементи фінансових звітів) тоді, коли вони повністю відповідають визначенням та критеріям визнання для цих елементів у Концептуальній
основі.
Порівняльна інформація. Товариство розкриває інформацію стосовно попереднього періоду щодо всіх сум, наведених у фінансових звітах поточного періоду,
тобто включає порівняльну
інформацію розповідного та описового характеру для розуміння фінансових звітів
поточного періоду Товариства.
Безперервність. Управлінський персонал оцінює здатність суб’єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Тобто всі фінансові
звіти Товариства складені на основі безперервності, управлінський персонал не
має намірів ліквідувати суб’єкт господарювання чи припинити діяльність та не має
реальної альтернативи таким заходам.
Відповідальність. Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та
достовірне представлення цієї фінансової звітності. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього
контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансової звітності,
що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.
Справедлива вартість фінансових інструментів. Якщо справедлива вартість фінансових активів та фінансових зобов’язань, відображених у звіті про фінансовий стан,
не може бути визначена на підставі цін на активному ринку, вона визначається з використанням різних моделей оцінок. Вихідні дані для таких моделей визначаються
на підставі спостережуваного ринку, якщо таке можливо; в іншому випадку, для визначення справедливої вартості необхідно застосовувати судження. Судження необхідно проводити з урахуванням ліквідності та інших даних, що використовуються
в моделі, таких як волатильність довгострокових похідних фінансових інструментів
і ставок дисконтування, припущень щодо рівня дострокових платежів і несплат з
цінних паперів, забезпечених активами.
Збитки від знецінення дебіторської заборгованості та авансів. Товариство переглядає індивідуально значимі заборгованості та аванси на кожну дату складання
звітності з тим, щоб визначити, чи повинні збитки від знецінення відображатися у
звіті про прибутки і збитки. Зокрема, керівництво Товариства застосовує судження,
оцінюючи розмір і терміни майбутніх грошових потоків для визначення суми збитку
від знецінення. Такі оцінні значення засновані на припущеннях про ряд факторів, і
фактичні результати можуть відрізнятися від оціночних, що призведе до майбутніх
змін у резервах.
Області, де судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике
значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче.
4.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або
умови, керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність:
•
подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки Товариства;
•
відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише
юридичну форму;
•
є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
•
є повною в усіх суттєвих аспектах.
Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:
а) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;
б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів
та витрат у Концептуальній основі фінансової звітності.
Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну
літературу з обліку та
прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.
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Операції, що не регламентовані МСФЗ відсутні.
4.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства

Фінансові
інвестиції

Первісна оцінка цінних паперів,
що оцінюються за справедливою
вартістю, як фінансових активів здійснюється за справедливою вартістю,
яка зазвичай дорівнює ціні операції,
в ході якої був отриманий актив. Подальша оцінка здійснюється за справедливою вартістю з відображенням
переоцінки у прибутку / збитках.
У разі неможливості визначити
справедливу вартість, в подальшому
такі цінні папери оцінюються за
собівартістю.

Ринковий,
дохідний

Офіційні біржові
курси організаторів
торгів на дату оцінки,
котирування аналогічних не боргових
цінних паперів

Інструменти

Первісна оцінка інструментів
капіталу

Ринковий

Офіційні біржові
курси

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.

організаторів торгів
на дату оцінки, за відсутності визначеного
біржового курсу на
дату оцінки, використовуються ціни
закриття біржового
торгового

Інвестиційна
нерухомість

Первісна оцінка інвестиційної неруРинковий,
хомості здійснюється за собівартістю. дохідний
Подальша оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки.

Ціни на ринку
нерухомості, дані
оцінки професійних
оцінювачів

Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент
закриття торгів на звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої
економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших
факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».
4.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів
Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають
стосунок до оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є
ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що:
а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки
оцінки базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій;
б) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на доходи (витрати) може бути значним.
Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок, волатильності, курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти і коригувань під час оцінки інструментів, більша або менша зміна
в оцінці вартості фінансових інструментів у разі відсутності ринкових котирувань
мала б істотний вплив на відображений у фінансовій звітності чистий прибуток та
збиток.
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 Підприємства, досвіді та минулих подіях, а також з використанням розрахунків та моделей
вартості фінансових активів. Залучення зовнішніх експертних оцінок щодо таких фінансових інструментів де оцінка, яка базується на професійній компетенції, досвіді
та розрахунках є недостатньою, на думку Керівництва є прийнятним та необхідним.
Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також
може мати значний вплив на передбачувану справедливу вартість.

5.2. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої
вартості
У 2018 році та у попередньому 2017 році переведень між рівнями ієрархії не було.
3 рівень (ті,
Класи активів та
1 рівень (ті,
2 рівень (ті,
що не мають
зобов’язань, оцінених
що мають
що не мають
і не
за справедливою
котирування, та котирувань, але єкотирувань
спостережувавартістю
спостережувані) спостережувані)
ними)
Дата оцінки
Поточні фінансові
інвестиції

4.4. 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.
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.
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.
4.5. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів
Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне
судження за цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту,
його прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які
можуть бути пов’язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.
4.6. Використання ставок дисконтування
Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовується для перерахунку
майбутніх потоків доходів в єдине значення теперішньої (поточної) вартості, яка є
базою для визначення ринкової вартості бізнесу. З економічної точки зору, в ролі
ставки дисконту є бажана інвестору ставка доходу на вкладений капітал у відповідні
з рівнем ризику подібні об’єкти інвестування, або - ставка доходу за альтернативними варіантами інвестицій із зіставляння рівня ризику на дату оцінки. Для оцінки
справедливої вартості фінансових інструментів, які в подальшому оцінюються за
амортизованою собівартістю, Компанією використовуються методи на основі теперішньої вартості із застосуванням ставки дисконту для фінансових активів та для
фінансових зобов’язань – на рівні
облікової ставки НБУ станом на дату оцінки фінансового інструменту.
5.

Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17
-

8337

Грошові кошти та Первісна та подальша оцінка грошоїх еквіваленти
вих коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка
дорівнює їх номінальній вартості

108

ЕМІТ ІНФО

Метод
оцінки
(ринковий,
дохідний,
витратний)
Ринковий

-

8337

7602

Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю
Балансова вартість

Справедлива

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2018

1

2

3

4

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

7

52

7

52

8337

7602

8337

7602

Інвестиції, доступні для
продажу

31.12.2017

Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка
може бути корисною для користувачів фінансової звітності. Додаткову інформацію
щодо змін справедливої вартості фінансових активів в зв’язку з врахуванням ризиків наведено у прим. 6.6.
6.

Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах

6.1. Дохід операційної діяльності
31.12.2018 31.12.2017
(тис. грн.)
(тис. грн.)
Дохід від реалізації послуг з управління активами ІСІ
Інші операційні доходи
Разом

953

574

5

-

953

574

Дохід від реалізації послуг, отриманий за звітний період складається з сум, отриманих в якості винагороди за управління активами від АТ «ЗНКІФ «Профі-Т Інвест» згідно Договору про управління активами №УА-1 від 12.05.2015р. та від ПВІФ «Профі-Т
Консервативний» НВЗТ згідно Регламенту фонду.
У статті «Інші операційні доходи» відображено суму повернених помилково сплачених коштів, в межах якої у попередньому звітному році було відображено відповідні операційні витрати, та списану прострочену кредиторську заборгованість,
строк позовної давності за якою минув.
6.2. Адміністративні витрати

Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів
та зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 у звіті про фінансовий стан
на кінець кожного звітного періоду.
Методики оцінювання

7602

5.3. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»

5.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за
справедливою вартістю

Класи активів
та зобов’язань,
оцінених за
справедливою
вартістю

Усього

Вхідні дані

Офіційні курси НБУ

31.12.2018
(тис. грн.)

31.12.2017
(тис. грн.)

Витрати на оплату праці

157

115

Відрахування на соціальні заходи

35

25

Амортизація

13

15

Інші операційні витрати

656

363

Разом

861

518

До складу інших операційних витрат включено понесені за звітний період витрати
на оплату за оренду приміщення, аудиторські послуги, депозитарні послуги, послуги з розрахунково-касового обслуговування, членські внески до Української асоціації інвестиційного бізнесу, інформаційні послуги, в тому числі, надані ТОВ «СБОНДСУкраїна», представницькі витрати та телекомунікаційні послуги.
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
6.3. Фінансові доходи і витрати

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
31.12.2018
(тис. грн.)

31.12.2017
(тис. грн.)

-

6

Процентний дохід

Під процентним доходом розуміються проценти, нараховані на залишки коштів на
рахунках у банку за 2017 рік. Протягом 2018 року Товариство не понесло фінансових
доходів та витрат.
6.4. Основні засоби
Статті

Будівлі

Машини та
обладнання

Меблі та
інвентар

Незавершене будівництво

Всього

2

3

4

5

6

1
Первісна вартість
31 грудня 2017 року

80

80

31 грудня 2017 року

51

51

31 грудня 2018року

64

64

31 грудня 2017 року

29

29

31 грудня 2018 року

16

16

Накопичена амортизація (знос)

Чиста балансова
вартість

Станом на 31 грудня 2018 року основні засоби представлені у вигляді
комп’ютерного та офісного обладнання на суму 16 021,14 грн. Накопичена амортизація основних засобів на кінець року складає 64 256,23 грн.
6.5. Нематеріальні активи
Авторське право та суміжні з ним права

31.12.2018
( грн.)

31.12.2017
(грн.)

5 378,00

-

Накопичена амортизація (знос)

102,70

-

Чиста балансова вартість

5 275,3

-

Первісна вартість

У 2018 році Товариством було придбано ліцензію на користування програмним
забезпеченням (ПЗ) «1С: Бухгалтерія 8 для України» що класифіковано в обліку як
нематеріальний актив, група
«авторське право та суміжні з ним права». Оскільки в ліцензійному договорі на невиключне право користування програмним забезпеченням строк такого права не
зазначається, то для ПЗ встановлено
строк корисного використання 10 років.
6.6. Поточні фінансові інвестиції, що оцінюються за справедливою вартістю
Станом на 31.12.2018 року активи Товариства також складають наступні цінні папери:
Назва та код за
ЄДРПОУ емітента

Вид ЦП

Код ЦП

Номінальна
вартість
одного ЦП

Загальна
номінальна
вартість
ЦП

Кількість
(шт)

АТ «ЗНКІФ «Профі-Т
Інвест», ЄДРПОУ
39778213

Акції прості
іменні бездокументарні

UA4000189674

1 000 гривень

3 263 000
гривень

3 263

АТ «ЗНВКІФ «Профі-Т
Стратегічний»,
ЄДРПОУ 41727608

Акції прості
іменні бездокументарні

UA4000199269

1 000 гривень

4 000 000
гривень

4 000

6.7. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю
Дебіторська заборгованість:
31.12.2017
(тис. грн.)

62

322

Дебіторська заборгованість за виданими авансами

-

68

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1

1

Разом

63

391

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2018 року
являє собою поточну дебіторську заборгованість за надані послуги з управління
активами від інвестиційного фонду АТ «ЗНКІФ «Профі-Т Інвест», активи якого знаходяться в управлінні Товариства, за
підсумками проведеного перерахунку нарахованої та сплаченої винагороди за
управління активами. Вказану заборгованість було погашено у січні 2019 року в повному обсязі.
Дебіторська заборгованість за виданими авансами складається з попередньої
оплати за інформаційні послуги ТОВ «СБОНДС-Україна, передоплати ТОВ «Авто-Союз» з оренди, авансу за послуги з доступу до мережі Інтернет і телекомунікаційні послуги, а також з попередньої оплати ТОВ «Кронас Трейд» за меблі, які було отримано
у січні 2019 року.
Дебіторська заборгованість перед бюджетом складається з суми переплати з єдиного соціального внеску на нараховану заробітну платню найманих працівників,
військового збору та податку на доходи фізичних осіб.
Прострочена дебіторська заборгованість відсутня, заборгованість від інвестиційних фондів, що знаходяться в управлінні Товариства була погашена станом на
31.01.2019р.
Очікується, що іншу дебіторську заборгованість буде погашено протягом наступного звітного періоду. У зв’язку з тим, що відсутні підстави для припущення можливості непогашення заборгованості дебіторами та існує впевненість у надійності
боржників, резерв сумнівних боргів не створювався.
Грошові потоки, пов’язані з короткостроковою дебіторською заборгованістю, не
дисконтуються, оскільки вплив дисконтування є несуттєвим.
6.8. Грошові кошти
31.12.2017
( тис. грн.)

31.12.2018
( тис. грн.)

Рахунки в банках, в грн.

52

7

Рахунки в банках, в дол. США

0

0

Станом на 31.12.2018 року Товариство має грошові кошти в сумі 6 809 грн. 84 коп.,
які перебувають на поточних рахунках у банку АТ «ОТП Банк», АТ «Банк Авангард»
та ПАТ «КБ
«Глобус», і які відображено в Балансі (Звіті про фінансовий стан) за кодом рядка
1165.
Товариство вважає за необхідне для більш повного розкриття інформації, наведеної у фінансовій звітності, розкрити склад статті звіту про рух грошових коштів «Інші
надходження». Ця стаття включає в себе повернені від ТОВ «Профі-Т Цінні Папери»
надмірно сплачені кошти у розмірі 40 тис. грн. та повернення 1 тис. грн. - коштів, помилково перерахованих до державного бюджету (мала місце помилка у реквізитах
бюджетного рахунку).
Враховуючи вищевказане, а також те, що грошові кошти складають менше 1% активів підприємства, Товариством було прийнято рішення не створювати відповідних додаткових резервів.
6.9. Власний капітал
Станом на 31 грудня 2018 року зареєстрований та сплачений капітал складав 7600
тис. грн.
Станом на 31 грудня 2017 року зареєстрований та сплачений капітал складав 7600
тис. грн.
Структура власного капіталу:

Статутний капітал

У класі «Інвестиції доступні для продажу» ведеться облік придбаних простих іменних акцій. Хоча дані акції і не мають ринкових котирувань, але керівництво вважає
їх спостережуваними. Оцінка інвестицій доступних для продажу за справедливою
вартістю ведеться за 2-м рівнем ієрархії. Акції АТ «ЗНКІФ «ПРОФІ-Т ІНВЕСТ» отримані Товариством 29.12.2016 року згідно договору 161228-1-ДД від 28.12.2016 року та
31.05.2018 року згідно договору 180531-1-ДД від 31.05.2018 року на загальну суму
4 337 080,00 грн. та відображені в обліку за справедливою вартістю на дату визнання. Станом на 31.12.2018р. переоцінка вищезазначених акцій не здійснювалась у
зв’язку з відсутністю активного ринку за даними цінними паперами та відсутністю
котирувань цінних паперів Фонду на фондовій біржі. Фінансовий стан емітента акцій
АТ «ЗНКІФ
«Профі-Т Інвест» цілком стабільний, ТОВ «КУА «Профі-Т Актив» регулярно відслідковує його зміни.
Також на балансі Товариства наявні акції АТ «ЗНВКІФ «Профі-Т Стратегічний» на загальну суму 4 000 000,00 грн. Даний фінансовий інструмент у портфелі Товариства є
інвестицією у венчурний корпоративний фонд. Рішення про створення Фонду було
прийнято Загальними зборами учасників 05.09.2017р. (Протокол Рішення засновника від «05» вересня 2017р.). У зв’язку з відсутністю ринкових котирувань щодо цього
активу, станом на 31.12.2018р. переоцінка вищезазначених акцій не здійснювалась.
Фінансовий стан емітента акцій АТ «ЗНВКІФ «Профі-Т Стратегічний» цілком стабільний, ТОВ «КУА «Профі-Т Актив» регулярно відслідковує його зміни.
На дату складання фінансової звітності цінні папери розглядаються Товариством
як поточні фінансові інвестиції. 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.
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31.12.2018
(тис. грн.)

31.12.2017р.

31.12.2018 р.

7 600 тис. грн.

7 600 тис. грн.

Резервний капітал

12 тис. грн.

14 тис. грн.

Нерозподілений прибуток

120 тис. грн.

205 тис. грн.

-в тому числі отриманий за звітний період

39 тис. грн.

87 тис. грн.

7 732 тис. грн.

7 819 тис. грн.

Всього

Станом на 31.12.2018р. нерозподілений прибуток Товариства складає 205 тис. грн.,
в тому числі нерозподілений прибуток звітного періоду становить 87 тис. грн. Резервний капітал Товариства станом на 31.12.2018р. становить 14 тис. грн. На початку
2018 року за результатами діяльності Товариства Загальними зборами учасників
було затверджено рішення про формування резервного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку, отриманого за звітний 2018 рік, у розмірі
5 тис. грн. Таким чином, на дату після складання балансу резервний капітал Товариства складає 19 тис. грн.
6.10. Кредиторська заборгованість

За розрахунками з постачальниками

31.12.2017
(тис. грн.)

31.12.2018
(тис. грн.)

11

632

За отриманими авансами

-

305

Інша поточна кредиторська заборгованість

3

-

Всього кредиторська заборгованість

14

937

Станом на 31 грудня 2019 р. Товариство має кредиторську заборгованість за розрахунками з постачальниками, що складається з заборгованості перед ТОВ «Альфа
Трейдинг» за надані консалтингові послуги, що була погашена у січні 2019 року, та
з заборгованості перед ТОВ «Профі-Т Цінні Папери» за договором купівлі-продажу
цінних паперів №180531-1-ДД від 31.05.2018р.
Кредиторська заборгованість за отриманими авансами являє собою поточну
кредиторську заборгованість за надані послуги з управління активами від інвестиційного фонду ПВІФ «Профі-Т Консервативний» НВЗТ, що знаходяться в управлінні
Товариства за підсумками проведеного перерахунку нарахованої та сплаченої винагороди за управління активами. Надмірно перераховані кошти за результатом
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перерахунку було повернуто у січні 2019 року.
Оскільки існувала впевненість у погашенні заборгованості у термін, коротший за
один операційний цикл, Товариством вирішено не визнавати забезпечень під поточну кредиторську заборгованість.
7.

Розкриття іншої інформації

7.1. Оподаткування
Основні компоненти витрат з податку на прибуток за звітний період:

Прибуток до оподаткування
Податкова ставка
Податок на прибуток за результатами звітного періоду

31.12.2018

31.12.2017

97 001

57 641

18%

18%

17 460

10 375

За результатами 2017 та 2018 років у Товариства не виникало податкових різниць,
тому відстрочені податкові зобов’язання не виникали.
За результатами звітного періоду фінансовий результат Товариства, сума якого
входить до бази оподаткування, становить 97 001 грн., податок на прибуток підприємств буде нараховано у сумі 17 460 грн.
Проте, 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. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами
протягом трьох років.
7.2. Розкриття інформації, щодо фінансової звітності в умовах інфляції.
Виходячи з офіційних даних Державної служби статистики України, кумулятивний
рівень інфляції за трирічний період, включаючи 2016, 2017 та 2018 роки, склав
40,2%. Оскільки сума менша за 90%, що передбачено МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції», керівництво Товариства, вважаючи що згідно з МСБО
29 проведення перерахунку фінансової звітності є питанням судження, прийняло
рішення не використовувати норми МСБО 29 та не проводити перерахунок фінансової звітності.
7.3. Судові позови
Станом на 31.12.2018 р. проти Товариства відсутні будь-які подані судові позови.
Керівництво вважає, що Товариство не понесе істотних збитків, відповідно, резерви
у фінансовій звітності не створювалися.
7.4. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів
Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної
діяльності Товариства.
Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів,
які знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської
заборгованості Товариству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку керівництва Товариства, додатковий резерв під фінансові активи на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та
інформації.
7.5. Розкриття інформації про пов’язані сторони
Станом на 31.12.2018 року пов’язаними особами Товариства є:
•
Учасник Могиляста Світлана Миколаївна, яка володіє часткою, що становить
48% статутного капіталу Товариства;
•
Учасник Болдирєв Антон Володимирович, який володіє часткою, що становить 49% статутного капіталу Товариства;
•
Учасник Менжинська Ольга Іванівна, яка володіє часткою, що становить 3%
статутного капіталу Товариства;
•
директор Товариства Могилястий Костянтин Вікторович.
До провідного управлінського персоналу Товариства відноситься Директор Могилястий Костянтин Вікторович. Протягом звітного періоду керівнику Товариства
було виплачено заробітну плату за період з 01.01.2018р. по 31.12.2018р. у розмірі
41 тис. грн.
7.6. 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 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.
7.6.1.

Кредитний ризик

К редитний 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 (публічна інформація, що розкривається
щодо звітності 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);
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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.
Товариство не має в фінансових активах активів, які або були прострочені, або
знецінилися, кредитів, як одержаних, так і наданих, а відповідно будь-які застави та
інші форми забезпечення.
Обсяги поточної кредиторської та дебіторської заборгованості у відношенні до
загальної вартості активів Товариства складають: поточна кредиторська заборгованість у сумі 937 тис. грн. складає 10,7% від всього капіталу Товариства, поточна
дебіторська заборгованість у розмірі 391 тис.грн. складає 4,46% загальної вартості
активів Товариства.
Більша частина відображеної заборгованості була погашена станом на дату затвердження фінансової звітності, погашення решти очікується протягом першого
та другого кварталу наступного за звітним року. Така ситуація свідчить про успішне
управління кредитними ризиками Товариства.
7.6.2.

Ринковий ризик

Р инковий 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.
Станом на 31.12.2018р. основну частину активів Товариства становлять акції корпоративних інвестиційних фондів, детальна інформація щодо даних фінансових
інвестицій розкрита в п.6.6. цих Приміток. Акції, що перебувають у власності Товариства належать АТ «ЗНКІФ «Профі-Т Інвест» та АТ «ЗНВКІФ «Профі-Т Стратегічний»,
фінансовий стан якого постійно відслідковується та оцінюється.
В алютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові
потоки від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.
Валютні ризики Товариства виникають у зв’язку з володінням фінансовими інструментами, номінованими в іноземній валюті. Для мінімізації та контролю за валютними ризиками Товариство контролює частку активів, номінованих в іноземній валюті,
у загальному обсягу активів.
Станом на 31 грудня 2018 року у Товариства відсутні інвестиції в цінні папери або
грошові кошти та їх еквіваленти, номіновані в доларах США.
В ідсотковий 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.
Усвідомлюючи значні ризики, пов’язані з коливаннями відсоткових ставок у високоінфляційному середовищі, яке є властивим для фінансової системи України, керівництво Товариства контролює частку активів, розміщених у боргових зобов’язаннях.
У разі зростання відсоткових ризиків Товариство має намір позбуватися боргових
фінансових інструментів з
фіксованою відсотковою ставкою. Моніторинг відсоткових ризиків здійснюється
шляхом оцінки впливу можливих змін відсоткових ставок на вартість відсоткових
фінансових інструментів.
Станом на 31.12.2018р. на балансі Товариства відсутні боргові фінансові інструменти та або такі фінансові інструменти, які піддаються відсотковому ризику.
7.6.3.

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.
З метою управління ризиком ліквідності Товариство здійснює контроль за обсягами зобов’язань, що виникають, встановлюючи ліміти за видами заборгованостей,
та контролюючи співвідношення між обсягами зобов’язань та вартістю ліквідних
активів. 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.
Станом на 31.12.2018 року ризик ліквідності є суттєвим, проте станом на дату затвердження фінансової звітності частину кредиторської заборгованості було погашено. Також, зважаючи на те, що фінансові активи на балансі Товариства складаються з цінних паперів інвестиційних фондів, то такі активи можна вважати такими, що
швидко реалізуються.
7.7. Управління капіталом
Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:
•
забезпечення подальшого функціонування Товариства як безперервно діючого підприємства;
•
збереження спроможності Товариства продовжувати свою діяльність так,
щоб воно і надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим
зацікавленим сторонам;
•
забезпечення належного прибутку 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.
Керівництво Товариства здійснює контроль за дотриманням вимог до капіталу,
визначених законодавчо. Так, Положенням щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженого НКЦПФР від 01.10.2015 № 1597, визначено мінімальний розмір
власних коштів (не менше 50 відсотків від мінімального розміру статутного капіталу,
встановленого законодавством для зазначеного виду професійної діяльності на
фондовому ринку – 3,5 млн.грн.). Даний показник пруденційних нормативів протягом звітного року порушено Товариством не було.
Відповідно до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженого
рішенням НКЦПФР № 1597 від 01.10.2015р. (з врахуванням змін) Товариство розраховує такі показники:
1) розмір власних коштів;
2) норматив достатності власних коштів;
3) коефіцієнт покриття операційного ризику;
4) коефіцієнт фінансової стійкості.
8.1. Інші звіти
Звіти „Про рух грошових коштів (за прямим методом)”, ”Про власний капітал” та

№1(27) • 26 квітня 2019 р.

www.emitinfo.com

ТОВ «КУА «ПРОФІ- Т АКТИВ»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо річної фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ПРОФІ-Т АКТИВ»,
станом на 31 грудня 2018 року

„Примітки до річної фінансової звітності” складені Товариством на основі даних облікових реєстрів.
Показники цих звітів відповідають аналогічним показникам у «Балансі (Звіті про
фінансовий стан)» та «Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід)».
8.1.1.

Звіт про рух грошових коштів

Інформація про рух грошових коштів надає основу для оцінки спроможності Товариства генерувати грошові кошти та еквіваленти грошових коштів і для оцінки
потреб Товариства у використанні цих грошових потоків. При розкритті зазначеної
інформації Товариство застосовувало вимоги до подання та розкриття інформації
про рух грошових коштів викладені в МСБО 7.
Для цілей складання звіту про рух грошових коштів до грошових коштів та їх еквівалентів включаються активи, які можуть бути вільно конвертовані у відповідну
суму грошових коштів протягом короткого періоду часу, а саме: кошти розміщені
на поточному та депозитних рахунках з первісним строком погашення до 365 днів.
В зазначеному звіті Товариство надає інформацію про минулі зміни грошових коштів Товариства та їх еквівалентів, який розмежовує грошові потоки протягом періоду від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.
Інформація про грошові потоки минулого звітного періоду 2018 року використовується як показник суми, періоду та визначеності майбутніх грошових потоків.
Вона корисна під час перевірки точності минулих оцінок грошових потоків, а також
взаємозв’язку рентабельності, чистих грошових потоків і впливу зміни цін.
У звіті відображений рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.
Рух коштів у результаті операційної діяльності
Операційна діяльність полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності,
сума якого скоригована на амортизацію необоротних активів, витрати на придбання оборотних активів та сплату відсотків за користування банківськими кредитами.
Операційна діяльність є основним видом діяльності підприємства для отримання
доходу.
Сукупні надходження від операційної діяльності включають в себе надходження
від пайових фондів за управління активами і складають: у 2018 р. 986 тис. грн., у 2017
році 4598 тис. грн.
Сукупні витрати від операційної діяльності включають витрачання на оплату робіт і послуг, оплату праці, відрахувань на соціальні заходи, зобов’язань з податків та
зборів, і складають у 2018 році 1031 тис. грн., 2017 році 4641 тис. грн.
Чистий рух коштів від операційної діяльності у 2018 році (-45) тис.грн., у 2017 році
(-43) тис.грн.
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Інвестиційна діяльність — це придбання та продаж: необоротних активів, у тому
числі активів, віднесених до довгострокових та поточних фінансових інвестицій, інших вкладень, що не розглядаються як грошові еквіваленти.
У 2018 році у Товариства не було грошових потоків від інвестиційної діяльності.
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності підприємства у 2018 році
становить 0 тис. грн., у 2017 році (- 424) тис.грн.
Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Фінансова діяльність — це надходження чи використання коштів, що мали місце
в результаті емісії цінних паперів, викупу власних акцій, виплати дивідендів, погашення зобов’язань за борговими цінними паперами. У 2018 році у Товариства не
було руху коштів від фінансової діяльності. У 2017 році мали місце надходження від
власного капіталу у розмірі 500 тис.грн. – було збільшено розмір статутного капіталу
Товариства за рахунок внесків учасників.
Чистий рух коштів у результаті фінансової діяльності 2018 року відсутній, за 2017
становив 500 тис. грн.
Залишок коштів станом на 31.12.2018 р. становить 7 тис. грн., на 31.12.2017 р. становив 52тис.грн.
8.1.2.
Звіт про власний капітал
У цьому звіті подана інформація про стан і зміни кожного компоненту власного капіталу, зіставлення його вартості за період між початком та кінцем звітного періоду
2018 року, збільшення
- зменшення його чистих активів, а також загальну зміну доходу та витрат, включаючи прибутки та збитки, отримані в результаті діяльності Товариства протягом 2018
року.
Інформація щодо статутного та резервного капіталу Товариства наведена в п.6.9.
даних Приміток.
Зміни у власному капіталі Товариства в 2017 та 2018 роках наведені в наступній
таблиці:
Стаття
Залишок на 01.01.2017 року

Статутний
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

Всього

7 100

12

81

7 193

-

-

39

39

7 600

12

120

7 732

-

-

87

66

Чистий прибуток (збиток) за звітний
період
Внески до статутного капіталу
Залишок на 31.12.2017 року

500

Чистий прибуток (збиток) за звітний
період
Відрахування до резервного капіталу
Залишок на 31.12.2018 року

500

-

2

(2)

-

7 600

14

205

7 819

Разом позитивні зміни у власному капіталі за 2017 рік склали 539 тис. грн., за 2018
рік 87 тис. грн. за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.
9. Події після Балансу
В період між датою балансу і датою затвердження фінансової звітності, підготовленої для оприлюднення, не відбулось інших суттєвих подій, окрім зазначених вище у
цих примітках, які могли б вплинути на економічні рішення користувачів.
Проте, 29.01.2019р. було погашено дебіторську заборгованість за послуги з управління активами фондом АТ «ЗНКІФ «Профі-Т Інвест» за результатами річного перерахунку нарахованої та сплаченої винагороди у розмірі 321 640,24грн., а також погашено заборгованість перед ПВІФ
«Профі-Т Консервативний» НВЗТ у сумі 305 440,71 грн., тим самим зменшивши негативний вплив ризику ліквідності та кредитного ризику.
Директор

Могилястий К.В.
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ЕМІТ ІНФО

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Звіт незалежного аудитора (далі – Звіт) призначається для Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку, учасників та керівництва суб’єкта господарювання, фінансовий звіт якого перевіряється.
ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Думка
Ми провели аудит фінансового звіту Товариства з обмеженою відповідальністю
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРОФІ-Т АКТИВ» (далі – Товариство),
що складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2018
року, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) та Звіту про власний капітал за рік, що закінчився
зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад
значущих облікових політик.
На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх
суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 року, та 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 Міжнародних стандартів аудиту (далі – МСА) (видання 2016-2017 років), що застосовуються в якості національних стандартів аудиту
згідно з рішенням Аудиторської палати України від 08.06.2018 року №
361. Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі
«Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних
бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі – Кодекс
РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та
Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період.
Ми визначили, що немає ключових питань з аудиту, інформацію щодо яких слід
надати в нашому звіті.
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 та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити
складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як
основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал
або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд
за процесом фінансового звітування Товариства.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність
в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та
випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим
рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА,
завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути
результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо
або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні
рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того,
ми:
• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності
внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми
та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого відхилення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення
внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні
пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосується аудиту,
для розробки аудиторських процедур, які б відповідали
обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю Товариства;
• 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 продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо
ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні
привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у
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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.

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам законодавства
України
Власний капітал Товариства станом на 31.12.2018 р. становить – 7 819 тис. грн., що
відповідає вимогам законодавства України, в тому числі:
-

статутний капітал – 7 600,0 тис. грн.;
нерозподілений прибуток – 205 тис. грн.;
резервний капітал – 14 тис. грн.;

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Статутний капітал Товариства сформований у відповідності до чинного законодавства України та внесений повністю виключно грошовими коштами у розмірі 7
600 000,00 (сім мільйонів шістсот тисяч) гривень 00 копійок.
Частки у Статутному капіталі розподіляються наступним чином:

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 б могли б обґрунтовано вважатись такими,
що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних
застережних заходів.

Болдирєв Антон Володимирович, громадянин України, частка якого складає
3 724 000,00 (Три мільйони сімсот двадцять чотири тисячі) гривень 00 копійок, що
становить 49 % Статутного капіталу Товариства.
Могиляста Світлана Миколаївна, громадянка України, частка якої складає 3
648 000,00 (Три мільйони шістсот сорок вісім тисяч) гривень 00 копійок, що становить 48 % Статутного капіталу Товариства.
Менжинська Ольга Іванівна, громадянка України, частка якої складає
228 000,00 (Двісті двадцять вісім тисяч) гривень 00 копійок, що становить 3 % Статутного капіталу Товариства.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ
Згідно вимог ч.3 ст.14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017 р. (далі – Закон №2258- VIII), до Аудиторського звіту наводимо наступну інформацію:
Інформація про суттєву невизначеність, яка може ставити під сумнів здатність
продовження діяльності юридичної особи, фінансова звітність
якої перевіряється, на безперервній основі у разі наявності такої невизначеності:
Ми звертаємо увагу на пункт 2.4 Приміток у фінансовій звітності, який зазначає,
що фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності. Аудитор не виявив суттєвої невизначеності, пов’язаної з подіями
або умовами, яка може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі.
Інформація про узгодженість Звіту про управління, який складається відповідно
до законодавства, з фінансовою звітністю за звітний період; про наявність суттєвих
викривлень у звіті про управління та їх характер:

В порівнянні з попереднім періодом власний капітал Товариства збільшився на
87 тис. грн.
Інформація про активи, зобов’язання та чистий прибуток (збиток) відповідно до
застосованих стандартів фінансової звітності
А) АКТИВИ
Необоротні активи
Балансова вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2018 року дорівнює
– 5 тис. грн. У періоді, що перевіряється, нематеріальні активи не амортизувались.
Балансова вартість основних засобів станом на 31.12.2018 року дорівнює - 16 тис.
грн., знос станом на 31.12.2018 р. дорівнює – 64 тис. грн., первісна вартість основних
засобів відповідно – 80 тис. грн. Метод амортизації (зносу) основних засобів обраний Товариством – прямолінійний.
Оборотні активи

Звіт з управління Товариством не формується та не подається у відповідності до
п.7 ст.11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
№ 996-XIV від 16.07.1999 року, адже Товариство не належить до категорії середніх
або великих підприємств.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2018 року
дорівнює 322 тис. грн. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2018 року складає 1 тис. грн., за виданими авансами дорівнює 68 тис.
грн.

Інформацію, яка щонайменше має наводитися в Аудиторському звіті згідно ч.3
ст.14 Закону №2258-VIII, наведено в інших параграфах нашого Звіту.
Відповідно до Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних
інвестиційних фондів) та компанії з управління активами, затверджених Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2013 р. № 991 (із
змінами) наводимо наступне:
Вступний параграф

Банківські операції Товариства здійснюються у відповідності з Інструкцією «Про
безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженої постановою
НБУ від 21.01.2004 року за № 22, з урахуванням доповнень та змін. Облік операцій по
банківським рахункам ведеться на рахунках «Поточні рахунки в банках».

Основні відомості про Товариство з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами «ПРОФІ-Т АКТИВ»

Поточні фінансові інвестиції станом на 31.12.2018р. дорівнюють – 8337 тис. грн. та
складаються з акцій АТ «ЗНКІФ «ПРОФІ-Т ІНВЕСТ» та акцій АТ «ЗНВКІФ
«Профі-Т Стратегічний», які є інвестицією у корпоративні фонди.
На думку Аудитора, статті активу балансу справедливо й достовірно розкривають інформацію за видами активів Товариства станом на 31.12.18 року відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності.

№ Відомості
з/п

Дані

В порівнянні з попереднім періодом оборотні активи Товариства зросли загалом
на 1018 тис. грн.
Б) ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

1.

Повне найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами «ПРОФІ-Т
АКТИВ»

Станом на 31.12.2018 року поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги дорівнює 632 тис. грн. та поточна кредиторська заборгованість за
одержаними авансами дорівнює 305 тис. грн.

2.

Код за ЄДРПОУ

37226101

3.

Види діяльності за КВЕД

- 66.30 – управління фондами;
- 64.99 – надання інших фінансових послуг (крім
страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у;
- 66.19 – інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного
забезпечення;
- 64.30 – трасти, фонди та подібні

На думку Аудитора пасив балансу справедливо й достовірно розкриває інформацію про зобов’язання Товариства станом на 31.12.2018 року відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

фінансові суб’єкти;
4.

5.

6.

Ліцензія на право
здійснення професійної
діяльності

Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку щодо професійної діяльності
на фондовому ринку – діяльність з управління
активами інституційних інвесторів (діяльність з
управління активами), рішення НКЦПФР № 1465
від 15.09.2015р.
Строк дії ліцензії - безстрокова

Перелік інституційних
інвесторів, активи яких
перебувають в управлінні
КУА

Пайовий венчурний інвестиційний фонд
«Профі-Т Пасифік» недиверсифікованого виду
закритого типу Код за ЄДРІСІ 2331545;
Пайовий венчурний інвестиційний фонд
«Профі-Т Консервативний» недиверси- фікованого виду закритого типу Код за ЄДРІСІ 2331525;
Пайовий недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «Профі-Т Інвест» Код за ЄДРІСІ
23200001;
Акціонерне Товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний
фонд «ПРОФI-Т IНВЕСТ» Код ЄДРПОУ 39778213
Акціонерне Товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ПРОФI- Т СТРАТЕГІЧНИЙ» Код ЄДРПОУ
37226101

Місцезнаходження

Україна, 03179, м. Київ, вул. Брест- Литовське
шосе, будинок 8А

Опис питань і висновки, яких дійшов аудитор
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В порівнянні з попереднім періодом зобов`язання Товариства збільшились загалом на 923 тис. грн.
В) ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ
За даними обліку протягом періоду, що перевірявся Товариство отримало прибуток у розмірі 87 тис. грн.
В порівнянні з попереднім періодом розмір прибутку Товариства збільшився.
Відповідність резервного фонду установчим документам
В процесі аудиторської перевірки нами встановлено, що Товариство сформувало
резервний фонд, формування якого передбачено п.7.9 Статуту Товариства.
Загальними зборами учасників було затверджено рішення про формування резервного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку, отриманого за звітний
2017 рік, у розмірі 2 тис. грн.
Інформація щодо дотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють
порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами.
Товариство в ході своєї діяльності дотримується вимог нормативно-правових
актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що регулюють порядок та розкриття інформації компаніями з управління активами, які здійснюють
управління активами інституційних інвесторів.
Інформація щодо наявності та відповідності системи внутрішнього аудиту (контролю), необхідної для складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки
Загальними зборами учасників ТОВ «КУА «ПРОФІ-Т АКТИВ» (03/01/17-1 від
03.01.2017) було затверджено Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю). За результатами виконаних процедур перевірки стану відповідності системи
внутрішнього аудиту (контролю) можна зробити висновок, що система відповідає
вимогам, необхідним для складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Інформація щодо стану корпоративного управління відповідно до законодавства
України
Стан корпоративного управління Товариства відповідає Статуту та законодавству
України.
Органами управління ТОВ «КУА «ПРОФІ-Т АКТИВ» у відповідності з статутними до-
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кументами є: загальні збори її членів (вищий орган управління); ревізійна комісія
(здійснює контроль за фінансово – господарською діяльністю); Директор (виконавчий орган, що здійснює керівництво поточною діяльністю).
Посадовими особами ТОВ «КУА «ПРОФІ-Т АКТИВ» відповідальними за підготовку
та представлення фінансової звітності є: директор – Могилястий Костянтин Вікторович.
Товариство має організаційну структуру управління з чітким розподілом повноважень та обов’язків управлінського персоналу. Вимоги, задачі, функції, обов’язки
викладені у Статуті Товариства, Положеннях органів управління, посадових інструкціях.
Внутрішній аудитор ТОВ «КУА «ПРОФІ-Т АКТИВ» підпорядковується Загальним
зборам учасників, виконує професійні обов’язки (заходи контролю) згідно з затвердженою програмою. Доступ до комп’ютеризованого обліку окремих операцій Товариства, заробітної плати мають визначені відповідальні особи в рамках службових
обов’язків.
Допоміжна інформація
Інформація про перелік пов’язаних осіб, які були встановлені аудитором
Діяльність Товариства не має ознак взаємовідносин з пов’язаними сторонами, що
виходять за межі нормальної діяльності. У переліку пов’язаних сторін знаходяться:
Діяльність Підприємства не має ознак взаємовідносин з пов’язаними сторонами,
що виходять за межі нормальної діяльності. У переліку пов’язаних сторін знаходяться:
•
Учасник Могиляста Світлана Миколаївна, яка володіє часткою, що становить
48% статутного капіталу Товариства;
•
Учасник Болдирєв Антон Володимирович, який володіє часткою, що становить 49% статутного капіталу Товариства;
•
Учасник Менжинська Ольга Іванівна, яка володіє часткою, що становить 3%
статутного капіталу Товариства;
•
директор Товариства Могилястий Костянтин Вікторович.
В перевіряємому періоді, Товариство не проводило операцій з пов’язаними особами за виключенням виплати заробітної плати.
Інформація про наявність подій після дати балансу, які не були відображені у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства
В період після дати балансу не виявлено подій, які не були відображені у фінансовій звітності, проте могли мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства.
Інформація про ступінь ризику Товариства, наведена на основі аналізу результатів
пруденційних показників діяльності Товариства
Пруденційні показники професійної діяльності на фондовому ринку, що розраховуються згідно з Положенням та вимогами до системи управління ризиками, затвердженого рішенням НКЦПФР від 01.10.2015 № 1597, що застосовуються до Товариства наведені в таблиці:
Показники

Формула розрахунку

Нормативне
значення

Значення на
31.12.2018

Розмір власних коштів

К1 - ВИЛУЧЕННЯ + К2

>= 3,5 млн. грн.

3 734 424,35

Норматив достатності
власних коштів

Власні кошти / 0,25 х
Фіксовані накладні
витрати

>= 1

25,8546

Коефіцієнт покриття
операційного ризику

Власні кошти / Величина оперативного
ризику

>= 1

59,72

Коефіцієнт фінансової
стійкості

Власний капітал /
Активи

>= 0,5

0,89

Власні кошти є коштами, які Товариство може використовувати на покриття негативних фінансових наслідків реалізації ризиків, що виникають при провадженні нею
професійної діяльності на фондовому ринку. Мінімальний розмір власних коштів
Товариства повинен становити не менше 50 відсотків від мінімального розміру
статутного капіталу, встановленого законодавством для зазначеного виду професійної діяльності на фондовому ринку. Показник розміру власних коштів станом
на 31.12.2018 року перевищує мінімальне нормативне значення, що характеризує
достатність коштів для покриття негативних фінансових наслідків реалізації ризиків.
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Найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю
«БЕНТАМС АУДИТ»

Код за ЄДРПОУ

40182892

Дані про включення до
Реєстру аудиторів та суб’єктів
аудиторської діяльності (далі
– Реєстр)

ТОВ «БЕНТАМС АУДИТ» включене до Реєстру
аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності
(розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності»
та розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які
мають
право проводити обов’язковий аудит фінансової
звітності») під номером 4656. Свідоцтво про
включення до Реєстру № 4656, видане згідно
з Рішенням Аудиторської Палати України від
24.12.2015 року № 319/2, чинне до 24.12.2020
року.

Свідоцтво про внесення до
реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку
цінних паперів

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних
паперів видане НКЦПФР, реєстраційний номер
свідоцтва 382, серія та номер свідоцтва П
000382, строк дії Свідоцтва з 19.07.2016 року до
24.12.2020 року

Інформація про аудиторів, що Слугіна Н.В. Сертифікат аудитора № 007234 видабрали участь в аудиторській
ний згідно рішення Аудиторської Палати України
перевірці
№304/2 від 24.12.2014 року та включений до
Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності за номером реєстрації 100024
Місцезнаходження

04107, Україна, м. Київ, вул. Татарська, 7, оф.89

Телефони

(044) 492-25-43

Електронна адреса

bentams.co.ua

Основні відомості про умови договору
Дата та номер договору

Договір № 23-2/01/19 від 23.01.2019
року

Період, аудиту яким охоплено
проведення аудиту

З 01.01.2018 по 31.12.2018 року

Дата початку та дата закінчення аудиту

Початок – 23.01.2019 року
Закінчення – 26.02.2019 року

Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного
аудитора, є Слугіна Наталія Валентинівна.
Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт
незалежного аудитора є директор
ТОВ «БЕНТАМС АУДИТ»

Слугіна Наталія Валентинівна
М.П.
Адреса аудитора: ТОВ «БЕНТАМС АУДИТ», 04107, м. Київ, вул. Татарська, буд. 7., оф.
89
«26» лютого 2019 року

Норматив достатності власних коштів є показником, що відображає здатність Товариства утримувати власні кошти в розмірі, достатньому для покриття її фіксованих
накладних витрат протягом 3 місяців, навіть за умови відсутності доходів протягом
цього часу. Норматив достатності власних коштів розраховується як відношення
розміру власних коштів до величини, що становить 25 % від фіксованих накладних
витрат установи за попередній фінансовий рік. Станом на 31.12.2018 року значення
цього коефіцієнту суттєво перевищує нормативне значення, що свідчить про достатність власних коштів для покриття фіксованих накладних витрат.
Коефіцієнт покриття операційного ризику відображає здатність Товариства забезпечувати покриття своїх операційних ризиків власними коштами на рівні 15% від її
середньорічного позитивного нетто-доходу за 3 попередні фінансові роки. Станом
на 31.12.2018 року значення цього коефіцієнту суттєво перевищує нормативне значення, що свідчить про достатність власних коштів для покриття фіксованих накладних витрат.
Коефіцієнт фінансової стійкості відображає питому вагу власного капіталу у загальній вартості засобів, що використовуються Товариством у його діяльності, та
характеризує фінансову стійкість, а також незалежність від зовнішніх джерел фінансування. Станом на 31.12.2018 року значення цього коефіцієнту більше нормативного значення, що свідчить про фінансову стійкість та незалежність від залучених
коштів.
Відповідно до проаналізованих показників можна зробити висновок, що ступінь ризику Товариства – низький.
Інша фінансова інформація відповідно до законів та нормативно- правових актів
України
Вартість чистих активів Товариства в сумі 7819 тис. грн. що більше розміру зареєстрованого статутного капіталу, який складає 7 600 тис. грн.
Нами не виявлено суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається та подається до Національній
комісії з цінних паперів та фондового ринку, про результати діяльності Товариства.
Основні відомості про аудиторську фірму
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

АТ «ЗНКІФ «ПРОФІ- Т ІНВЕСТ»
КОДИ

Територія: Святошинський
Дата (рік, місяць, число)

Організаційно-правова форма господарювання: Інші організаційно- правові форми

2019

01

01

Вид економічної діяльності: Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти

за ЄДРПОУ

39778213

Середня кількість працівників: 1

за КОАТУУ

8038600000

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

за КОПФГ

Адреса: 03179, Україна, місто Київ, Брест- Литовське шосе, буд.8А
Складено:

0443324160

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018р.
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

• Форма №1

•

V

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

Код рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

2

3

4

1400

1001600

1001600

1401
1405
1410
1411
1412
1415

10926
10926

13498
13498

21275

29528

1420
1425
1430
1435
1495

Пенсійні зобов`язання

1505

1035

Довгострокові кредити банків

1510

1040

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

1515
1520

1065

Благодійна допомога

1526

1090
1095

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

1530

резерв незароблених премій

1533

інші страхові резерви

1534

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

1535
1540
1545
1595

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

1600
1605

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

1695

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

Баланс

1900

1021
1022
1030

1045
1050
1060

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
14

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170

742
55832
3191

642
69668
1205

3191

1205

1180
1181
1182
1183
1184
1190
1195

59779

71515

1200
1300

59779

71515
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1801001

Код за ДКУД

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

1125

995
64.30

за КВЕД

( 968941 ) ( 967376 )
(

5081
59779

) (

6062

)

71188

1500

1521
1525

1531
1532

1610
1615
1620
1621
1625
1630

327

1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
327

1700

59779

71515
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ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Звіт про сукупний дохід) • Форма №2
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття

Код рядка

За звітний
період

1

2

3

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

2000

Чисті зароблені страхові премії

2010

Премії підписані, валова сума

2011

Премії, передані у перестрахування

2012

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

Зміна частки перестраховиків у
резерві незароблених премій

2014

Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)

2050

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

Валовий
прибуток

2090

збиток

2095

За аналогічний
період попереднього року

4

2
2150

(

Інші операційні витрати

2180

(

2181

(

2182

(

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

)

4880

) (

)

4879

) (

)

) (

)

(

) (

(

)

) (

)

прибуток

2190

збиток

2195

Дохід від участі в капіталі

2200

Інші фінансові доходи

2220

7950

8002

Інші доходи

2240

446078

207960

Дохід від благодійної допомоги

2241

Фінансові витрати

2250

(

Втрати від участі в капіталі

2255

(

Інші витрати

2270

(

2275

Дохід (витрати) від зміни інших
страхових резервів

2110

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

Зміна інших страхових резервів,
валова сума

2111

Фінансовий результат до оподаткування:

Зміна частки перестраховиків в
інших страхових резервах

2112

Інші операційні доходи

2120

6810

2121

6810

1101
(

) (

4673

) (

861

)

16327

) (
442203

) (

8253

)
)

195575

)

прибуток

2290

збиток

2295

(

) (

)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

(

) (

)

Прибуток (збиток) від припиненої
діяльності після оподаткування

2305

3199

Чистий фінансовий результат:
2122
2130

(

829

) (

861

)

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

8253
(

3199
) (

)

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

www.emitinfo.com

4
) (

Фінансовий результат від операційної діяльності:

2105

Адміністативні витрати

3

Витрати на збут

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

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

1801003

Код за ДКУД
1

6084
79

Стаття

1

Код рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

Витрати на оплату праці

2505

Відрахування на соціальні заходи

2510

Амортизація

2515

Інші операційні витрати

2520

5709

865

Разом

2550

5709

865

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

6163

6163
8253

9362

Стаття

Код рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

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

За аналогічний
період попереднього року
4

3000
3005
3006
3010

3025

186

3035
3040
3045
3050

2

4

5

3200

655867

63989

4373

5182

3205
3215
3220
3225
3230
3235
3250

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

3020

1801004

Код за ДКУД

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

Стаття

13729

3255

(

3260
3270
3275

(
(
(

679010

3754
) (

52699

) (
) (
) (

3280

(

) (

)

3290

(

) (

)

3295

-5041

20226

3300

5187

19875

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової
діяльності

3055
3095

Товарів (робіт, послуг)

3100

(

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

3105
3110
3115

(
(
(

) (
) (
) (

)
)
)

3116

(

) (

)

3117

(

) (

)

3118

(

) (

)

Витрачання на оплату авансів

3135

(

) (

)

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

488

) (

-303

878

)

-878

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

3305
3310
3340

42

3345

(

3350
3355
3360

(
(
(

3365
3370

Стаття

Код Зареєстроварядка ний капітал

Капітал у
дооцінках

Резервний
капітал

5

6

) (

36736

)

) (
) (
) (

)
)
)

(

) (

)

(

) (

)
)

3375

(

) (

(

) (

)

3395

3156

-16819

3400
3405

-2188
3191

2529
583

3410

202

79

3415

1205

3191

Код за ДКУД

1801005

Нерозподілений прибуток Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

7

8

9

10

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

1001600

10926

21275

-968941

-5081

59779

1001600

10926

21275
8253

-968941

-5081

59779
8253
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4

Додатковий
капітал

2031

3390

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ Форма №4

116

)
)
)
)

4114
4116
4200
4205
4210
4215
4220
4225
4240

1565

4245
4260
4265
4270
4275
4280
4290

2572

1565

-981

1591

-981
-6062

11409
71188

4291
4295
4300

1001600

2572
13498
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8253
29528

1565
-967376
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний
інвестиційний фонд «Профі-Т Інвест»
ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2018 РІК
1.

Вступний параграф

1.1. Відомості про інвестиційний фонд
№
з/п

Відомості

Дані

1.

Повне найменування

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОФІ-Т ІНВЕСТ» (надалі
також – Товариство)

2.

Тип, вид та клас інвестицій- Закритий строковий недиверсифікований
ного фонду
корпоративний інвестиційний фонд

3.

Код за ЄДРПОУ

4.

Дата та номер запису про 05.05.2015р. № 1 339 102 0000 011072
проведення державної реєстрації

5.

Код за ЄДРІСІ

6.

Номер та дата видачі свідо- Свідоцтво № 00326 від 01.07.2015р.
цтва про внесення до ЄДРІСІ

7.

Строк діяльності

Діє до 01.07.2035р.

8.

Місцезнаходження

Україна, 03179 , м. Київ, Брест-Литовське шосе,
будинок 8 А

39778213

13200326

Для здійснення діяльності зі спільного інвестування зареєстровано статутний капітал Товариства у розмірі 1 001 600 000,00 грн. (один мільярд один мільйон шістсот
тисяч гривень 00 копійок).
Дані про структуру власного капіталу, з урахуванням даних на початок періоду, які
відображені в регістрах обліку співставленні з даними відображеними в балансі та
звіті про фінансові результати.
1.2. Відомості про компанію з управління активами
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами
«Профі-Т Актив» (код ЄДРПОУ 37226101) створено рішенням загальних зборів учасників ТОВ «КУА
«Профі-Т Актив», протокол № 1 від 03 вересня 2010 року.
Предметом діяльності Компанії є управління активами інституційних інвесторів.
Цей вид діяльності є виключним видом професійної діяльності на фондовому ринку та не може поєднуватись з іншими видами професійної діяльності на фондовому
ринку, крім випадків передбачених чинним законодавством.
Основні відомості про Компанію наведені в таблиці:
№
з/п

Відомості

Дані

1.

Повне найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРОФІ-Т
АКТИВ»

2.

Скорочене наймену- ТОВ «КУА «Профі-Т Актив»
вання

3.

Код за ЄДРПОУ

4.

Дата та номер запису 08.09.2010 р. № 1 072 102 0000 025428
про проведення державної реєстрації

5.

Основні види діяль- 66.30 – управління фондами;
ності (за КВЕД)
64.30 – трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти;
66.19 – інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування пенсійного забезпечення

6.

37226101

Ліцензія на право Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та
професійної
діяль- фондового ринку щодо професійної діяльності на
ності здійснення
фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління
активами), рішення НКЦПФР №1465 від 15.09.2015р.

7.

Місцезнаходження

8.

Офіційна сторінка в http://profit-active.com/
Інтернеті

9.

Адреса
пошти

10.
2.

Україна, 03179 , м. Київ, Брест-Литовське шосе, будинок 8А

електронної info@profit-active.com

Телефон

044 332 41 60

Загальна основа формування фінансової звітності

2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення,
яка сформована з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних
потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.
Концептуальною основою річної фінансової звітності Товариства є Міжнародні
стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2018 року,
що офіційно 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 станом
на 01 січня 2018 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 мають протиріч

www.emitinfo.com

ЕМІТ ІНФО

вимогам МСФЗ.
2.2. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності
В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України,
оприлюднено стандарт МСФЗ 16 «Оренда», який набуває чинності 01 січня 2019
року.
За рішенням керівництва Товариство МСФЗ 16 «Оренда» до дати набуття чинності
не застосовується. На даний час керівництво Товариства оцінює вплив даного стандарту на свою фінансову звітність.
2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна
валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.
2.4. Припущення про безперервність діяльності
Фінансова звітність Товариства підготовлена на основі припущення про безперервність діяльності, тобто на припущенні, що 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.
Господарська діяльність Товариства за 2016, 2017 та 2018 роки не була збитковою
та не має будь яких фінансових загроз, які б могли призвести до ліквідації підприємства, збільшення заборгованості підприємства, втрати безперервності функціонування підприємства.
Товариство складає фінансову звітність на основі безперервності, оскільки управлінський персонал не має намірів ліквідувати суб’єкт господарювання чи припинити діяльність та не має реальної альтернативи таким заходам. Під час оцінювання
відсутні суттєві невизначеності, пов’язані з подіями чи умовами, які можуть спричинити значний сумнів щодо здатності суб’єкта господарювання продовжувати діяльність на безперервній основі.
2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення)
керівником Товариства 22 лютого 2019 року.
2.6. Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01.01.2018 по 31.12.2018 року.
2.7. Перше застосування МСФЗ
Товариство було зареєстровано 2015 року і з початку своєї діяльності Товариство
використовує МСФЗ. Першою фінансовою звітністю, підготованою згідно МСФЗ була
звітність станом на 31.12.2015р.
Починаючи з 1 січня 2018 року Товариство вперше застосовує останню редакцію
МСФЗ 9
«Фінансові інструменти», що прийнята у липні 2014 року та МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» для формування фінансової звітності за період, що закінчується
31 грудня 2018 року.
Станом на дату цієї фінансової звітності Товариство завершило аналіз впливу даних стандартів на вхідні залишки станом на 1 січня 2018 року. Наступні частини цієї
примітки включають фінансові дані, які за оцінкою Товариства, в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам МСФЗ 9 та МСФЗ 15.
Відповідно до п.7.2.3 останньої редакції МСФЗ 9, на дату першого застосування Товариство оцінює фінансовий актив на відповідність умовам установлених пунктами
4.1.2 (а) або 4.1.2А (а) на підставі фактів та обставин, наявних на зазначену дату. Визначена у такий спосіб класифікація застосовується ретроспективно незалежно від
бізнес-моделі суб’єкта господарювання в попередніх періодах.
МСФЗ 9 вимагає проведення аналізу бізнес – моделі, яка використовується для
управління фінансовими активами. За результатами аналізу був зроблений висновок, що бізнес-моделлю управління фінансовими активами Товариства є утримання
активів для продажу.
Ця модель передбачає оцінку фінансових активів за справедливою вартістю з віднесенням результату переоцінки на прибуток чи збиток.
Всі фінансові інвестиції, що обліковуються на балансі Товариства, класифікувалися
і продовжують класифікуватися як фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку.
3.

Суттєві положення облікової політики

3.1. Загальні положення щодо облікових політик
3.1.1.
Основа оцінки, застосована при складанні фінансової звітності .
Ця фінансова звітність підготовлена на основі справедливої вартості 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,
визначені визначення справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість
фінансових активів і зобов’язань визначається з використанням наявної інформації
про ринок і відповідних методів оцінки.
Для оцінки основних засобів використовується модель собівартості, визначена
МСБО 16
«Основні засоби». Відповідно до цієї моделі основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від
зменшення корисності.
3.1.2.
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.
3.1.3.
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.
В зв’язку з набуттям чинності оновленої редакції МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»
з 01 січня 2018 року, переглянуті облікові політики щодо обліку фінансових інструментів, зокрема класифікації та визнання очікуваних кредитних збитків. Враховуючи
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те, що бізнес-моделлю управління фінансовими активами Товариства є утримання
активів для продажу, всі фінансові інвестиції обліковувалися і, після аналізу нових
вимог до класифікації, продовжують обліковуватися за справедливою вартістю з
відображенням результатів переоцінки у прибутку або збитку. Застосування нової
редакції МСФ 9 «Фінансові інструменти» на відображення результатів діяльності Товариства суттєвого впливу не мало.
3.1.4.
Форма та назви фінансових звітів
Перелік форм фінансової звітності Товариства відповідає вимогам, встановленим
МСБО 1
«Подання фінансової звітності». Товариство прийняло рішення про застосування
назв форм звітності відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та форми Приміток, що розроблені у відповідності до МСФЗ.
3.1.5.
Методи подання інформації у фінансових звітах
Суб’єкт господарювання складає свою фінансову звітність (крім інформації про
рух грошових коштів) за принципом нарахування. Суб’єкт господарювання подає
окремо кожний суттєвий клас подібних статей. Суб’єкт господарювання подає окремо статті відмінного характеру або функції, крім випадків, коли вони є несуттєвими.
Крім випадків, коли МСФЗ дозволяють чи вимагають інше, суб’єкт господарювання
подає порівняльну інформацію стосовно попереднього періоду щодо всіх сум, наведених у фінансовій звітності поточного періоду.
У Звіті про сукупний дохід Товариство подає аналіз витрат, визнаних у прибутку
чи збитку, із застосуванням класифікації, що базується на методі «функції витрат»,
згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості
чи, наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність. Згідно з цим методом,
суб’єкт господарювання розкриває, як мінімум, інформацію про собівартість реалізації окремо від інших витрат. Проте, оскільки інформація про характер витрат є корисною для прогнозування майбутніх грошових потоків, то ця інформація наведена
в пп. 6.2, 6.3 цих Приміток.
Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат
грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень та грошових
виплат формується на підставі облікових записів Товариства.
3.2. Облікові політики щодо фінансових інструментів
3.2.1.
Визнання та оцінка фінансових інструментів
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі, коли
і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.
За строком виконання фінансові активи та фінансові зобов’язання поділяються на
поточні (зі строком виконання зобов’язань до 12 місяців) та довгострокові (зі строком виконання зобов’язань більше 12 місяців).
Товариство класифікує фінансові активи як такі, що оцінюються у подальшому або
за амортизованою собівартістю, або за справедливою вартістю на основі обох таких
чинників:
а) моделі бізнесу суб’єкта господарювання для управління фінансовими активами;
та б) характеристик контрактних грошових потоків фінансового активу.
Товариство визнає такі категорії фінансових активів:
фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку;
фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю. Товариство
визнає такі категорії фінансових зобов’язань:
фінансові зобов’язання, оцінені за амортизованою собівартістю;
фінансові зобов’язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання
Товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс або мінус, у випадку
фінансового активу або фінансового зобов’язання, що оцінюється не за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, витрати на операцію, які прямо відносяться до придбання або випуску фінансового
активу чи фінансового зобов’язання.
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.
До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю Компанія
відносить інвестиції, що утримуються до погашення, векселі отримані, дебіторську
заборгованість (включаючи торгівельну дебіторську заборгованість), позики та депозити.
Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається у відповідних розділах облікової політики.
3.2.2.
Грошові кошти та їхні еквіваленти
Грошові кошти складаються з коштів на поточних рахунках у банках.
Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції,
які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку погашення, наприклад, протягом не
більше ніж три місяці з дати придбання.
Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в національній валюті.
Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена в п.2.3
цих Приміток.
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за
справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.
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 не поточних 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.
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3.2.3.1. 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 відносин щодо цього інструменту
і внаслідок цього має юридичне право отримувати грошові потоки або інші цінності.
Дебіторська заборгованість, визнається як фінансовий актив (за винятком дебіторської заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів або фінансових інструментів, за розрахунками з операційної оренди та за розрахунками
с бюджетом) первісно оцінюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості
погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.
Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю.
Подальша оцінка дебіторської заборгованості відбувається за амортизованою
вартістю.
Поточну дебіторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство
оцінює за сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.
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. Сума збитків визнається у прибутку чи збитку.
Залежно від очікуваного терміну погашення на кожну звітну дату дебіторська заборгованість поділяється на:
поточну, що очікується до відшкодування або погашення не більше дванадцяти місяців після звітного періоду;
довгострокову, що очікується до відшкодування або погашення через більш
ніж дванадцять місяців після звітного періоду.
У разі змін справедливої вартості дебіторської заборгованості, що мають місце на
звітну дату, такі зміни визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду.
3.2.3.2. Кредиторська заборгованість
Зобов’язання – заборгованість товариства, що виникла в результаті минулих подій, погашення якої призведе до зменшення ресурсів товариства, які втілюють у собі
економічні вигоди.
Кредиторська заборгованість визнається як зобов’язання тоді, коли Товариство
стає стороною договору та, внаслідок цього, набуває юридичне зобов’язання сплатити грошові кошти.
Поточні фінансові зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із нижче наведених 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.
Кредиторську заборгованість залежно від строку її погашення на кожну балансову
дату поділяють на:
поточну (строком погашення до 12 місяців зі звітної дати, чи строком погашення більше 12 місяців, якщо у товариства є наміри погасити її протягом 12 місяців);
непоточну або довгострокову (строком погашення більше 12 місяців від звітної дати).
Зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання зобов’язань.
Під час первісного визнання кредиторської заборгованості товариство оцінює їх
за собівартістю, яка є справедливою вартістю компенсації, наданої або отриманої за
них. 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.
3.2.4.1. 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 та інші поточні фінансові інвестиції, які утримуються в
рамках бізнес-моделі, мета якої досягається шляхом продажу фінансових активів, в
тому числі облігації внутрішньої державної позики.
Справедлива вартість акцій, які внесені до біржового списку, оцінюється за біржовим курсом організатора торгівлі (у разі наявності ринкового котирування). 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.
Результати від зміни справедливої вартості доступного для продажу фінансового
активу визнаються у прибутку чи збитках поточного звітного періоду.
3.2.4.2.

Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю

Амортизована собівартість фінансового активу – це сума, за якою фінансовий актив оцінюється при первісному визнанні, плюс (або мінус) накопичена амортизація
будь-якої різниці (дисконту або премії) між цією первісною сумою та сумою погашення із застосуванням методу ефективного відсотка та мінус будь-яке зменшення
унаслідок зменшення корисності або неможливості отримання.
До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю Компанія
відносить інвестиції, що утримуються до погашення, векселі отримані, дебіторську
заборгованість (включаючи торгівельну дебіторську заборгованість), позики та депозити.
Для первісної оцінки справедливої вартості фінансових інструментів, які в подальшому оцінюються за амортизованою собівартістю, Компанією використовуються
методи на основі теперішньої вартості із застосуванням ставки дисконту для фінансових активів та для фінансових зобов’язань облікової ставки НБУ станом на дату
оцінки фінансового інструменту.
Після первісного визнання Товариство оцінює їх за амортизованою собівартістю,
застосовуючи метод ефективного відсотка.
Станом на кожну звітну дату Товариство оцінює, чи зазнав кредитний ризик за
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фінансовим інструментом значного зростання з моменту первісного визнання. При
виконанні такої оцінки Товариство замість зміни суми очікуваних кредитних збитків
використовує зміну ризику настання дефолту (невиконання зобов’язань) протягом
очікуваного строку дії фінансового інструмента. Для виконання такої оцінки Товариство порівнює ризик настання дефолту (невиконання зобов’язань) за фінансовим
інструментом станом на звітну дату з ризиком настання дефолту за фінансовим інструментом станом на дату первісного визнання, і враховує при цьому обґрунтовано необхідну та підтверджувану інформацію, що є доступною без надмірних витрат
або зусиль, і вказує на значне зростання кредитного ризику з моменту первісного
визнання.
Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фінансовим
інструментом не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання, якщо
було з’ясовано, що фінансовий інструмент має низький рівень кредитного ризику
станом на звітну дату.
У випадку фінансового активу, що є кредитно-знеціненим станом на звітну дату,
але не є придбаним або створеним кредитно-знеціненим фінансовим активом, Товариство оцінює очікувані кредитні збитки як різницю між валовою балансовою
вартістю активу та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків,
дисконтованою за первісною ефективною ставкою відсотка за фінансовим активом.
Будь-яке коригування визнається в прибутку або збитку як прибуток або збиток від
зменшення корисності.
Товариство визнає банківські депозити зі строком погашення від чотирьох до
дванадцяти місяців з дати фінансової звітності, в разі, якщо дострокове погашення
таких депозитів ймовірно призведе до значних фінансових втрат, в складі поточних
фінансових інвестицій.
3.2.5. 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.
За незвичайних обставин дебітор може мати юридичне право зараховувати суму
до отримання від третьої сторони як суми до сплати кредиторові за умови, що існує
угода між трьома сторонами, в якій чітко встановлено право дебітора на згортання.
Дебіторська та кредиторська заборгованість за одним договором від одного
контрагента відображається згорнуто в обліку, якщо умовами договору не передбачено іншого (облік за етапами, замовленнями тощо). В інших випадках Товариство
обліковує та подає дебіторську і кредиторську заборгованість окремо.
3. Облікові політики щодо 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
6 000 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. Дооцінка, яка входить до
складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу.
Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом згідно із
строками корисної експлуатації.
3.4. 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. Затрати, включаючи амортизацію, понесені
від оренди, визнаються як витрати.
3.5. Облікові політики щодо податку на прибуток
Відповідно до частини першої пункту 6 статті 141 Податкового кодексу України кошти спільного інвестування звільняються від оподаткування, а саме: кошти, внесені
засновниками корпоративного фонду, кошти та інші активи, залучені від учасників
інституту спільного інвестування, доходи від здійснення операцій з активами інституту спільного інвестування, доходи, нараховані за активами інституту спільного інвестування, та інші доходи від діяльності інституту спільного інвестування (відсотки
за позиками, орендні (лізингові) платежі, роялті тощо).
3.6. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань
3.6.1.
Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше
можливо, ніж неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму
зобов’язання.
3.6.2.
Виплати працівникам
Чинним законодавством не передбачено наявність співробітників в інвестиційному фонді.
3.6.3.
Облікові політики щодо непоточних активів, утримуваних для продажу
Товариство класифікує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його
балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а
не поточного використання. Непоточні активи, утримувані для продажу, оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартістю з вирахуванням витрат на операції, пов’язані з
продажем. Амортизація на такі активи не нараховується. Збиток від зменшення корисності при первісному чи подальшому списанні активу до справедливої вартості
за вирахуванням витрат на продаж визнається у звіті про фінансові результати.
3.7. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової
звітності
3.7.1 Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.
Дохід - це валове надходження економічних вигід протягом періоду, що виникає в
ході звичайної діяльності суб’єкта господарювання, коли власний капітал зростає в
результаті цього надходження, а не в результаті внесків учасників власного капіталу.
Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки, коли виникає зростання майбутніх економічних вигід, пов’язаних зі збільшенням активу або зі зменшенням
зобов’язання, і його можна достовірно оцінити. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення зобов’язань.
Дохід має оцінюватися за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана
або підлягає отриманню.
Справедлива вартість – це сума за якою можна обміняти актив або погасити заборгованість в операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.
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Дохід від продажу фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості або інших
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;
д) ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією;
е) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно
оцінити. Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання
коштів.
Відсотки банків за розміщення коштів на поточних рахунках Товариства відносяться до складу фінансових доходів.
Дохід визнається за принципом нарахування, незалежно від дати надходження
коштів і оцінюється за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або
підлягає отриманню 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 власного капіталу, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли виникає зменшення
майбутніх економічних вигід, пов’язаних зі зменшенням активів або збільшенням
зобов’язань.
Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутніх економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні
вигоди не відповідають або перестають відповідати визнанню як активу у звіті про
фінансовий стан. Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов’язання без визнання активу.
Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що
й відповідні доходи.
3.7.2.
Операції з іноземною валютою
Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним
курсом обміну Національного банку України на дату проведення операцій.
4. Основні припущення, оцінки та судження
При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення,
які мають вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та
тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.
Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються
судження щодо балансової вартості активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про поточні події, фактичні
результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків.
Так у процесі застосування облікової політики Товариства при визначенні сум,
визнаних у фінансовій звітності, керівництво використовувало судження і оціночні
значення, найбільш суттєві з яких представлені нижче:
Суттєвість. Для господарських операцій та об’єктів обліку поріг суттєвості визначається обліковою політикою, а саме:
розкриття статей фінансової звітності Звіту про фінансовий стан – 1,5 відсотка
від валюти балансу;
розкриття статей звіту про фінансові результати – 2 відсотка від суми чистого
доходу від реалізації робіт та послуг;
для статей звіту про рух грошових коштів – 2 відсотка від суми чистого руху
грошових коштів від операційної діяльності;
для статей звіту про зміни у власному капіталі – 1,5 відсотка від розміру власного капіталу.
Товариство складає свої фінансові звіти (крім інформації про рух грошових коштів)
за принципом нарахування, тобто визнає статті як активи, зобов’язання, власний
капітал, дохід та витрати (елементи фінансових звітів) тоді, коли вони повністю відповідають визначенням та критеріям визнання для цих елементів у Концептуальній
основі.
Порівняльна інформація. Товариство розкриває інформацію стосовно попереднього періоду щодо всіх сум, наведених у фінансових звітах поточного періоду,
тобто включає порівняльну інформацію розповідного та описового характеру для
розуміння фінансових звітів поточного періоду Товариства.
Безперервність. Управлінський персонал оцінює здатність суб’єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Тобто всі фінансові
звіти Товариства складені на основі безперервності, управлінський персонал не
має намірів ліквідувати суб’єкт господарювання чи припинити діяльність та не має
реальної альтернативи таким заходам.
Відповідальність. Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та
достовірне представлення цієї фінансової звітності. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього
контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансової звітності,
що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.
Справедлива вартість фінансових інструментів. Якщо справедлива вартість фінансових активів та фінансових зобов’язань, відображених у звіті про фінансовий стан,
не може бути визначена на підставі цін на активному ринку, вона визначається з використанням різних моделей оцінок. Вихідні дані для таких моделей визначаються
на підставі спостережуваного ринку, якщо таке можливо; в іншому випадку, для визначення справедливої вартості необхідно застосовувати судження. Судження необхідно проводити з урахуванням ліквідності та інших даних, що використовуються
в моделі, таких як волатильність довгострокових похідних фінансових інструментів
і ставок дисконтування, припущень щодо рівня дострокових платежів і несплат з
цінних паперів, забезпечених активами.
Збитки від знецінення дебіторської заборгованості та авансів. Товариство переглядає індивідуально значимі заборгованості та аванси на кожну дату складання
звітності з тим, щоб визначити, чи повинні збитки від знецінення відображатися у
звіті про прибутки і збитки. Зокрема, керівництво Товариства застосовує судження,
оцінюючи розмір і терміни майбутніх грошових потоків для визначення суми збитку
від знецінення. Такі оцінні значення засновані на припущеннях про ряд факторів, і
фактичні результати можуть відрізнятися від оціночних.
Області, де такі судження є особливо важливими, області, що характеризуються
високим рівнем складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче.
4.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або
умови, керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація була доречною для потреб користува-
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чів для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність:
•
подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки Товариства;
•
відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише
юридичну форму;
•
є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
•
є повною в усіх суттєвих аспектах.
Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:
а) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;
б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та витрат у Концептуальній основі фінансової звітності. Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення інших органів,
що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та
прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним
джерелам.
Операції, що не регламентовані МСФЗ відсутні.
4.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент
закриття торгів на звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої
економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших
факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».
4.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів
Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають
стосунок до оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є
ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що:
а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки
оцінки базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій;
б) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на доходи (витрати) може бути значним.
Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок, волатильності, курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти і коригувань під час оцінки інструментів, більша або менша зміна
в оцінці вартості фінансових інструментів у разі відсутності ринкових котирувань
мала б істотний вплив на відображений у фінансовій звітності чистий прибуток та
збиток.
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 Підприємства, досвіді та минулих подіях, а також з використанням розрахунків та моделей
вартості фінансових активів. Залучення зовнішніх експертних оцінок щодо таких фінансових інструментів де оцінка, яка базується на професійній компетенції, досвіді
та розрахунках є недостатньою, на думку Керівництва є прийнятним та необхідним.
Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також
може мати значний вплив на передбачувану справедливу вартість.
4.4. Судження щодо 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.
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.
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.
4.5. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів
Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне
судження за цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту,
його прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які
можуть бути пов’язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.
4.6. Використання ставок дисконтування
Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовується для перерахунку
майбутніх потоків доходів в єдине значення теперішньої (поточної) вартості, яка є
базою для визначення ринкової вартості бізнесу. З економічної точки зору, в ролі
ставки дисконту є бажана інвестору ставка доходу на вкладений капітал у відповідні
з рівнем ризику подібні об’єкти інвестування, або - ставка доходу за альтернативними варіантами інвестицій із зіставляння рівня ризику на дату оцінки.
Для оцінки справедливої вартості фінансових інструментів, які в подальшому оцінюються за амортизованою собівартістю, Компанією використовуються методи на
основі теперішньої вартості із застосуванням ставки дисконту для фінансових активів та для фінансових зобов’язань – на рівні облікової ставки НБУ станом на дату
оцінки фінансового інструменту.
5.

ЕМІТ ІНФО

Методики оцінювання

Метод
оцінки
(ринковий,
дохідний,
витратний)

Вхідні дані

Грошові кошти Первісна та подальша оцінка грошових Ринковий
та їх еквіва- коштів та їх еквівалентів здійснюється за
ленти
справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості

Офіційні
НБУ

Фінансові
вестиції

Офіційні біржові
курси організаторів торгів на дату
оцінки, котирування аналогічних не боргових
цінних паперів

ін- Первісна оцінка не боргових цінних паперів Р и н к о в и й ,
як фінансових активів здійснюється за спра- дохідний
ведливою вартістю, яка зазвичай дорівнює
ціні операції, в ході якої був отриманий
актив. Подальша оцінка боргових цінних
паперів здійснюється за справедливою вартістю. У разі неможливості визначити справедливу вартість, в подальшому такі цінні
папери оцінюються за собівартістю.

курси

І н с т ру м е н т и Первісна оцінка інструментів капіталу здій- Ринковий
капіталу
снюється 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.

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

Інвестиційна Первісна оцінка інвестиційної нерухомості Р и н к о в и й ,
нерухомість
здійснюється за собівартістю. Подальша дохідний
оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за справедливою вартістю на дату
оцінки.

Ціни на ринку
нерухомості, дані
оцінки професійних оцінювачів

5.2. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої
вартості
У 2017 році переведень між рівнями ієрархії не було.
1 рівень (ті,
Класи активів та
що мають
зобов’язань, оцінених котирування, та
за справедливою
спостережувані)
вартістю
2018
2017
Дата оцінки
31.12.18 31.12.17
Поточні фінансові
55 832
інвестиції

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

Усього

2018
2017
2018
2017
2018
2017
31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17
69 668

-

-

-

69 668

55 832

У зв’язку з відсутністю біржових котирувань на останній робочий день звітного
періоду щодо фінансових інвестицій у портфелі Товариства, зазначені фінансові
інвестиції було переоцінено до справедливої вартості із застосуванням дохідного
методу (детальніше описано в п.6.5 цих Приміток).
Враховуючи викладені зміни у вхідних даних для оцінки справедливої вартості,
було прийнято рішення про переведення поточних фінансових інвестицій з класу
активів 1 рівня ієрархії до класу активів 2 рівня ієрархії.
5.3. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»
Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю
Балансова вартість

Справедлива

31.12.2018
(тис.грн.)

31.12.2017
(тис. грн.)

31.12.2018

31.12.2017

2

3

4

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

1 205

3 191

1 205

3 191

Інвестиції, доступні для
продажу

69 668

55 832

69 668

55 832

1

До складу інвестицій, доступних для продажу включено вартість наявних цінних
паперів в торговому портфелі Фонду. Додаткову інформацію щодо змін справедливої вартості фінансових активів в зв’язку з врахуванням ризиків наведено у прим.
6.5.
Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка
може бути корисною для користувачів фінансової звітності.
6.

Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах

6.1. Дохід від реалізації
Оскільки виключним видом діяльності Товариства є діяльність із спільного інвестування, то протягом звітного періоду здійснювалися операції з фінансовими інструментами. Зазначену інформацію розкрито в п.6.3. цих Приміток.
6.2. Операційні витрати
Операційні витрати включають в себе адміністративні витрати: винагороду компанії з управління активами, витрати на оплату послуг депозитарної установи, брокера, аудитора, розрахунково-касове обслуговування, а також інші операційні витрати, в тому числі витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою
вартістю.
Сумарні операційні витрати Товариства станом на 31.12.2017р. становили 865 тис.
грн., загальна сума понесених операційних витрат станом на 31.12.2018р. складає
5 709 тис. грн.
6.3. Фінансові доходи і витрати

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
у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.

120

Класи
активів та
зобов’язань,
оцінених за
справедливою
вартістю

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Дохід від реалізації фінансових інструментів
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31.12.2018
(тис. грн.)

31.12.2017
(тис. грн.)

446 078

207 960
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АТ «ЗНКІФ «ПРОФІ- Т ІНВЕСТ»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
Процентний дохід
Витрати на придбання фінансових інструментів

7 950

8 002

442 203

195 575

4 673

16 327

Процентні витрати

Під процентним доходом розуміється накоплений купонний дохід від облігацій
внутрішньої державної позики, що були в торговому портфелі Товариства протягом
2018 та 2017 років та нараховані проценти на залишки коштів на поточних рахунках,
під процентними витратами розуміються відсотки купонного доходу, сплачені під
час придбання облігацій внутрішньої державної позики, що були в торговому портфелі Товариства протягом 2018 та 2017 років.
Фінансові доходи та витрати відображені у Звіті про фінансові результати (Звіті
про сукупний дохід) за наступними статтями:
дохід від реалізації фінансових інструментів – за статтею «Інші доходи» (рядок
2240);
процентний дохід – за статтею «Інші фінансові доходи» (рядок 2220);
витрати на придбання фінансових інструментів – за статтею «Інші витрати»
(рядок 2270);
процентні витрати – за статтею «Фінансові витрати» (рядок 2250).
6.4. Основні засоби
Станом на 31 грудня 2017 року та станом на 31 грудня 2018 року в складі активів
Товариства відсутні основні засоби.
6.5. Поточні фінансові інвестиції, що оцінюються за справедливою вартістю
Станом на 31.12.2018 року активи Товариства також складають наступні цінні папери:
Назва та
код за
ЄДРПОУ
емітента

Вид ЦП

Міністерство
фінансів
України,
00013480

Облігація
внутрішніх
державних
позик
України
середньострокова
відсоткова
бездокументарна
іменна

Міністерство
фінансів
України,
00013480

Облігація
внутрішніх
державних
позик
України
середньострокова
відсоткова
бездокументарна
іменна

Міністерство
фінансів
України,
00013480

Облігація
внутрішніх
державних
позик
України
середньострокова
відсоткова
бездокументарна
іменна

Міністерство
фінансів
України,
00013480

Облігація
внутрішніх
державних
позик України короткострокова
відсоткова
бездокументарна
іменна

Код ЦП

UA4000201453

UA4000201743

UA4000201396

UA4000203012

Номінальна
вартість
одного
ЦП

Загальна
номінальна
вартість
ЦП

Застосована
ставка
дохідності

Кількість
(шт)

Загальна
справедлива
вартість

1 000,00
дол.США
(27 688,26
грн.)

17 997
369,00
грн.

5,75 %

650

17 527
958,75
грн.

1 000,00
дол.США
(27 688,26
грн.)

3 599
473,80
грн.

1 000,00
дол.США
(27 688,26
грн.)

1 000,00
дол.США
(27 688,26
грн.)

Інша поточна дебіторська заборгованість

742

642

Разом

756

642

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (рядок 1125 Балансу (Звіту
про фінансові результати)) станом на 31.12.2017р. складалась з передплати за брокерське обслуговування торговцю цінними паперами Товариства – ТОВ «Профі-Т
Цінні Папери» та переплати за послуги з управління активами ТОВ «КУА «Профі-Т
Актив».
Інша поточна дебіторська заборгованість (рядок 1160 Балансу (Звіту про фінансові
результати)) станом являє собою заборгованість за договорами РЕПО, зазначену заборгованість станом на 31.12.2018р. було погашено 09 січня 2019 року.
Прострочена дебіторська заборгованість відсутня. У Товариства відсутні підстави
для припущення можливості непогашення заборгованості дебіторами та існує впевненість у надійності боржників.
6.8. Грошові кошти
31.12.2017 31.12.2018
( тис. грн.) ( тис. грн.)
Рахунки в банках, в грн.

60

167

Рахунки в банках, в дол. США

3 131

1038

Станом на 31.12.2018 року Товариство має грошові кошти в сумі 1 204 845 грн. 94
коп., які перебувають на поточних рахунках у банках АТ «КБ «Глобус», АТ «Банк Авангард» та АТ
«ПУМБ», і які відображено в Балансі (Звіті про фінансовий стан) за кодом рядка
1165.
Товариство вважає за необхідне для більш повного розкриття інформації, наведеної у фінансовій звітності, розкрити склад статті звіту про рух грошових коштів
«Інші надходження» (рух коштів у результаті інвестиційної діяльності, рядок 3250).
Ця стаття включає в себе кошти, отриманні від погашення облігацій внутрішньої
державної позики, які не було продано до дати погашення емітентом.
Враховуючи вищевказане, а також те, що грошові кошти складають менше 2% активів підприємства, Товариством було прийнято рішення не вживати відповідних
додаткових заходів для нівелювання відповідних ринкових ризиків.
6.9. Статутний капітал
Станом на 31 грудня 2017 року зареєстрований капітал Товариства складав 1 001
600 тис. грн. Статутний капітал поділений на 1 001 600 простих іменних акцій номінальною вартістю 1000 грн. кожна. Станом на 31 грудня 2018 року зареєстрований
капітал Товариства складав 1 001 600 тис. грн.
Структура власного капіталу:

6 922
065,00
грн.

41 532
390,00
грн.

6,325
%

6,50 %

5,375
%

130

250

3 658
506,78
грн.

7 046
911,00
грн.

1500

41 434
769,95
грн.

Всього:

69 668
146,48
грн

Зазначені цінні папери було придбано в результаті провадження господарської
діяльності Товариства. Станом на 31.12.2018р. було здійснено переоцінку вищезазначених облігацій за справедливою вартістю. На останній робочий день звітного
року за цінними паперами, наявними в портфелі Товариства, відсутні біржові котирування.
Тому для максимального використання доречних відкритих даних Товариство
звернулось до професійного торговця цінними паперами з метою отримання інформації щодо індикативних котирувань на купівлю за визначеними фінансовими
інструментами. Товариство отримало ринкові ставки дохідностей за цінними паперами в інвестиційному портфелі Товариства, що враховують оцінки майбутніх
грошових потоків для активу та інші чинники, які варто взяти до уваги за даних обставин.
Справедливу вартість облігацій внутрішньої державної позики було оцінено з використанням отриманих ставок дохідності, шляхом розрахунку чистої приведеної
вартості.
Наявні фінансові інвестиції відображені в Балансі (Звіті про фінансовий стан) Товариства за статтею «Поточні фінансові інвестиції» (рядок 1160).
На дату складання фінансової звітності цінні папери розглядаються Товариством
як поточні фінансові інвестиції. 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.
6.6. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю
31.12.2017 31.12.2018
(тис. грн.)
(тис. грн.)
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
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ЕМІТ ІНФО

14

-

31.12.2017р.

31.12.2018р.

1 001 600 тис. грн.

1 001 600 тис. грн.

Додатковий капітал (емісійний дохід)

10 926 тис. грн.

13 498 тис. грн.

Нерозподілений прибуток

21 275 тис. грн.

29 528 тис. грн.

-в тому числі отриманий за звітний період

9 362 тис. грн.

8253 тис. грн.

Статутний капітал

Неоплачений капітал

(968 941) тис. грн.

(967 376) тис. грн.

Вилучений капітал

(5 081) тис. грн.

(6 062) тис. грн.

Всього

59 779 тис. грн.

71 188 тис. грн.

Неоплачений капітал складає 967 376 тис. грн., що відповідає 967 376 нерозміщеним акціям Товариства, резервний капітал не формувався. За підсумками року
додатковий капітал у вигляді емісійного доходу становить 13 497 640 грн. 91 коп.
Емісійний дохід сформувався під час розміщення Товариством власних акцій серед інвесторів за вартістю, що перевищувала номінальну, у 2018 р. було отримано
емісійний дохід у сумі 2572тис.грн., що відображено за кодом рядка 4290 Звіту про
власний капітал. Під час викупу акцій Товариства у інвестора номінальну вартість
викуплених акцій віднесено на збільшення обсягу неоплаченого капіталу, а від’ємну
різницю між номінальною вартістю і вартістю викупу акцій відображено за статтею
«Вилучений капітал» за кодом рядка 4290 Звіту про власний капітал. У 2018 році розмір зазначеної статті було збільшено на 981 тис.грн.
Нерозподілений прибуток складає 29 527 844 грн. 66 коп., в тому числі нерозподілений
прибуток звітного періоду становить 8 253 017 грн. 17 коп.
6.10. Кредиторська заборгованість
Станом на 31 грудня 2017 р. у Товариства відсутня кредиторська заборгованість. У
зв’язку з цим Товариством вирішено не визнавати забезпечень під поточну кредиторську заборгованість.
Станом на 31 грудня 2018р. у Товариства обліковується кредиторська заборгованість на загальну суму 327 тис. грн., що відображено за кодом рядка 1615 Балансу
(Звіту про фінансові результати). Вона складається з заборгованості за надані брокерські послуги перед ТОВ «Профі-Т Цінні Папери» у розмірі 5 тис. грн. та з поточної
кредиторської заборгованість за надані послуги з управління активами ТОВ «КУА
«Профі-Т Актив», в управлінні якої знаходяться активи Товариства, за підсумками
проведеного перерахунку нарахованої та сплаченої винагороди за управління активами в розмірі 322 тис. грн. Заборгованість за результатом перерахунку було погашено у січні 2019 року.
Оскільки існувала впевненість у погашенні заборгованості у термін, коротший за
один операційний цикл, Товариством вирішено не визнавати забезпечень під поточну кредиторську заборгованість.
7.

Розкриття іншої інформації

7.1. Оподаткування
Відповідно до частини першої пункту 6 статті 141 Податкового кодексу України кошти спільного інвестування звільняються від оподаткування, а саме: кошти, внесені
засновниками корпоративного фонду, кошти та інші активи, залучені від учасників
інституту спільного інвестування, доходи від здійснення операцій з активами інституту спільного інвестування, доходи, нараховані за активами інституту спільного інвестування, та інші доходи від діяльності інституту спільного інвестування (відсотки
за позиками, орендні (лізингові) платежі, роялті тощо).
Проте, 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
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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. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами
протягом трьох років.
7.2. Розкриття інформації, щодо фінансової звітності в умовах інфляції.
Виходячи з офіційних даних Державної служби статистики України, кумулятивний рівень інфляції за трирічний період, включаючи 2016, 2017 та 2018 роки, склав
40,2%. Оскільки сума менша за 90%, що передбачено МСБО 29 «Фінансова звітність
в умовах гіперінфляції», керівництво Товариства, вважаючи що згідно з МСБО 29
проведення перерахунку фінансової звітності є питанням судження, прийняло рішення не використовувати норми МСБО 29 та не проводити перерахунок фінансової звітності.
7.3. Судові позови
Станом на 31.12.2018 р. проти Товариства відсутні будь-які подані судові позови.
Керівництво вважає, що Товариство не понесе істотних збитків, відповідно, резерви
у фінансовій звітності не створювалися.
7.4. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів
Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної
діяльності Товариства.
Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів,
які знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської
заборгованості Товариству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку керівництва Товариства, додатковий резерв під фінансові активи на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та
інформації.
7.5. Розкриття інформації про пов’язані сторони
Пов’язана сторона – фізична особа або суб’єкт господарювання, пов’язані з Товариством.
Фізична особа або близький родич такої особи є пов’язаною стороною із Товариством, якщо така особа:
1) контролює Товариство, або здійснює спільний контроль над ним;
2) має суттєвий вплив на Товариство;
3) є членом провідного управлінського персоналу Товариства.
Станом на 31.12.2018 року відсутні акціонери Товариства, що володіють часткою
акціонерного капіталу понад 5%, що свідчить про відсутність акціонерів з істотною
часткою участі у капіталі Товариства.
До пов’язаних сторін Товариства належать:
Бабур Сергій Миколайович – голова Наглядової ради Товариства;
Березняк Євген Володимирович – член Наглядової ради Товариства;
Менжинська Ольга Іванівна - член Наглядової ради Товариства;
Товариство з обмеженою відповідальність «Компанія з управління активами
«Профі-Т Актив» (ЄДРПОУ 37226101) - компанія з управління активами Фонду.
Протягом звітного періоду Товариством було отримано послуги з управління активами на суму 666 тис. грн. від пов’язаної особи фонду – від ТОВ «КУА «Профі-Т Актив». Послуги надавалися на підставі Договору про управління активами №УА-1 від
12.05.2015 року.
Станом на 31.12.2018р. існувала заборгованість Товариства перед ТОВ «КУА
«Профі-Т Актив» у розмірі 322 тис.грн., проте заборгованість було повністю погашено у січні 2019р.
7.6. 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 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.
7.6.1.
Кредитний ризик
К редитний 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 (публічна інформація, що розкривається банками щодо звітності 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);
•
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.
Товариство не має в фінансових активах активи, які або були прострочені, або знецінилися, кредитів, як одержаних, так і наданих, а відповідно будь-які застави та інші
форми забезпечення.
Обсяги поточної кредиторської та дебіторської заборгованості є незначними у
відношенні до загальної вартості активів Товариства: поточна кредиторська заборгованість у розмірі 327 тис.грн. складає 0,46% загальної вартості активів Товариства,
поточна дебіторська заборгованість у розмірі 642 тис.грн. складає 0,9% загальної
вартості активів Товариства. До того ж відображена заборгованість була погашена
станом на дату затвердження фінансової звітності. Така ситуація свідчить про успішне управління кредитними ризиками Товариства.
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зиком варто відмітити, що емітентом зазначених цінних паперів є держава Україна,
що зумовлює виникнення впевненості у погашенні вищевказаних облігацій. Про це
свідчить і той факт, що накоплений купонний дохід за всіма облігаціями, наявними
на балансі Товариства було отримано вчасно і в повному обсязі.
В алютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові
потоки від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.
Валютні ризики Товариства виникають у зв’язку з володінням фінансовими інструментами, номінованими в іноземній валюті. Для мінімізації та контролю за валютними ризиками Товариство контролює частку активів, номінованих в іноземній валюті,
у загальному обсягу активів.
Станом на 31 грудня 2018 року у Товариства наявні інвестиції в цінні папери, а також грошові кошти та їх еквіваленти, номіновані в іноземній валюті. З метою управління валютним ризиком Товариство здійснює його хеджування (валютного ризику)
шляхом диверсифікації портфелю цінних паперів.
В ідсотковий 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.
Усвідомлюючи значні ризики, пов’язані з коливаннями відсоткових ставок у високоінфляційному середовищі, яке є властивим для фінансової системи України, керівництво Товариства контролює частку активів, розміщених у боргових зобов’язаннях.
У разі зростання відсоткових ризиків Товариство має намір позбуватися боргових
фінансових інструментів з фіксованою відсотковою ставкою. Моніторинг відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу можливих змін відсоткових ставок
на вартість відсоткових фінансових інструментів.
Протягом 2018 року Товариством було неодноразово придбано та реалізовано
облігації внутрішньої державної позики, емітовані Міністерством фінансів України, в
тому числі в іноземній валюті. В результаті Товариство отримало прибуток, що свідчить про ефективність методів оцінки ризиків та управління ними.
7.6.3.
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.
З метою управління ризиком ліквідності Товариство здійснює контроль за обсягами зобов’язань, що виникають, встановлюючи ліміти за видами заборгованостей,
та контролюючи співвідношення між обсягами зобов’язань та вартістю ліквідних
активів. 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.
Станом на 31.12.2018 року ризик ліквідності є не суттєвим.
7.4. Управління капіталом
Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:
•
забезпечення подальшого функціонування Товариства як безперервно діючого підприємства;
•
зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб
воно і надалі забезпечувало дохід для акціонерів Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам.
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.
Порядок виплати дивідендів зазначено у Статуті та Регламенті Товариства. Порядок розподілу прибутків визначається Загальними зборами учасників Фонду. Сума
прибутку у вигляді дивідендів розподіляється між учасниками Фонду пропорційно
кількості належних їм акцій.
7.5. Формування резервних фондів.
Товариство є інститутом спільного інвестування, зареєстрованим у відповідності до чинного законодавства. Відповідно до вимог Закону України «Про інститути
спільного інвестування» створення будь-яких резервних фондів за рахунок активів
ІСІ заборонено.
7.6. Події після Балансу
В період між датою балансу і датою затвердження фінансової звітності, підготовленої для оприлюднення, не відбулось суттєвих подій, які могли б вплинути на економічні рішення користувачів. Також відсутні будь-які коригуючі події, які могли б
вплинути на фінансову звітність у цілому.
Керівник

Бабур С.М.

7.6.2.
Ринковий ризик (валютний ризик та відсотковий ризик)
Р инковий 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.
Станом на 31.12.2018р. основну частину активів Товариства становлять облігації
внутрішньої державної позики України, детальна інформація щодо даних фінансових інвестицій розкрита в п.6.5. цих Приміток. В контексті управління ринковим ри-
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Керівництву ТОВ «КУА «Профі-Т Актив»
Голові Наглядової Ради АТ «ЗНКІФ «ПРОФІ-Т ІНВЕСТ»
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України
щодо річної фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПРОФІ-Т ІНВЕСТ»,
активи якого перебувають в управлінні
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРОФІ-Т АКТИВ»
станом на 31 грудня 2018 року
м. Київ
2019
ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВТНОСТІ
Думка
Ми провели аудит фінансової звітності АТ «ЗНКІФ «ПРОФІ-Т ІНВЕСТ», активи якого
перебувають в управлінні ТОВ «КУА «Профі-Т Актив» (надалі- Інвестиційний Фонд),
що складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2018р., Звіту про
фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за
прямим методом) та Звіту про зміни у власному капіталі за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стисливий виклад
значущих облікових політик.
На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх
суттєвих аспектах фінансовий стан Інвестиційного Фонду на 31 грудня 2018 року, та
його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою,
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі - МСФЗ).
Основа для думки
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (надалі – МСА).
Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Інвестиційного Фонду згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (надалі – Кодекс РМСЕБ).
Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були
найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому
та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо
окремої думки щодо цих питань.
До ключових питань аудиту фінансової звітності Інвестиційного Фонду станом на
31 грудня 2018 року нами були віднесені питання щодо оцінки активів за справедливою вартістю та визначення доходу, отриманого від інвестування активів. Ці питання
вважилися одними із значущих під час аудиту внаслідок високого впливу чинників
на фінансову звітність поточного періоду (97,4% від активів Інвестиційного Фонду).
Інші питання
Аудит фінансової звітності Інвестиційного Фонду за рік, що закінчився 31 грудня
2017 року, був проведений іншим аудитором, який 22 березня 2018 року висловив
немодифіковану думку щодо цієї фінансової звітності.
Інша інформація
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, яка міститься також в звіті про управління, але не є
фінансовою звітністю та іншим звітом аудитора щодо неї. Звіт про управління Інвестиційного Фонду за 2018 рік був складений з урахуванням методичних рекомендацій зі складання звіту про
управління, затверджених Наказом Міністерства фінансів України №982 від
07.12.2018р.
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми
не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.
У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями,
отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить
суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити
про цей факт.
Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.
Найменування органу, який призначив суб’єкта аудиторської діяльності на проведення обов’язкового аудит, та дата призначення – Загальні збори акціонерів АТ
«ЗНКІФ «ПРОФІ- Т ІНВЕСТ», Протокол № 1/19 від 15.02.2019р.
Ми підтверджуємо, що цей Звіт незалежного аудитора узгоджений з додатковим
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звітом для Наглядової ради, яка виконує функції аудиторського комітету згідно
п.3.1.Положення про Наглядову раду Інвестиційного Фонду.
Ми стверджуємо про ненадання послуг, заборонених законодавством, і про незалежність ключового партнера з аудиту та суб’єкта аудиторської діяльності від Інвестиційного Фонду при проведенні аудиту. Аудитором та суб’єктом аудиторської
діяльності не надавалися інші послуги, крім послуг з обов’язкового аудиту.
Аудиторські оцінки
Інформація, зібрана у процесі проведення процедур оцінки ризиків, включаючи
аудиторські докази, отримані при оцінці структури заходів контролю та встановленні того, чи були вони запроваджені, використовувалася як аудиторські докази
на підтримку оцінки ризиків. Оцінка ризиків визначає характер, час виконання та
обсяг подальших аудиторських процедур, які були виконані. Ідентифікуючи ризики
суттєвого викривлення і фінансової звітності, Аудитор застосовував професійний
скептицизм. Визначення Аудитором суттєвості є питанням професійного судження,
на яке впливає розуміння аудитором потреб у звітуванні користувачів фінансової
звітності.
За підсумками звітного періоду Інвестиційний Фонд розширив кількість угод по
інвестуванню в цінні папери з метою їх подальшої реалізації. Цінні папери проходять певні етапи життєвого циклу на фондовому ринку, у зв’язку з чим існує ризик
того, що вони не зможуть торгуватися на біржі згідно початковим очікуванням, що
призведе до ситуації, при якій балансова вартість таких фінансових активів буде завищена. Крім того, на кінець звітного періоду вартість належних акціонерам чистих
активів перевищить ринкові показники. З огляду на істотну суму балансової вартості фінансових активів в звітності Інвестиційного Фонду, наша аудиторська перевірка
була спрямована на ретельний аналіз цих даних.
Наші аудиторські процедури включали вибіркову оцінку визначення справедливої вартості фінансових активів. Ми проаналізували точність розрахунків, оцінку
ключових факторів в розрахунках щодо визначення справедливої вартості фінансових інвестицій Ми також проаналізували достатність інформації, що розкривається
щодо таких активів, а також ступінь відображення ризиків в ключових припущеннях.
Для розгляду оцінених ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства
нами виконані аналітичні процедури по суті, пов’язаних з доходом, використанням
деталізованих даних. Крім того, надані запити управлінському персоналу на підтвердження наміру виконувати плани, що мають відношення до розробки оцінок.
Інформація щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень
Визначення обсягу аудиторської перевірки є предметом професійного судження
аудитора
про характер і масштаб робіт, проведення яких необхідно для досягнення цілей
аудиту. З метою отримання інформації, необхідної для оцінки фінансової звітності
Інвестиційного Фонду, аудитор розглядав систему обліку та внутрішнього контролю, що дає змогу визначити типи потенційних помилок, фактори ризику, методи
перевірки.
Обґрунтована впевненість у тому, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, досягається, якщо аудитор
одержав прийнятні аудиторські докази у достатньому обсязі для зменшення аудиторського ризику до прийнятно низького рівня. Проте обґрунтована впевненість не
є абсолютним рівнем впевненості, оскільки існують властиві обмеження аудиту, які
призводять до того, що більшість аудиторських доказів, на основі яких аудитор формує висновки та на яких ґрунтується аудиторська думка, є швидше переконливими,
ніж остаточними. Невід’ємні обмеження аудиту є наслідком характеру фінансової
звітності та аудиторських процедур, а також потреби, щоб аудит проводився у межах розумного періоду часу та обґрунтованої вартості.
Аудитор приділяв особливу увагу тому, чи є обґрунтованими облікові оцінки у
контексті застосованої концептуальної основи фінансового звітування та відповідного розкриття інформації, а також якісним аспектам облікових політик суб’єкта
господарювання, включаючи ознаки можливої упередженості суджень управлінського персоналу.
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 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 Інвестиційного Фонду 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 Інвестиційний Фонд чи припинити діяльність, або
не має інших реальних альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд
за процесом фінансового звітування.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність
у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та
випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим
рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА,
завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути
результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо
або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні
рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження за професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того,
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ми:
ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські
процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є
достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик
не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення
внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього
контролю;
отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосується аудиту,
для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи 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 здатність Інвестиційного Фонду 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 фінансової
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 Інвестиційний
Фонд припинити свою діяльність на безперервній основі;
оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з
розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події,
що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію
про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені
нами під час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження,
що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо
їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що
впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час
аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями
аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання,
або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть
очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.
ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ
Цей розділ Звіту незалежного аудитора підготовлено відповідно до Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів
спільного інвестування (пайових та корпоративних фондів) та компанії з управління активами, затверджених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2013року №991 (із змінами)
Вступний параграф
Основні відомості про інвестиційний фонд Повне найменування
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОФІ-Т ІНВЕСТ»
Код за ЄДРПОУ
39778213
Вид діяльності за КВЕД
64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти
Тип, вид та клас фонду
Закритий строковий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд
Дата та номер свідоцтва про внесення інвестиційного фонду до ЄДРІСІ
01.07.2015 р., Свідоцтво № 00326

Строк діяльності інвестиційного фонду
20 (двадцять) років з дати реєстрації в ЄДРІСІ

Вид діяльності за КВЕД:
66.30 Управління фондами
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
64.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та
пенсійного забезпечення
64.30
Трасти, фонди та подібні фінансові суб`єкти
Місцезнаходження :
Україна, 03179, м. Київ, Брест-Литовське шосе, будинок 8А
Опис питань і висновки, яких дійшов аудитор
Відповідність розміру статутного капіталу установчим документам Інвестиційного
Фонду.
Власний капітал Інвестиційного Фонду станом на 31.12.2018р. становить 71 188
тис.грн., у тому числі:
Статутний капітал – 1 001 600 тис.грн.;
Емісійний дохід – 13 498 тис.грн.;
Нерозподілений прибуток – 29 528 тис.грн.;
Неоплачений капітал – 967 376 тис.грн.;
Вилучений капітал – 6 062 тис.грн.
Станом на 31 грудня 2018 року зареєстрований статутний капітал Інвестиційного
Фонду складає 1 001 600 тис.грн., який поділений на 1 001 600 простих іменних акцій номінальною вартістю 1000 грн. кожна, що відповідає установчим документам, а
саме ст.3 Статуту Інвестиційного Фонду.
Формування та сплата статутного капіталу Інвестиційного фонду у встановлені законодавством терміни
Станом на 31 грудня 2018 року неоплачений капітал на звітну дату дорівнює 967
376 тис.грн., що відповідає нерозміщеним акціям Інвестиційного Фонду у кількості
967 376 шт. Сплачений капітал Інвестиційного Фонд дорівнює 34 224 тис.грн.
Акціонерній капітал Інвестиційного Фонду сформований частково у відповідності до чинного законодавства України.
Інформація про активи, зобов’язання та чистий прибуток (збиток) Інвестиційного
Фонду відповідно до застосованих стандартів фінансової звітності
АКТИВИ
1.

Необоротні активи

В бухгалтерському обліку зазначена група активів станом на 31.12.2017р. ,
31.12.2018р. та впродовж звітного періоду відсутня.
2.

Оборотні активи

Оборотні активи у сумі 71 515 тис.грн. станом на 31 грудня 2018 року включають
іншу поточну дебіторську заборгованість, поточні фінансові інвестиції, рахунки в
банках. В порівнянні з попереднім періодом активи Інвестиційного Фонду збільшилися на загальну суму 11 736 тис.грн. (19,6%) за рахунок приросту поточних фінансових інвестицій.
2.1. Поточні фінансові інвестиції.
Поточні фінансові інвестиції Інвестиційного Фонду на дату складання звітності
представлені вартістю високоліквідних цінних паперів (облігацій внутрішніх державних позик України), що утримуються для їх подальшої реалізації.
Зазначені активи враховані в обліку Фонду у відповідності до вимог МСФЗ (IFRS) 9
«Фінансові інструменти» за справедливою вартістю, з відображенням результату
переоцінки у прибутку або збитку. Станом на 31 грудня 2018 року поточні фінансові
інвестиції дорівнюють 69 668 тис. грн. В порівнянні з попереднім періодом поточні
фінансові інвестиції Інвестиційного Фонду збільшилися на загальну суму 13 836 тис.
грн. Справедлива вартість інвестицій розрахована з використанням отриманих ставок дохідності шляхом розрахунку чистої приведеної вартості.
Загальна сума дооцінки інвестицій в звітному періоді складає 5 933,3 тис. грн., а
уцінки – 4 104,4 тис. грн., що знайшло відбиток у даних аналітичного та синтетичного обліку по рахунках бухгалтерського обліку.
Дані аналітичного обліку поточних фінансових інвестицій відповідають первинним документам, наданим на розгляд Аудитору, даним синтетичного обліку по відповідних рахунках бухгалтерського обліку та даним фінансової звітності Інвестиційного Фонду.

2.2. Рахунки в банках

Місцезнаходження
Україна, 03179, м. Київ, Брест-Литовське шосе, будинок 8А
Основні відомості про компанію з управління активами Повне найменування :
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРОФІ-Т АКТИВ»

ЕМІТ ІНФО

Код за ЄДРПОУ:
37226101

На думку Аудитора, склад поточних фінансових інвестицій, достовірність і повнота їх оцінки, а також ступінь розкриття інформації, в цілому, відповідають вимогам
Міжнародних стандартів фінансової звітності

Реєстраційний код за ЄДРІСІ
13200326

124

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Касові операції в перевіреному періоді не здійснювалися.
Фінансові операції здійснено через розрахункові рахунки в установах банків у
відповідності до вимог чинного законодавства. Залишки коштів на розрахункових
рахунках підтверджені виписками банків.
Станом на 31 грудня 2018р. грошові кошти Інвестиційного Фонду складають 1 205
тис. грн. у банківських установах АТ «Банк Авангард», АТ «ПУМБ», АТ «КБ «Глобус»,
у тому числі:

№1(27) • 26 квітня 2019 р.

www.emitinfo.com

АТ «ЗНКІФ «ПРОФІ- Т ІНВЕСТ»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
-

кошти на поточних рахунках в національної валюті у сумі 167 тис. грн.;
кошти на рахунку в іноземної валюті у сумі 1038 тис. грн.

2.3. Інша поточна дебіторська заборгованість
Інша поточна дебіторська заборгованість Інвестиційного Фонду станом на 31
грудня 2018 року дорівнює 642 тис. грн., що являє собою заборгованість за операціями РЕПО та була погашена 09 січня 2019 року. В порівнянні з попереднім періодом інша поточна дебіторська заборгованість Інвестиційного Фонду зменшилася на
суму 100 тис. грн.
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2018р. відсутня.
На думку Аудитора, статті активу балансу станом на 31 грудня 2018 року справедливо та достовірно розкривають інформацію за видами активів Інвестиційного Фонду відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

ЕМІТ ІНФО

вання, затвердженого Рішенням НКЦПФР України № 1336 від 30.07.2013 р.; порядок
та терміни визначення вартості чистих активів Інвестиційного Фонду на протязі звітного періоду відповідають вимогам вищезазначеного Положення.
Відповідність складу та структури активів, що перебувають у портфелі Інвестиційного Фонду, вимогам законодавства, що висуваються до окремих видів інститутів
спільного інвестування.
На дату складання фінансової звітності активи Інвестиційного Фонду не містять
цінних паперів, випущених компанією з управління активами, зберігачем активів
Фонду, депозитарієм, оцінювачем майна Фонду, іншими інститутами спільного інвестування та Аудитором.
Перелік активів, що перебувають у інвестиційному портфелі Інвестиційного Фонду станом на 31.12.2018 р.
№

Найменування активу

Вартість
активу, тис.
грн.

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Станом на 31 грудня 2018 року зобов’язання Інвестиційного Фонду включають
тільки поточну кредиторську заборгованість у сумі 327тис.грн. за надані брокерські
послуги ТОВ
«Профі-Т Цінні Папери» та послуги з управління активами ТОВ «КУА «Профі-Т Актив», яка погашена у січні 2019 року.
Станом на 31 грудня 2017 року зобов’язання Інвестиційного Фонду були відсутні.
На думку Аудитора, статті пасиву балансу станом на 31 грудня 2018 року справедливо та достовірно розкривають інформацію про зобов’язання Інвестиційного Фонду відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.
ЧИСТИЙ ПРИБУТОК (ЗБИТОК)
За наслідками фінансово-господарської діяльності в звітному періоді Інвестиційним Фондом отримано прибуток в сумі 8 253 тис.грн., сума якого збільшила суму
власного капіталу Інвестиційного Фонду.
Структура доходів Інвестиційного Фонду за 2018 рік в порівнянні з 2017 роком
№

Назва складових доходів

Сума доходів
за 2018 рік,
тис.грн.

Сума доходів
за 2017 рік,
тис.грн.

Відхилення,
тис. грн.

1

Доходи від реалізації фінансових інвестицій

446 078

207 960

238 118

2

Фінансові доходи (одержані
відсотки)

7 950

8 002

-52

4

Інші операційні доходи (переоцінка фінансових інвестицій,
РЕПО, залишків на грошовому
рахунку в іноземної валюті)

6 810

6 163

647

460 838

222 125

238 713

РАЗОМ

Структура витрат за 2018 рік в порівнянні з 2017 роком

№ Назва складових витрат

Сума витрат, грн.

Відхилення,
грн.

Питома вага активу
в інвестиційному
портфелі Фонду, %

1

Грошові кошти

1 205

1,7

2

Облігації внутрішніх державних позик
України

69 668

97,4

3

Інша поточна дебіторська заборгованість, строк погашення якої не настав

642

0,9

Загалом

71 515

100

Склад та структура активів, що перебувають у портфелі Інвестиційного Фонду, відповідають вимогам Закону України «Про інститути спільного інвестування» та Положенню про склад та структуру активів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР №1753 від 10.09.2013р. (із змінами, внесеними згідно
з Рішеннями НКЦПФР №1712 від 16.12.2014р., №2132 від 17.12.2015р. та №247 від
24.04.2018р.).
Дотримання вимог законодавства щодо суми витрат, які відшкодовуються за рахунок активів інститутів спільного інвестування.
Дані щодо вартості чистих активів Інвестиційного Фонду в 2018 р. та суми нарахованої винагороди компанії з управління активами

Розрахунок:

Середньорічна
вартість чистих
активів, грн.

Загальна сума
винагороди за
рік, грн.

66 027 075,71

666 873,46

Співвідношення розміру винагороди до середньорічної
вартості чистих активів, %
1,01
п.7 Положення № 1468 не
більше 5%

Розмір винагороди компанії з управління активами визначено п.5 Регламенту
Фонду (Додаток до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду, затвердженого Засновником Інвестиційного Фонду: Рішення №06/08-1 від 06.08.2015 р.), п.
3 Договору про управління активами №УА-1 від 12.05.2015р., протоколом Наглядової ради Фонду №040118 від 04.01.2018р. Премія в звітному періоді Інвестиційним
Фондом не нараховувалась та не сплачувалась.
Перелік та сума витрат, які були відшкодовані за рахунок активів Інвестиційного
Фонду в 2018 році (крім винагороди компанії з управління активами).

2018 рік

2017 рік

829

861

-32

№

Перелік (найменування) Сума, грн.
відшкодованих витрат

442 203

195 575

246 628

1

Винагорода зберігачу, по- 39 845,47
слуги депозитарію

Фінансові витрати

4 673

16 327

-11 654

2

Винагорода аудитору

Інші операційні витрати

4 880

0

4 880

3

452 585

212 763

239 822

Винагорода торговцю цін- 92 500,00
ними паперами

4

Розрахунково-касове об- 6 228,00
слуговування

5

Інформаційні послуги

1

Адміністративні витрати (витрати з управління)

2

Собівартість реалізованих
фінансових інвестицій

3
4

РАЗОМ

Загальна сума нерозподіленого прибутку за даними бухгалтерського обліку на
дату складання фінансової звітності складає 29 528 тис.грн. В порівнянні з попереднім періодом розмір нерозподіленого прибутку збільшився.
Дотримання вимог нормативно-правових актів Комісії, що регулюють порядок
визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування.
Активи Інвестиційного Фонду на дату складання фінансової звітності включають
облігації внутрішніх державних позик України, іншу поточну дебіторську заборгованість та грошові кошти, що знаходяться в банках (див. дані п.2.1-2.3 цього Звіту).
На дату складання цього Звіту відсутня будь-яка інформація щодо скасування
НКЦПФР України або за рішенням суду реєстрації випуску цінних паперів, що знаходяться в складі активів Фонду. Також відсутні будь-які дані щодо оприлюднення
інформації про порушення справ про банкрутство щодо емітентів цінних паперів,
а також щодо фактів невиконання зобов’язань емітентами за облігаціями, що знаходяться в складі активів Фонду.
Станом на 31 грудня 2018 року активи Інвестиційного Фонду складають 71 515 тис.
грн. Вартість чистих активів Інвестиційного Фонду на кінець звітного періоду дорівнює 71 188 тис.грн. Кількість акцій, що знаходяться в обігу – 34 224 штук. Вартість
чистих активів в розрахунку на одну акцію – 2080,08 грн.
Оцінку активів Інвестиційного Фонду, в цілому, здійснено у відповідності до Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвесту-
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16 000,00

3 910,00

Загалом

158 483,47

Середньорічна вартість чистих активів, грн.

66 027 075,71

Співвідношення загальної суми відшкодованих витрат
0,24
до середньорічної вартості чистих активів Фонду, %
п.10 Положення № 1468
не більше 5 %
Таким чином, витрати, що були відшкодовані у звітному періоді за рахунок активів Інвестиційного Фонду, не перевищують законодавчо встановленого розміру.
Інвестиційний Фонд дотримує вимоги Положення про склад та розмір витрат, що
відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР
№1468 від 13.08.2013р.
Відповідність розміру активів інститутів спільного інвестування мінімальному обсягу активів, встановленому законом.
Мінімальний розмір активів Інвестиційного Фонду у відповідності до законодавства України складає: 1250 (кількість мінімальних заробітних плат на дату реєстрації
) * 1218,00 грн. (розмір мінімальної заробітної плати на дату реєстрації Фонду –
05.05.2015 р.) = 1 522,5 тис. грн.
Розмір активів Інвестиційного Фонду станом на 01.01.2018 р. складає 59 779 тис.
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грн., що є більшим за мінімальний розмір, встановлений законодавством.
Розмір активів Інвестиційного Фонду станом на 31.12.2018 р. складає 71 515 тис.
грн. грн., що є більшим за мінімальний розмір, встановлений законодавством.

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Звітна дата

Вартість чистих активів,
грн.

Кількість
акцій, штук

Вартість
Відносна зміна
чистих активів вартості чисна 1 акцію
тих активів, %

31.12.2017р.

59 779 605,41

32 659

1 830,42

Розмір активів Інвестиційного Фонду відповідає мінімальному обсягу активів,
що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування, встановленого Положенням про Порядок розміщення, обігу та викупу
цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР
№1338 від 30.07.2013р. (із змінами, внесеними згідно з рішеннями НКЦПФР №943
від 22.07.2014р.,
№1712 від 16.12.2014р., №739 від 05.10.2017р., №811 від 15.11.2018р.)

31.01.2018р.

61 328 533,01

32 659

1 877,84

2,59

28.02.2018р.

61 208 926,82

32 659

1 874,18

-0,19

31.03.2018р.

61 599 674,39

32 659

1 886,15

0,64

30.04.2018р.

62 009 061,18

32 659

1 898,68

0,66

31.05.2018р.

62 517 597,08

32 659

1 914,25

0,82

30.06.2018р.

62 944 726,12

32 659

1 927,33

0,68

Наявність та відповідність системи внутрішнього аудиту (контролю), необхідної
для складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок
шахрайства або помилки.

31.07.2018р.

65 384 952,38

33 174

1 970,97

2,26

31.08.2018р.

70 422 582,53

33 663

2 091,99

6,14

30.09.2018р.

71 197 568,98

34 224

2 109,56

0,84

Згідно ст.15 Закону України «Про інститути спільного інвестування» органами корпоративного інвестиційного фонду є Загальні збори та Наглядова рада, утворення
інших органів - забороняється. Згідно з нормою пункту 2 розділу ІХ Положення
щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженого рішенням НКЦПФР № 1597 від
01.10.2015р., до елементів внутрішньої системи заходів із запобігання та мінімізації
впливу ризиків належать

31.10.2018р.

68 664 115,22

34 224

2 006,31

-4,89

30.11.2018р.

72 859 138,11

34 224

2 128,89

6,11

31.12.2018р.

71 188 032,70

34 224

2 080,06

-2,29

система управління ризиками, внутрішній аудит, корпоративне управління.
Згідно п.1.3 Положення про Наглядову Раду Інвестиційного Фонду члени Наглядової ради мають повноваження виконувати функції аудиторського комітету. Система
управління ризиками Компанії з управління активами включає управління ризиками інститутів спільного інвестування, що знаходяться в управлінні Компанії. Загальними зборами учасників ТОВ «КУА «Профі-Т – Актив» (Протокол № 01/02/13-1
від 01.02.2013р.) було призначено відповідального працівника до повноважень якого належить реалізація функцій системи управління ризиками.
За результатами перевірки стану відповідності системи внутрішнього аудиту
(контролю) Аудитор зазначає наявність та відповідність системи внутрішнього
контролю вимогам, необхідним для складання фінансової звітності, яка не містить
суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Оптимальне значення показника відносної зміни вартості чистих активів для Інвестиційного Фонду закритого типу - зменшення не більш ніж на 25%.
Таким чином, отримані результати за розрахунками показника відносної зміни
вартості чистих активів Інвестиційного Фонду свідчать про відсутність значних ризиків інституту спільного інвестування. При управлінні ризиками Інвестиційного
Фонду компанія, в управлінні якої знаходяться активи Фонду, забезпечує відповідність вартості та структури активів Інвестиційного Фонду вимогам законодавства, інвестиційній декларації та іншим документам, що регламентують управління
активами Інвестиційного Фонду.
Інша фінансова інформація відповідно до законів України та нормативно-правових актів Комісії
Аудитором не виявлено суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що
підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається та подається до НКЦПФР,
про результати діяльності Інвестиційного Фонду.

Стан корпоративного управління відповідно до законодавства України
Відповідно до статутних документів та Закону України «Про інститути спільного
інвестування» органами управління інвестиційного Фонду є Загальні збори учасників як вищий орган управління та Наглядова рада. Посадовою особою, відповідальною за підготовку та представлення фінансової звітності є Голова Наглядової
ради Бабур Сергій Миколайович (Протокол №180330 засідання Наглядової ради від
30.03.2018р.).
Стан корпоративного управління Інвестиційного Фонду відповідає вимогам законодавства України та положенням Статуту.
Допоміжна інформація

Основні відомості про суб’єкт аудиторської діяльності
Повне найменування аудиторської фірми - Товариство з обмеженою відповідальністю “АУДИТ ТА КОНСАЛТІНГ”
Код за ЄДРПОУ 36694398
Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів - Свідоцтво № 4316, видане за рішенням Аудиторської палати України від
29.10.2009 р. № 207/3.
Суб’єкт аудиторської діяльності включений до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес - № реєстрації 4316

Інформація щодо пов’язаних осіб.
До пов’язаних сторін Інвестиційного Фонду належать:
Бабур Сергій Миколайович – голова Наглядової ради Інвестиційного Фонду; Березняк Євген Володимирович – член Наглядової ради Інвестиційного Фонду; Менжинська Ольга Іванівна – член Наглядової ради Інвестиційного Фонду;
Товариство з обмеженою відповідальністю «КУА «Профі-Т Актив» (ЄДРПОУ
37226101) - Компанія з управління активами Інвестиційного Фонду.
В процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності Аудитором було встановлено наявність в звітному періоді операцій з пов’язаною особою Бабур С.М.
щодо придбання цінних паперів Інвестиційного Фонду.
Ознаки існування відносин і операцій з пов’язаними сторонами, що виходять за
межі нормальної діяльності, відсутні.
Інформація про наявність подій після дати балансу, які не були відображені у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан.
Інформація про наявність подій після дати балансу, які не були відображені у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан, відсутня.
Інформація про ступінь ризику інститутів спільного інвестування на основі аналізу
результатів пруденційних показників діяльності Інвестиційного Фонду.
У відповідності до Рішення НЦКПФР України від 01.10.2015 р. № 1597 «Про затвердження Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на
фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками» компанія з управління
активами повинна
здійснювати управління ризиками портфелів інститутів спільного інвестування
(крім венчурних) у тому числі на підставі оцінки динаміки чистих активів Інвестиційного Фонду.
Оцінка динаміки вартості чистих активів Інвестиційного Фонду здійснювалась на
підставі розрахунку показника відносної зміни вартості чистих активів Інвестиційного Фонду у розрахунку на один цінний папір.

Ключовий партнер з аудиту - Боснак Ірина Володимирівна
Номер, серія і дата видачі сертифіката аудитора - Сертифікат № 007866, виданий за
рішенням Аудиторської палати України № 363/2 від 12.07.2018 р.
Місцезнаходження - 01001, м. Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок № 3
Основні відомості про умови договору на проведення аудиту
Дата та номер договору - Договір про проведення аудиту № 469/0319 від «06»
березня 2019р.
Дата початку та дата закінчення проведення аудиту (загальна тривалість виконання аудиторського завдання без перерв) - з «06» березня 2019 р. по «29» березня 2019
р.
Партнер завдання з аудиту,
результатом якого є цей звіт незалежного аудитора
І.В. Боснак
/Ключовий партнер з аудиту (Сертифікат аудитора № 007866 виданий згідно рішення Аудиторської палати України
№363/2 від 12.07.2018р.)
Директор ТОВ «АУДИТ ТА КОНСАЛТІНГ»
І.В.Горобець
(Сертифікат аудитора № 006581 виданий згідно рішення Аудиторської палати
України
№203/1 від 02.07.2009р.)
Адреса аудитора: 01001, м. Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок № 3
29 березня 2019 р. м. Київ

Відносна зміна вартості чистих активів Інвестиційного Фонду у розрахунку на
один цінний папір визначена в наведених нижче розрахунках.
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КОДИ

Територія: Святошинський
Дата (рік, місяць, число)

Організаційно-правова форма господарювання: Інші організаційно- правові форми

2019

01

01

Вид економічної діяльності: Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти

за ЄДРПОУ

41727608

Середня кількість працівників: 1

за КОАТУУ

8038600000

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

995
64.30

за КВЕД

Адреса: 03179, м.Київ, ВУЛИЦЯ БРЕСТ- ЛИТОВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 8А 0443324160
Складено:

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018р.
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
1010
1011
1012
1015

3400

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

4000

504000

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

Благодійна допомога

1526

1090
1095

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

1530

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125
1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170

4000

545
81

4000

81

1180
1181
1182
1183
1184
1190
1195

4000

626

1200
1300

4000

4026

) ( 500000 )

(

) (

)

4000

4026

4000

4026

1531
1532

резерв незароблених премій

1533

інші страхові резерви

1534

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

1535
1540
1545
1595

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

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

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

1695

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

Баланс

1900
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(

1521
1525

1065
3400

26

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

1700
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ЕМІТ ІНФО

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

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

Код рядка

За звітний
період

1

2

3

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

2000

Чисті зароблені страхові премії

2010

Премії підписані, валова сума

2011

Премії, передані у перестрахування

2012

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

Зміна частки перестраховиків у
резерві незароблених премій

2014

Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)

2050

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

Валовий
прибуток

2090

збиток

2095

За аналогічний
період попереднього року

4

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:

(

) (

(

)

) (

)

прибуток

2190

збиток

2195

Дохід від участі в капіталі

2200

Інші фінансові доходи

2220

Інші доходи

2240

Дохід від благодійної допомоги

2241

Фінансові витрати

2250

(

) (

)

Втрати від участі в капіталі

2255

(

) (

)

Інші витрати

2270

(

) (

)

2275

Дохід (витрати) від зміни інших
страхових резервів

2110

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

Зміна інших страхових резервів,
валова сума

2111

Фінансовий результат до оподаткування:

Зміна частки перестраховиків в
інших страхових резервах

2112

Інші операційні доходи

2120

18

2121

77

103

2290

26

збиток

2295

(

) (

)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

(

) (

)

Прибуток (збиток) від припиненої
діяльності після оподаткування

2305

) (

)

Чистий фінансовий результат:
2122
2130

(

95

) (

)

прибуток

2350

збиток

2355

Код рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротніх
активів

2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

Накопичені курсові різниці

2410

Частка іншого сукупного доходу
асоційованих та спільних підприємств

2415

Інший сукупний дохід

2445

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

Податок на прибуток, пов`язаний з
іншим сукупним доходом

2455

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

Сукупний дохід (сума рядків
2350,2355 та 2460)

2465

26
(

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття

ЕМІТ ІНФО

(

прибуток

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

128

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

Відрахування на соціальні заходи

2510

Амортизація

2515

Інші операційні витрати

2520

95

Разом

2550

95

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
26

Дивіденди на одну просту акцію
№1(27) • 26 квітня 2019 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

За аналогічний
період попереднього року
4

3000
3005
3006
3010

2

3025
3035
3040
3045
3050

4

5

3200
3205
3215

103

3220
3225
3230
3235
3250

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

3020

1801004

Код за ДКУД

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

Стаття

3255

(

540

) (

)

3260
3270
3275

(
(
(

3387

) (
) (
) (

)
)
)

3280

(

) (

)

3290

(

) (

)

3295

-3824

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової
діяльності

3055
3095

Товарів (робіт, послуг)

3100

(

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

3105
3110
3115

(
(
(

7

) (

)

88

) (
) (
) (

)
)
)

3116

(

) (

)

3117

(

) (

)

Витрачання на оплату авансів

3118

(

) (

)

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

-95

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

4000

3305
3310
3340
3345

(

) (

)

3350
3355
3360

(
(
(

) (
) (
) (

)
)
)

3365

(

) (

)

3370

(

) (

)

3375

(

) (

)

3390

(

) (
4000

3400
3405

Код Зареєстроварядка ний капітал

-3919
4000

4000

81

4000

3410
3415

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ Форма №4
Стаття

Код за ДКУД

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

4

5

6

Нерозподілений прибуток Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)
8

1801005

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

4000

4000

4000

4000

www.emitinfo.com

7

)

3395

26

10

26

4114
4116
4200
4205
4210
4215
4220
4225
4240

500000

-500000

4245
4260
4265
4270
4275
4280
4290
4291
4295
4300

500000
504000

26
26
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Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний
корпоративний інвестиційний фонд «Профі-Т Стратегічний»
ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2018 РІК
1.
1.1.
№
з/п
1.

Вступний параграф
Відомості про інвестиційний фонд
Відомості

Дані

Повне найменування

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОФІ-Т СТРАТЕГІЧНИЙ» (надалі також – Інвестиційний фонд)

2.

Тип, вид та клас інвести- Закритий строковий недиверсифікований венційного фонду
чурний корпоративний інвестиційний фонд

3.

Код за ЄДРПОУ

4.

Дата та номер запису про
проведення державної 10.11.2017р. № 1 072 102 0000 037749
реєстрації

5.

Код за ЄДРІСІ

6.

Номер та дата видачі свідоцтва про внесення до Свідоцтво № 00594 від 16.02.2018р.
ЄДРІСІ

7.

Строк діяльності

Діє до 16.02.2038р.

8.

Місцезнаходження

Україна, 03179 , м. Київ, Брест-Литовське шосе,
будинок 8 А

41727608

13300594

Акції інвестиційного фонду не допущені до торгів на фондових біржах та не перебувають у біржовому списку жодної фондової біржі.
Для здійснення діяльності зі спільного інвестування зареєстровано статутний капітал Інвестиційного фонду у розмірі 504 000 000,00 грн. (п’ятсот чотири мільйони
гривень 00 копійок).
Дані про структуру власного капіталу, з урахуванням даних на початок періоду, які
відображені в регістрах обліку співставленні з даними відображеними в балансі та
звіті про фінансові результати.
1.2. Відомості про компанію з управління активами
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами
«Профі-Т Актив» (код ЄДРПОУ 37226101) створено рішенням загальних зборів учасників ТОВ «КУА
«Профі-Т Актив», протокол № 1 від 03 вересня 2010 року.
Предметом діяльності Компанії є управління активами інституційних інвесторів. Цей
вид діяльності є виключним видом професійної діяльності на фондовому ринку та
не може поєднуватись з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку, крім випадків передбачених чинним законодавством.
Основні відомості про Компанію наведені в таблиці:
№
з/п

Відомості

Дані

1.

Повне найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ПРОФІ-Т АКТИВ»

2.

Скорочене найменування ТОВ «КУА «Профі-Т Актив»

3.

Код за ЄДРПОУ

4.

Дата та номер запису про 08.09.2010 р. № 1 072 102 0000 025428
проведення державної
реєстрації

5.

Основні види діяльності 66.30 – управління фондами; 64.30 – трасти,
(за КВЕД)
фонди та подібні фінансові

37226101

суб’єкти; - 66.19 – інша допоміжна діяльність у
сфері фінансових послуг, крім страхування
та пенсійного забезпечення
6.

Ліцензія
на
право Ліцензія Національної комісії з цінних паперів
здійснення професійної та фондового ринку щодо професійної діяльдіяльності
ності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), рішення НКЦПФР
№1465 від 15.09.2015р.

7.

Місцезнаходження

8.

Офіційна сторінка в Інтер- http://profit-active.com/
неті

9.

Адреса електронної по- info@profit-active.com
шти

10.

Телефон

2.

Україна, 03179 , м. Київ, Брест-Литовське шосе,
будинок 8А

044 332 41 60

Загальна основа формування фінансової звітності

2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ
Фінансова звітність Інвестиційного фонду є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Інвестиційного фонду для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними
економічних рішень.
Концептуальною основою річної фінансової звітності Інвестиційного фонду є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти
бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня
2018 року, що офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України.
Підготовлена Інвестиційним фондом фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених
РМСБО станом на 01 січня 2018 року, дотримання яких забезпечує достовірне по-
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дання інформації в фінансовій звітності, а саме доречної, достовірної, зіставної та
зрозумілої інформації.
При формуванні фінансової звітності Інвестиційний фонд керувався також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не мають протиріч вимогам МСФЗ.
2.2. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності
В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, оприлюднено стандарт МСФЗ 16 «Оренда», який набуває чинності 01 січня 2019 року.
За рішенням керівництва Інвестиційного фонду МСФЗ 16 «Оренда» до дати набуття
чинності не застосовується. На даний час керівництво Інвестиційного фонду оцінює
вплив даного стандарту на свою фінансову звітність.
2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.
2.4. Припущення про безперервність діяльності
Фінансова звітність Інвестиційного фонду підготовлена на основі припущення про
безперервність діяльності, тобто на припущенні, що 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 Інвестиційний
фонд не міг продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності
відповідно до принципів безперервності діяльності.
Інвестиційний фонд було створено у листопаді 2017 року, господарську діяльність
було розпочато після внесення Інвестиційного фонду до ЄДРІСІ 16.02.2018р., а тому
відсутні фінансові результати діяльності за попередні звітні періоди. Господарська
діяльність Інвестиційного фонду за 2018 рік не є збитковою та не має будь яких фінансових загроз, які б могли призвести до ліквідації підприємства, збільшення заборгованості підприємства, втрати безперервності функціонування підприємства.
Інвестиційний фонд складає фінансову звітність на основі безперервності, оскільки
управлінський персонал не має намірів ліквідувати суб’єкт господарювання чи припинити діяльність та не має реальної альтернативи таким заходам. Під час оцінювання відсутні суттєві невизначеності, пов’язані з подіями чи умовами, які можуть
спричинити значний сумнів щодо здатності суб’єкта господарювання продовжувати
діяльність на безперервній основі.
2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Інвестиційного фонду затверджена до випуску (з метою оприлюднення) 19 лютого 2019 року.
2.6. Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний
рік, тобто період з 01.01.2018 по 31.12.2018 року.
2.7. Перше застосування МСФЗ
Інвестиційний фонд було зареєстровано 2017 року і з початку своєї діяльності Інвестиційний фонд використовує МСФЗ. Першою фінансовою звітністю, підготованою
згідно МСФЗ була звітність станом на 31.12.2017р.
Починаючи з 1 січня 2018 року Інвестиційний фонд вперше застосовує останню редакцію МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», що прийнята у липні 2014 року та МСФЗ 15
«Дохід від договорів з клієнтами» для формування фінансової звітності за період, що
закінчується 31 грудня 2018 року.
Станом на дату цієї фінансової звітності Інвестиційний фонд завершив аналіз впливу
даних стандартів на вхідні залишки станом на 1 січня 2018 року. Наступні частини
цієї примітки включають фінансові дані, які за оцінкою Інвестиційного фонду, в усіх
суттєвих аспектах відповідають вимогам МСФЗ 9 та МСФЗ 15.
Відповідно до п.7.2.3 останньої редакції МСФЗ 9, на дату першого застосування Інвестиційний фонд оцінює фінансовий актив на відповідність умовам установлених
пунктами 4.1.2 (а) або 4.1.2А (а) на підставі фактів та обставин, наявних на зазначену
дату. Визначена у такий спосіб класифікація застосовується ретроспективно незалежно від бізнес-моделі суб’єкта господарювання в попередніх періодах.
МСФЗ 9 вимагає проведення аналізу бізнес – моделі, яка використовується для
управління фінансовими активами. За результатами аналізу був зроблений висновок, що бізнес-моделлю управління фінансовими активами Інвестиційного фонду є
утримання активів для продажу.
Ця модель передбачає оцінку фінансових активів за справедливою вартістю з віднесенням результату переоцінки на прибуток чи збиток.
Всі фінансові інвестиції, що обліковуються на балансі Інвестиційного фонду, класифікувалися і продовжують класифікуватися як фінансові активи, що оцінюються за
справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або
збитку.
3.
Суттєві положення облікової політики
3.1. Загальні положення щодо облікових політик
3.1.1. Основа оцінки, застосована при складанні фінансової звітності .
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості та справедливої вартості або амортизаційної собівартості окремих фінансових інструментів
відповідно до МСФЗ 9
«Фінансові інструменти». 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 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.
Для оцінки основних засобів використовується модель собівартості, визначена
МСБО 16
«Основні засоби». Відповідно до цієї моделі основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від
зменшення корисності.
3.1.2. 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 Інвестиційного фонду розроблена та затверджена керівництвом
Інвестиційного фонду відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 «Фінансові
інструменти» та МСФЗ 15
«Дохід від договорів з клієнтами».
3.1.3. Інформація про зміни в облікових політиках
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Інвестиційний фонд 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.
В зв’язку з набуттям чинності оновленої редакції МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»
з 01 січня 2018 року, переглянуті облікові політики щодо обліку фінансових інструментів, зокрема класифікації та визнання очікуваних кредитних збитків. Враховуючи
те, що бізнес-моделлю управління фінансовими активами Інвестиційного фонду є
утримання активів для продажу, всі фінансові інвестиції обліковувалися і, після аналізу нових вимог до класифікації, продовжують обліковуватися за справедливою
вартістю з відображенням результатів переоцінки у прибутку або збитку. Застосування нової редакції МСФ 9 «Фінансові інструменти» на відображення результатів
діяльності Інвестиційного фонду суттєвого впливу не мало.
3.1.4. Форма та назви фінансових звітів
Перелік форм фінансової звітності Інвестиційного фонду відповідає вимогам, встановленим МСБО 1 «Подання фінансової звітності». Інвестиційним фондом прийнято
рішення про
застосування назв форм звітності відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та форми Приміток, що розроблені у відповідності до МСФЗ.
3.1.5. Методи подання інформації у фінансових звітах
Суб’єкт господарювання складає свою фінансову звітність (крім інформації про рух
грошових коштів) за принципом нарахування. Суб’єкт господарювання подає окремо кожний суттєвий клас подібних статей. Суб’єкт господарювання подає окремо
статті відмінного характеру або функції, крім випадків, коли вони є несуттєвими.
Крім випадків, коли МСФЗ дозволяють чи вимагають інше, суб’єкт господарювання
подає порівняльну інформацію стосовно попереднього періоду щодо всіх сум, наведених у фінансовій звітності поточного періоду.
У Звіті про сукупний дохід Інвестиційний фонд подає аналіз витрат, визнаних у прибутку чи збитку, із застосуванням класифікації, що базується на методі «функції витрат», згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність. Згідно з цим
методом, суб’єкт господарювання розкриває, як мінімум, інформацію про собівартість реалізації окремо від інших витрат. Проте, оскільки інформація про характер
витрат є корисною для прогнозування майбутніх грошових потоків, то ця інформація наведена в п. 6.2 цих Приміток.
Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень та грошових виплат
формується на підставі облікових записів Інвестиційного фонду.
3.2. Облікові політики щодо фінансових інструментів
3.2.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів
Інвестиційний фонд визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі,
коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються
із застосуванням обліку за датою розрахунку.
За строком виконання фінансові активи та фінансові зобов’язання поділяються на
поточні (зі строком виконання зобов’язань до 12 місяців) та довгострокові (зі строком виконання зобов’язань більше 12 місяців).
Інвестиційний фонд 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.
Інвестиційний фонд 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. Інвестиційний фонд 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 Інвестиційний фонд оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс або мінус, у випадку фінансового активу або фінансового зобов’язання, що оцінюється не за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку,
витрати на операцію, які прямо відносяться до придбання або
випуску фінансового активу чи фінансового зобов’язання.
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.
До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю Інвестиційний фонд відносить інвестиції, що утримуються до погашення, векселі отримані,
дебіторську заборгованість (включаючи торгівельну дебіторську заборгованість),
позики та депозити.
Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається у
відповідних розділах облікової політики.
3.2.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти
Грошові кошти складаються з коштів на поточних рахунках у банках.
Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які
вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку погашення, наприклад, протягом не більше ніж три місяці з дати придбання.
Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в національній валюті.
Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена в п.2.3
цих Приміток.
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за
справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті
здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку
України (НБУ). У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в
у банках (наприклад, у випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової
адміністрації) ці активи можуть бути класифіковані у складі не поточних активів. У
випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності
ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як
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активу припиняється і їх вартість відображається у складі збитків звітного періоду.
3.2.3.1.
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 Інвестиційний фонд стає стороною контрактних відносин щодо цього інструменту і внаслідок цього має юридичне право отримувати грошові потоки або інші
цінності.
Дебіторська заборгованість, визнається як фінансовий актив (за винятком дебіторської заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів або фінансових інструментів, за розрахунками з операційної оренди та за розрахунками с
бюджетом) первісно оцінюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості
погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.
Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю.
Подальша оцінка дебіторської заборгованості відбувається за амортизованою вартістю.
Поточну дебіторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Інвестиційний фонд оцінює за сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування
є несуттєвим.
Фактори, які Інвестиційний фонд 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. Сума збитків визнається у прибутку чи збитку.
Залежно від очікуваного терміну погашення на кожну звітну дату дебіторська заборгованість поділяється на:
поточну, що очікується до відшкодування або погашення не більше дванадцяти місяців після звітного періоду;
довгострокову, що очікується до відшкодування або погашення через більш
ніж дванадцять місяців після звітного періоду.
У разі змін справедливої вартості дебіторської заборгованості, що мають місце на
звітну дату, такі зміни визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду.
3.2.3.2.
Кредиторська заборгованість
Зобов’язання – заборгованість Інвестиційного фонду, що виникла в результаті минулих подій, погашення якої призведе до зменшення ресурсів Інвестиційного фонду,
які втілюють у собі економічні вигоди.
Кредиторська заборгованість визнається як зобов’язання тоді, коли Інвестиційний
фонд стає стороною договору та, внаслідок цього, набуває юридичне зобов’язання
сплатити грошові кошти.
Поточні фінансові зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із нижче наведених ознак:
•
Інвестиційний фонд сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання
підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
•
Інвестиційний фонд не має безумовного права відстрочити погашення
зобов’язання протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.
Кредиторську заборгованість залежно від строку її погашення на кожну балансову
дату поділяють на:
поточну (строком погашення до 12 місяців зі звітної дати, чи строком погашення більше 12 місяців, якщо у Інвестиційного фонду є наміри погасити її протягом
12 місяців);
непоточну або довгострокову (строком погашення більше 12 місяців від звітної дати).
Зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання
зобов’язань.
Під час первісного визнання кредиторської заборгованості Інвестиційний фонд
оцінює їх за собівартістю, яка є справедливою вартістю компенсації, наданої або
отриманої за них. Поточні зобов’язання оцінюються у подальшому за амортизованою вартістю.
Поточну кредиторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Інвестиційний фонд оцінює за сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування
є несуттєвим.
3.2.4.1.
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 та інші поточні фінансові інвестиції, які утримуються в рамках
бізнес-моделі, мета якої досягається шляхом продажу фінансових активів, в тому
числі облігації внутрішньої державної позики.
Справедлива вартість акцій, які внесені до біржового списку, оцінюється за біржовим курсом організатора торгівлі (у разі наявності ринкового котирування). 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, Інвестиційний фонд 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 цінного паперу - ціна, яка була б отримана за продаж фінансової інвестиції чи сплачена за передавання зобов’язання у звичайній операції між
учасниками ринку на дату оцінки.
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.
Результати від зміни справедливої вартості доступного для продажу фінансового
активу визнаються у прибутку чи збитках поточного звітного періоду.
3.2.4.2.
Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю
Амортизована собівартість фінансового активу – це сума, за якою фінансовий актив оцінюється при первісному визнанні, плюс (або мінус) накопичена амортизація
будь-якої різниці (дисконту або премії) між цією первісною сумою та сумою погашення із застосуванням методу ефективного відсотка та мінус будь-яке зменшення
унаслідок зменшення корисності або неможливості отримання.
До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю Інвестиційний фонд відносить інвестиції, що утримуються до погашення, векселі отримані,
дебіторську заборгованість (включаючи торгівельну дебіторську заборгованість),
позики та депозити.
Для первісної оцінки справедливої вартості фінансових інструментів, які в подальшому оцінюються за амортизованою собівартістю, Інвестиційним фондом використовуються методи на основі теперішньої вартості із застосуванням ставки дисконту
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для фінансових активів та для фінансових зобов’язань облікової ставки НБУ станом
на дату оцінки фінансового інструменту.
Після первісного визнання Інвестиційним фондом оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка.
Станом на кожну звітну дату Інвестиційний фонд оцінює, чи зазнав кредитний ризик за фінансовим інструментом значного зростання з моменту первісного визнання. При виконанні такої оцінки Інвестиційний фонд замість зміни суми очікуваних
кредитних збитків використовує зміну ризику настання дефолту (невиконання
зобов’язань) протягом очікуваного строку дії фінансового інструмента. Для виконання такої оцінки Інвестиційний фонд порівнює ризик настання дефолту (невиконання зобов’язань) за фінансовим інструментом станом на звітну дату з ризиком
настання дефолту за фінансовим інструментом станом на дату первісного визнання,
і враховує при цьому обґрунтовано необхідну та підтверджувану інформацію, що є
доступною без надмірних витрат або зусиль, і вказує на значне зростання кредитного ризику з моменту первісного визнання.
Інвестиційний фонд 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, Інвестиційний фонд 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.
Інвестиційний фонд 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.
3.2.5. Згортання фінансових активів та зобов’язань
Фінансові активи та зобов’язання згортаються, якщо Інвестиційний фонд має юридичне право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов’язання одночасно.
За незвичайних обставин дебітор може мати юридичне право зараховувати суму до
отримання від третьої сторони як суми до сплати кредиторові за умови, що існує
угода між трьома сторонами, в якій чітко встановлено право дебітора на згортання.
Дебіторська та кредиторська заборгованість за одним договором від одного контрагента відображається згорнуто в обліку, якщо умовами договору не передбачено
іншого (облік за етапами, замовленнями тощо).
В інших випадках Інвестиційний фонд обліковує та подає дебіторську і кредиторську заборгованість окремо.
3.3. Облікові політики щодо основних засобів
Інвестиційний фонд 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 6 000 грн.
Первісно Інвестиційний фонд 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. Дооцінка, яка входить
до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу.
Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом згідно із
строками корисної експлуатації.
3.4. 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. Затрати, включаючи амортизацію, понесені
від оренди, визнаються як витрати.
3.5. Облікові політики щодо інвестиційної нерухомості
До інвестиційної нерухомості Інвестиційний фонд відносить нерухомість (землю чи
будівлі, або частину будівлі, або їх поєднання), утримувану на правах власності або
згідно з угодою про фінансову оренду з метою отримання орендних платежів або
збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, а не для використання у
виробництві чи при постачанні товарів, при наданні послуг чи для адміністративних
цілей.
Інвестиційна нерухомість визнається як актив тоді і тільки тоді, коли: є ймовірність
того, що Інвестиційний фонд отримає майбутні економічні вигоди, які пов’язані з
цією інвестиційною нерухомістю, собівартість інвестиційної нерухомості можна достовірно оцінити.
Первісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю. Витрати на
операцію включаються до первісної вартості. Собівартість придбаної інвестиційної
нерухомості включає ціну її придбання та будь-які витрати, які безпосередньо віднесені до придбання. Безпосередньо віднесені витрати охоплюють, наприклад, винагороди за надання професійних юридичних послуг, податки, пов’язані з передачею
права власності, та інші витрати на операцію.
Оцінка після визнання здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки. Прибуток або збиток від зміни в справедливій вартості інвестиційної нерухомості визнається в прибутку або збитку. Амортизація на такі активи не нараховується.
Справедлива вартість інвестиційної нерухомості зазвичай визначається із залученням незалежного оцінювача. Періодичність перегляду справедливої вартості зумовлюється суттєвими для обліку коливаннями цін на ринку подібної нерухомості.
3.6. Облікові політики щодо податку на прибуток
Відповідно до частини першої пункту 6 статті 141 Податкового кодексу України кошти спільного інвестування звільняються від оподаткування, а саме: кошти, внесені
засновниками корпоративного фонду, кошти та інші активи, залучені від учасників
інституту спільного інвестування, доходи від здійснення операцій з активами інституту спільного інвестування, доходи, нараховані за активами інституту спільного інвестування, та інші доходи від діяльності інституту спільного інвестування (відсотки
за позиками, орендні (лізингові) платежі, роялті тощо).
3.7. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань
3.7.1. Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Інвестиційний фонд має теперішню заборгованість
(юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто
більше можливо, ніж неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття
ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму
зобов’язання.
3.7.2. Виплати працівникам
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Чинним законодавством не передбачено наявність співробітників в інвестиційному
фонді.
3.7.3. Облікові політики щодо непоточних активів, утримуваних для продажу
Інвестиційний фонд класифікує непоточний актив як утримуваний для продажу,
якщо його балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції
продажу, а не поточного використання. Непоточні активи, утримувані для продажу, оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох
величин: балансовою або справедливою вартістю з вирахуванням витрат на операції, пов’язані з продажем. Амортизація на такі активи не нараховується. Збиток від
зменшення корисності при первісному чи подальшому списанні активу до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж визнається у звіті про фінансові
результати.
3.8. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової
звітності
3.8.1 Доходи та витрати
Інвестиційний фонд 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 від продажу фінансових активів визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов:
а) Інвестиційний фонд передає договірні права на одержання грошових потоків від
такого фінансового активу;
б) Інвестиційний фонд передало покупцеві ризики та переваги від володіння,
пов’язані з фінансовим активів;
в) за Інвестиційним фондом не залишається ані подальша участь управлінського
персоналу у формі, яка зазвичай пов’язана з володінням, ані ефективний контроль
за проданими фінансовими інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими
активами;
г) суму доходу можна достовірно оцінити;
д) ймовірно, що до Інвестиційного фонду надійдуть економічні вигоди, пов’язані з
операцією; е) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна
достовірно оцінити.
Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів.
Відсотки банків за розміщення коштів на поточних рахунках Інвестиційного фонду
відносяться до складу фінансових доходів.
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 власного капіталу, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів.
Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутніх економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні
вигоди не відповідають або перестають відповідати визнанню як активу у звіті про
фінансовий стан. Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов’язання без визнання активу.
Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й
відповідні доходи.
3.8.2. Операції з іноземною валютою
Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом обміну Національного банку України на дату проведення операцій.
4.
Основні припущення, оцінки та судження
При підготовці фінансової звітності Інвестиційний фонд 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 Інвестиційного фонду інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків.
Так у процесі застосування облікової політики Інвестиційного фонду при визначенні
сум, визнаних у фінансовій звітності, керівництво використовувало судження і оціночні значення, найбільш суттєві з яких представлені нижче:
Суттєвість. Для господарських операцій та об’єктів обліку поріг суттєвості визначається обліковою політикою.
Інвестиційний фонд складає свої фінансові звіти (крім інформації про рух грошових
коштів) за принципом нарахування, тобто визнає статті як активи, зобов’язання,
власний капітал, дохід та витрати (елементи фінансових звітів) тоді, коли вони повністю відповідають визначенням та критеріям визнання для цих елементів у Концептуальній основі.
Порівняльна інформація. Інвестиційний фонд розкриває інформацію стосовно попереднього періоду щодо всіх сум, наведених у фінансових звітах поточного періоду, тобто включає
порівняльну інформацію розповідного та описового характеру для розуміння фінансових звітів поточного періоду Інвестиційного фонду.
Безперервність. Управлінський персонал оцінює здатність суб’єкта господарювання
продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Тобто всі фінансові звіти Інвестиційного фонду складені на основі безперервності, управлінський персонал не
має намірів ліквідувати суб’єкт господарювання чи припинити діяльність та не має
реальної альтернативи таким заходам.
Відповідальність. Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та
достовірне представлення цієї фінансової звітності. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього
контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансової звітності,
що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.
Справедлива вартість фінансових інструментів. Якщо справедлива вартість фінансових активів та фінансових зобов’язань, відображених у звіті про фінансовий стан,
не може бути визначена на підставі цін на активному ринку, вона визначається з використанням різних моделей оцінок. Вихідні дані для таких моделей визначаються
на підставі спостережуваного ринку, якщо таке можливо; в іншому випадку, для визначення справедливої вартості необхідно застосовувати судження. Судження необхідно проводити з урахуванням ліквідності та інших даних, що використовуються
в моделі, таких як волатильність довгострокових похідних фінансових інструментів
і ставок дисконтування, припущень щодо рівня дострокових платежів і несплат з
цінних паперів, забезпечених активами.
Збитки від знецінення дебіторської заборгованості та авансів. Інвестиційний фонд
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переглядає індивідуально значимі заборгованості та аванси на кожну дату складання звітності з тим, щоб визначити, чи повинні збитки від знецінення відображатися у
звіті про прибутки і збитки. Зокрема, керівництво Інвестиційного фонду застосовує
судження, оцінюючи розмір і терміни майбутніх грошових потоків для визначення
суми збитку від знецінення. Такі оцінні значення засновані на припущеннях про ряд
факторів, і фактичні результати можуть відрізнятися від оціночних.
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.

ставки дисконту є бажана інвестору ставка доходу на вкладений капітал у відповідні
з рівнем ризику подібні об’єкти інвестування, або - ставка доходу за альтернативними варіантами інвестицій із зіставляння рівня ризику на дату оцінки. Для оцінки
справедливої вартості фінансових інструментів, які в подальшому оцінюються за
амортизованою собівартістю, Інвестиційним фондом використовуються методи на
основі теперішньої вартості із застосуванням ставки дисконту для фінансових активів та для фінансових
зобов’язань – на рівні облікової ставки НБУ станом на дату оцінки фінансового інструменту.

4.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, керівництво Інвестиційного фонду 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 Інвестиційного фонду;
•
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 Інвестиційного фонду посилається на
прийнятність наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:
а) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;
б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів
та витрат у Концептуальній основі фінансової звітності. Під час здійснення судження
керівництво Інвестиційного фонду враховує найостанніші положення інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та
прийняті галузеві практики, тією мірою,
якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам. Операції, що не регламентовані МСФЗ відсутні.

5.
Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості
5.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за
справедливою вартістю
Інвестиційний фонд здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості
активів та зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.

4.2. Судження щодо справедливої вартості активів Інвестиційного фонду
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент
закриття торгів на звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої
економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших
факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».
4.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів
Керівництво Інвестиційного фонду вважає, що облікові оцінки та припущення, які
мають стосунок до оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що:
а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності,
змін валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань
під час оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій;
б) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також
на доходи (витрати) може бути значним.
Якби керівництво Інвестиційного фонду 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 Інвестиційного фонду планує використовувати оцінки та судження які базуються на професійній компетенції, досвіді та
минулих подіях, а також з використанням розрахунків та моделей вартості фінансових активів. Залучення зовнішніх експертних оцінок щодо таких фінансових інструментів де оцінка, яка базується на професійній компетенції, досвіді та розрахунках є
недостатньою, на думку Інвестиційного фонду є прийнятним та необхідним.
Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може
мати значний вплив на передбачувану справедливу вартість.
4.4. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
Відносно фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю. Інвестиційний фонд на дату виникнення фінансових активів та на кожну звітну дату визначає рівень 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.
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 Інвестиційний фонд 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 Інвестиційного фонду
щодо кредитних збитків.
4.5. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів
Керівництво Інвестиційного фонду 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 Інвестиційного фонду фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.
4.6. Використання ставок дисконтування
Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовується для перерахунку
майбутніх потоків доходів в єдине значення теперішньої (поточної) вартості, яка є
базою для визначення ринкової вартості бізнесу. З економічної точки зору, в ролі
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Класи активів
та зобов’язань,
оцінених за
справедливою
вартістю

Методики оцінювання

Метод
оцінки
(ринковий,
дохідний,
витратний)

Вхідні дані

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

Ринковий

Офіційні курси НБУ

Фінансові
інвестиції

Первісна оцінка не 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. У
разі неможливості визначити
справедливу вартість, в подальшому такі цінні папери
оцінюються за собівартістю.

Ринковий,
дохідний

Офіційні біржові курси
організаторів торгів на
дату оцінки, котирування
аналогічних не боргових
цінних паперів

Інструменти
капіталу

Первісна оцінка інструментів
капіталу здійснюється за їх
справедливою вартістю,

Ринковий

Офіційні біржові курси організаторів торгів на дату

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

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

оцінки, за відсутності
визначеного біржового
курсу на дату оцінки,
використовуються ціни
закриття біржового
торгового
Ринковий,
дохідний

Ціни на ринку нерухомості, дані оцінки професійних оцінювачів

5.2. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої
вартості
У 2018 році та у попередньому 2017 році переведень між рівнями ієрархії не було.
1 рівень (ті,
2 рівень (ті,
3 рівень (ті,
Класи активів та
що мають
що не мають що не мають
зобов’язань, оцінених котирування, котирувань, котирувань і
за справедливою
та спостере- але спостере- не є спостеревартістю
жувані)
жувані)
жуваними)
Дата оцінки

Поточні фінансові
інвестиції

Усього

2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17

545

-

-

-

-

-

545

-

5.3. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»
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 і мінімізуючи
використання закритих вхідних даних. Відповідно до п. Б5.4.14 МСФЗ 9 «Фінансові
інструменти», за обмежених обставин, наближеною оцінкою справедливої вартості
інвестицій в інструменти капіталу, що не котируються та контракти на такі інструменти може бути собівартість. Це може бути тоді, коли наявної останньої інформації
недостатньо, щоб визначити справедливу вартість, або коли існує широкий діапазон можливих оцінок справедливої вартості, а собівартість є найкращою оцінкою
справедливої вартості у цьому діапазоні.
Події, які Інвестиційний фонд розглядає при визначенні справедливої вартості,
включають інформацію про тенденції непогашення заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність, національні чи локальні економічні умови, які корелюють
із оцінкою активів та зобов’язань, такі як зниження цін на нерухомість, збільшення
рівня безробіття та зниження купівельної спроможності населення. Інвестиційний
фонд застосовує своє професійне судження, щоб коригувати спостережувані дані з
метою відображення поточних обставин. Застосування обґрунтованих попередніх
оцінок є важливою частиною складання фінансової звітності і не погіршує її достовірність.
Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю
Балансова вартість

1

Справедлива

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018
(тис. грн.)
(тис. грн.)

31.12.2017

2

3

4

5

Грошові кошти та їх еквіва- 81
ленти

4 000

81

4 000

Інвестиції, доступні для про- 545
дажу

0

545

0

До складу інвестицій, доступних для продажу включено вартість наявних цінних паперів в торговому портфелі Фонду. Додаткову інформацію щодо змін справедливої
вартості фінансових активів в зв’язку з врахуванням ризиків наведено у прим. 6.4.
Керівництво Інвестиційного фонду 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
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вартості, яка може бути корисною для користувачів фінансової звітності.
6.
Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах
6.1. Дохід від реалізації
Оскільки виключним видом діяльності Інвестиційного фонду є діяльність із спільного інвестування, то протягом звітного періоду здійснювалися операції з фінансовими інструментами. Зазначену інформацію розкрито в п.6.4. цих Приміток.
6.2.

Доходи та витрати
31.12.2018 (тис. грн.) 31.12.2017 (тис. грн.)

Інші операційні доходи

18

-

Адміністративні витрати

(95)

-

Інші фінансові доходи

103

-

6.3. Інвестиційна нерухомість
02 травня 2018р. на підставі Договору купівлі-продажу земельної ділянки Інвестиційний фонд придбав у Бабура С.М. земельну ділянку оцінною вартістю 3 387 041,00
грн. Зазначений актив обліковується на балансі Інвестиційного фонду як інвестиційна нерухомість.
Станом на 31.12.2018р. справедлива вартість земельної ділянки становить 3 400
506,00 грн., що підтверджено звітом про оцінку майна, складеним професійним незалежним оцінювачем майна ТОВ «ФК «Титан».
6.4. Поточні фінансові інвестиції, що оцінюються за справедливою вартістю
Станом на 31.12.2018 року активи Інвестиційного фонду також складають наступні
цінні папери:
Назва та
код за
ЄДРПОУ
емітента

Вид ЦП

Код ЦП

Номінальна
вартість одного ЦП

Загальна
номінальна
вартість
ЦП

Кількість
(шт)

Загальна
справедлива
вартість

Міністерство
фінансів
України,
00013480

Облігація
внутрішніх
державних
позик України
середньострокова
відсоткова
бездокументарна іменна

UA4000201453

1 000,00
дол. США
(27 688,26
грн.)

553
765,20
грн.

20

544
997,59
грн.

69 668
146,48
грн.

Всього:

Зазначені цінні папери було придбано в результаті провадження господарської діяльності Інвестиційного фонду. Станом на 31.12.2018р. було здійснено переоцінку
вищезазначених
облігацій за справедливою вартістю. Для визначення справедливої вартості облігацій внутрішньої державної позики було використано ринкові котирування (дохідності по цінним паперам), що були отримані від професійного торговця цінними
паперами ТОВ «Профі-Т Цінні Папери». Переоцінена справедлива вартість цінних
паперів у портфелі Фонду відповідає їх ринковій вартості.
Наявні фінансові інвестиції відображені в Балансі (Звіті про фінансовий стан) Інвестиційного фонду за статтею «Поточні фінансові інвестиції» (рядок 1160).
На дату складання фінансової звітності цінні папери розглядаються Інвестиційним
фондом як поточні фінансові інвестиції. Керівництво Інвестиційного фонду 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.
Грошові кошти

Рахунки в банках, в грн.

31.12.2017 ( тис.
грн.)

31.12.2018 ( тис.
грн.)

4000

81

Станом на 31.12.2018 року Інвестиційний фонд має грошові кошти в сумі 81 052 грн.
43 коп., які перебувають на поточному рахунку у банку АТ «КБ «Глобус», і які відображено в Балансі (Звіті про фінансовий стан) за кодом рядка 1165.
Враховуючи вищевказане, а також те, що грошові кошти складають 2% активів підприємства, Інвестиційним фондом було прийнято рішення не вживати відповідних
додаткових заходів для нівелювання відповідних ринкових ризиків.
6.6. Статутний капітал
05.09.2017р. було прийнято рішення про створення АТ «ЗНВКІФ «Профі-Т Стратегічний», початковий статутний капітал встановлено у сумі 4 000 тис.грн. Статутний
капітал було сплачено Засновником – ТОВ «КУА «Профі-Т Актив» у повному розмірі
07.11.2017р. Державну реєстрацію АТ «ЗНВКІФ «Профі-Т Стратегічний» було здійснено 10.11.2017р.
Станом на 31 грудня 2017 року зареєстрований капітал Інвестиційного фонду складав 4000 тис. грн. Статутний капітал поділений на 4 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 1000 грн. кожна.
27.03.2018р. єдиним учасником Інвестиційного фонду було прийнято рішення про
емісію акцій Інвестиційного фонду з метою спільного інвестування, для чого було
внесено зміни до статуту Інвестиційного фонду в частині збільшення статутного капіталу до суми 504 000 тис.грн.
Станом на 31 грудня 2018 року зареєстрований капітал Інвестиційного фонду складав 504 000 тис. грн.
Структура власного капіталу:
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31.12.2018р.
504 000 тис. грн.

Нерозподілений прибуток

0 тис. грн.

26 тис. грн.

в тому числі отриманий за звітний
період

0 тис. грн.

26 тис. грн.

0 тис. грн.

(500 000) тис. грн.

4 000 тис. грн.

4 026 тис. грн.

Неоплачений капітал
Всього

У статті «Інші операційні доходи» відображено суму доходу від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю (дооцінка інвестиційної нерухомості
та цінних паперів на звітну дату).
Інші операційні витрати включають в себе витрати на оплату послуг депозитарної
установи, брокера, розрахунково-касове обслуговування, а також державне мито за
реєстрацію випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду з метою спільного
інвестування.
За статтею «Інші фінансові доходи» відображено нараховані проценти на залишки
коштів на поточному рахунку Інвестиційного фонду протягом 2018 року.
Оскільки Інвестиційний фонд було створено у 2017 році, а розпочало свою діяльність у 2018 році, фінансовий результат діяльності за 2017р. становив 0 грн., фінансовий результат діяльності у 2018р. становить прибуток у розмірі 26 тис. грн.

6.5.

31.12.2017р.
4 000 тис. грн.

Статутний капітал

У 2018 році було зареєстровано збільшення статутного капіталу Інвестиційного фонду шляхом емісії акцій з метою спільного інвестування на суму 500 000 тис. грн. Станом на 31.12.2018р. неоплачений капітал складає 500 000 тис. грн., що відповідає 500
000 нерозміщеним акціям Інвестиційного фонду, резервний капітал не формувався.
Нерозподілений прибуток складає 26 356 грн. 02 коп.
6.7. Кредиторська заборгованість
Станом на 31 грудня 2017 р. та на 31 грудня 2018р. у Інвестиційного фонду відсутня
кредиторська заборгованість. У зв’язку з цим Інвестиційним фондом вирішено не
визнавати забезпечень під поточну кредиторську заборгованість.
7.
Інші звіти
Звіти „Про рух грошових коштів (за прямим методом)”, ”Про власний капітал” та „Примітки до річної фінансової звітності”, складені Фондом на основі даних облікових
реєстрів та журналів- ордерів. Показники цих звітів відповідають аналогічним показникам у «Балансі (Звіті про фінансовий стан)» та «Звіті про фінансові результати
(Звіті про сукупний дохід)».
7.1. Звіт про рух грошових коштів
Інформація про рух грошових коштів надає основу для оцінки спроможності Фонду генерувати грошові кошти та еквіваленти грошових коштів і для оцінки потреб
Фонду у використанні цих грошових потоків. При розкритті зазначеної інформації
Інвестиційний фонд застосовував вимоги до подання та розкриття інформації про
рух грошових коштів, викладені в МСБО 7.
Для цілей складання звіту про рух грошових коштів до грошових коштів та їх еквівалентів включаються активи, які можуть бути вільно конвертовані у відповідну
суму грошових коштів протягом короткого періоду часу, а саме: кошти розміщені
на поточному та депозитних рахунках з первісним строком погашення до 365 днів.
В зазначеному звіті Інвестиційний фонд надає інформацію про минулі зміни грошових коштів Фонду та їх еквівалентів, який розмежовує грошові потоки протягом періоду від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.
Інформація про грошові потоки минулого звітного періоду 2018 року використовується як показник суми, періоду та визначеності майбутніх грошових потоків.
Вона корисна під час перевірки точності минулих оцінок грошових потоків, а також
взаємозв’язку рентабельності, чистих грошових потоків і впливу зміни цін.
У звіті відображений рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.
Рух коштів у результаті операційної діяльності
Сукупні витрати від операційної діяльності включають витрачання на оплату робіт і
послуг і складають у 2018 році (-95) тис. грн., у 2017 році 0 тис. грн. Понесені витрати
складаються з оплат за розрахунково-касове обслуговування, депозитарні послуги
на суму 7 тис. грн. та з державного мита за реєстрацію випуску акцій у сумі 88 тис.
грн.
Чистий рух коштів від операційної діяльності у 2018 році (-95) тис. грн., у 2017 році
(-0) тис.
грн.
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Інвестиційна діяльність — це придбання та продаж: необоротних активів, у тому
числі активів, віднесених до довгострокових фінансових інвестицій, поточних фінансових інвестицій, інших вкладень, що не розглядаються як грошові еквіваленти.
Рух коштів від інвестиційної діяльності підприємства у 2018 році включає надходження від отриманих відсотків за залишками на рахунках на суму 103 тис. грн., витрачання на придбання цінних паперів (поточних фінансових інвестицій) у сумі 540
тис. грн., а також витрачання на придбання необоротних активів – Інвестиційним
фондом було придбано об’єкт інвестиційної нерухомості (земельну ділянку).
У 2017р. Інвестиційний фонд не здійснював діяльність, у зв’язку з чим рух коштів від
інвестиційної діяльності становив 0 тис. грн..
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності Інвестиційного фонду у
2018 році становить (-3824) тис. грн., у 2017 році 0 тис.грн.
Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Фінансова діяльність — це надходження чи використання коштів, що мали місце
в результаті емісії цінних паперів, викупу власних акцій, виплати дивідендів, погашення зобов’язань за борговими цінними паперами і включає наступні статті: надходження від власного капіталу та витрачання на викуп власних акцій.
Чистий рух коштів у результаті фінансової діяльності за 2018 рік становить 0 тис.
грн., за 2017 рік становив 4 тис. грн. – внесків учасників до статутного капіталу Інвестиційного фонду (надходження від власного капіталу).
Залишок коштів станом на 31.12.2018 р. становить 81 052,43 грн., на 31.12.2017 р. 4
000 000,00
грн.
7.2. Звіт про власний капітал
У цьому звіті подана інформація про стан і зміни кожного компоненту власного капіталу, зіставлення його вартості за період між початком та кінцем звітного періоду
2018 року, збільшення
- зменшення його чистих активів, а також загальну зміну доходу та витрат, включаючи прибутки та збитки, отримані в результаті діяльності Інвестиційного фонду протягом 2018 року.
Зміни у власному капіталі Інвестиційного фонду в 2017 та 2018 роках наведені в наступній таблиці:
Стаття

Зареєстрований
капітал

Додатковий
капітал

Нерозподілен ий
прибуток
(непокритий
збиток)

Неоплачений
капітал

Залишок на
01.01.2017 року

0

0

0

0

Внески до капіталу

4 000

4 000

Залишок на
31.12.2017 року

4 000

4 000
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Чистий прибуток
(збиток) за звітний
період

-

Внески до капіталу

500 000

Залишок на
31.12.2018 року

504 000

26

0

26

26
(500 000)

0

(500 000)

4 026

Разом позитивні зміни у власному капіталі за 2017 рік склали 4 000 тис. грн. за рахунок формування статутного капіталу (розміщення акцій Інвестиційного фонду), за
2018 рік 26тис. грн. за рахунок нерозподіленого прибутку.
8.
Розкриття іншої інформації
8.1. Оподаткування
Відповідно до частини першої пункту 6 статті 141 Податкового кодексу України кошти спільного інвестування звільняються від оподаткування, а саме: кошти, внесені
засновниками корпоративного фонду, кошти та інші активи, залучені від учасників
інституту спільного інвестування, доходи від здійснення операцій з активами інституту спільного інвестування, доходи, нараховані за активами інституту спільного інвестування, та інші доходи від діяльності інституту спільного інвестування (відсотки
за позиками, орендні (лізингові) платежі, роялті тощо).
Проте, 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
Інвестиційного фонду, ймовірно, що Інвестиційний фонд змушений 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. Податкові звіти
можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років.
8.2. Розкриття інформації, щодо фінансової звітності в умовах інфляції.
Виходячи з офіційних даних Державної служби статистики України, кумулятивний
рівень інфляції за трирічний період, включаючи 2016, 2017 та 2018 роки, склав
40,2%. Оскільки сума менша за 90%, що передбачено МСБО 29 «Фінансова звітність
в умовах гіперінфляції», керівництво Інвестиційного фонду, вважаючи що згідно з
МСБО 29 проведення перерахунку фінансової звітності є питанням судження, прийняло рішення не використовувати норми МСБО 29 та не проводити перерахунок
фінансової звітності.
8.3. Судові позови
Станом на 31.12.2018 р. проти Інвестиційного фонду відсутні будь-які подані судові
позови. Керівництво вважає, що Інвестиційний фонд не понесе істотних збитків.
8.4. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів
Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не
зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності
Інвестиційного фонду.
Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які
знаходяться поза зоною контролю Інвестиційного фонду. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Інвестиційного фонду визначається на підставі обставин та
інформації, які наявні на дату балансу.
8.5. Розкриття інформації про пов’язані сторони
Пов’язана сторона – фізична особа або суб’єкт господарювання, пов’язані з Інвестиційним фондом.
Фізична особа або близький родич такої особи є пов’язаною стороною із Інвестиційним фондом, якщо така особа:
1)
контролює Інвестиційний фонд, або здійснює спільний контроль над ним;
2)
має суттєвий вплив на Інвестиційний фонд;
3)
є членом провідного управлінського персоналу Інвестиційного фонду.
Станом на 31.12.2018 року відсутні акціонери Інвестиційного фонду, що володіють
часткою акціонерного капіталу понад 5%, що свідчить про відсутність акціонерів з
істотною часткою участі у капіталі Інвестиційного фонду.
До пов’язаних сторін Інвестиційного фонду належать:
Бабур Сергій Миколайович – голова Наглядової ради Фонду;
Болдирєв Антон Володимирович – член Наглядової ради Фонду;
Бондар Роман Петрович - член Наглядової ради Фонду;
Товариство з обмеженою відповідальність «Компанія з управління активами
«Профі-Т Актив» (ЄДРПОУ 37226101) - компанія з управління активами Фонду.
8.6. Цілі та політики управління фінансовими ризиками
Керівництво Інвестиційного фонду визнає, що діяльність Інвестиційного фонду
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 відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Інвестиційного фонду здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику,
кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування
інструментарію щодо його пом’якшення.
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дебіторська заборгованості.
8.6.2. Ринковий ризик (валютний ризик та відсотковий ризик)
Р инковий 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. Інвестиційний
фонд наражатиметься на ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в акції, облігації та
інші фінансові інструменти.
Станом на 31.12.2018р. частину активів Інвестиційного фонду становлять облігації
внутрішньої державної позики України, детальна інформація щодо даних фінансових інвестицій розкрита в п.6.4. цих Приміток. В контексті управління ринковим ризиком варто відмітити, що емітентом зазначених цінних паперів є держава Україна,
що зумовлює виникнення впевненості у погашенні вищевказаних облігацій.
В алютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.
Валютні ризики Інвестиційного фонду виникають у зв’язку з володінням фінансовими інструментами, номінованими в іноземній валюті. Для мінімізації та контролю за
валютними ризиками Інвестиційний фонд контролює частку активів, номінованих в
іноземній валюті, у загальному обсягу активів.
Станом на 31 грудня 2018 року у Інвестиційного фонду наявні інвестиції в цінні папери, номіновані в іноземній валюті. З метою управління валютним ризиком Інвестиційний фонд здійснює його хеджування (валютного ризику) шляхом диверсифікації
портфелю інвестицій.
В ідсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові
потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво Інвестиційного фонду усвідомлює, що відсоткові ставки
можуть змінюватись і це впливатиме як на доходи Інвестиційного фонду, так і на
справедливу вартість чистих активів.
Усвідомлюючи значні ризики, пов’язані з коливаннями відсоткових ставок у високоінфляційному середовищі, яке є властивим для фінансової системи України, керівництво Інвестиційного фонду контролює частку активів, розміщених у боргових
зобов’язаннях. У разі зростання відсоткових ризиків Інвестиційний фонд має намір
позбуватися боргових фінансових інструментів з фіксованою відсотковою ставкою.
Моніторинг відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу можливих змін
відсоткових ставок на вартість відсоткових фінансових інструментів.
8.6.3. Ризик ліквідності
Ризик ліквідності - ризик того, що Інвестиційний фонд матиме труднощі при виконанні зобов’язань, пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються
шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.
З метою управління ризиком ліквідності Інвестиційний фонд здійснює контроль за
обсягами зобов’язань, що виникають, встановлюючи ліміти за видами заборгованостей, та контролюючи співвідношення між обсягами зобов’язань та вартістю ліквідних активів. Інвестиційний фонд здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Інвестиційний фонд аналізує терміни платежів, які пов’язані
з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, зобов’язаннями, а
також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.
Станом на 31.12.2018 року ризик ліквідності є не суттєвим.
8.4. Управління капіталом
Інвестиційний фонд здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних
цілей:
•
забезпечення подальшого функціонування Інвестиційного фонду як безперервно діючого підприємства;
•
зберегти спроможність Інвестиційного фонду продовжувати свою діяльність
так, щоб воно і надалі забезпечувало дохід для акціонерів Інвестиційного фонду та
виплати іншим зацікавленим сторонам.
Керівництво Інвестиційного фонду здійснює огляд структури капіталу на щорічній
основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків Інвестиційного фонду здійснює регулювання капіталу.
Порядок виплати дивідендів зазначено у Статуті та Регламенті Інвестиційного фонду. Порядок розподілу прибутків визначається Загальними зборами учасників Фонду. Сума прибутку у вигляді дивідендів розподіляється між учасниками Інвестиційного фонду пропорційно кількості належних їм акцій.
7.5. Формування резервних фондів.
Інвестиційний фонд є інститутом спільного інвестування, зареєстрованим у відповідності до чинного законодавства. Відповідно до вимог Закону України «Про інститути спільного інвестування» створення будь-яких резервних фондів за рахунок
активів ІСІ заборонено.
7.6. Події після Балансу
В період між датою балансу і датою затвердження фінансової звітності, підготовленої для оприлюднення, не відбулось суттєвих подій, які могли б вплинути на економічні рішення користувачів. Також відсутні будь-які коригуючі події, які могли б
вплинути на фінансову звітність у цілому.
Директор ТОВ «КУА «Профі-Т Актив»

Могилястий К.В.

8.6.1. Кредитний ризик
К редитний 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 Інвестиційного фонду
є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні
рейтинги та будь-яка інша доступна інформація (публічна інформація, що розкривається банками щодо звітності тощо) щодо їх спроможності виконувати боргові
зобов’язання. Інвестиційний фонд 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.
Інвестиційний фонд не має в фінансових активах активи, які або були прострочені,
або знецінилися, кредитів, як одержаних, так і наданих, а відповідно будь-які застави
та інші форми забезпечення.
Станом на 31.12.2018р. у Інвестиційного фонду відсутня поточна кредиторська та
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АТ «ЗНВКІФ «ПРОФІ- Т СТРАТЕГІЧНИЙ»

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо річної фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПРОФІ-Т СТРАТЕГІЧНИЙ»
активи якого перебувають в управлінні Товариства з обмеженою
відповідальністю
«Компанія з управління активами
«Профі-Т Актив»
станом на 31 грудня 2018 року
Думка
ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Ми провели аудит фінансового звіту АТ «ЗНВКІФ «Профі-Т Стратегічний» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами
«Профі-Т Актив» (далі – Фонд або Інвестиційний фонд), що складається з Балансу
(Звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2018 р., Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про руху грошових коштів (за прямим методом)
та Звіту про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток до
фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.
На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в
усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Інвестиційного фонду на 31 грудня 2018 р.,
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 Міжнародних стандартів аудиту (далі – МСА) (видання 2016-2017 років), що застосовуються в якості національних стандартів аудиту
згідно з рішенням Аудиторської палати України від 08.06.2018 року №
361. Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі
«Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних
бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі – Кодекс
РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та
Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період.
Ми визначили, що немає ключових питань з аудиту, інформацію щодо яких слід
надати в нашому звіті.
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 та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для
того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як
основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал
або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд
за процесом фінансового звітування Товариства.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність
в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та
випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим
рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА,
завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути
результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо
або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні
рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того,
ми:
• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності
внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми
та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого відхилення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення
внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні
пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосується аудиту,
для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю Товариства;
• 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 продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо
ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні
привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у
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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, разом з іншими питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження,
що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм
про всі стосунки й інші питання, які б могли б обґрунтовано вважатись такими,
що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних
застережних заходів.
ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ
Згідно вимог ч.3 ст.14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017 р. (далі – Закон №2258- VIII), до Аудиторського звіту наводимо наступну інформацію:
Інформація про суттєву невизначеність, яка може ставити під сумнів здатність
продовження діяльності юридичної особи, фінансова звітність якої перевіряється,
на безперервній основі у разі наявності такої невизначеності:
Ми звертаємо увагу на пункт 2.4 Приміток у фінансовій звітності, який зазначає,
що фінансова звітність Інвестиційного Фонду підготовлена виходячи з припущення
безперервності діяльності. Аудитор не виявив суттєвої невизначеності, пов’язаної з
подіями або умовами, яка може поставити під
значний сумнів здатність Товариства продовжувати діяльність на безперервній
основі.
Інформація про узгодженість Звіту про управління, який складається відповідно
до законодавства, з фінансовою звітністю за звітний період; про наявність суттєвих викривлень у звіті про управління та їх характер: Звіт з управління ТОВ «КУА
«Профі-Т Актив» від імені Фонду не формується та не подається.
Інформацію, яка щонайменше має наводитися в Аудиторському звіті згідно ч.3
ст.14 Закону №2258-VIII, наведено в інших параграфах нашого Звіту.
Відповідно до Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами, затверджених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2013 р. № 991 (із
змінами).
Вступний параграф
Основні відомості про Інвестиційний Фонд
№
з/п

Відомості

Дані

1.

Повне найменування

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОФІ-Т СТРАТЕГІЧНИЙ» (надалі також – Товариство)

2.

Код за ЄДРПОУ

Закритий строковий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд

3.

Вид діяльності за КВЕД

41727608

4.

Тип, вид та клас Інвести- 10.11.2017р. № 1 072 102 0000 037749
ційного Фонду

5.

Дата та номер свідоцтва

13300594

6.

Код за ЄДРІСІ

Свідоцтво № 00594 від 16.02.2018р.

7.

Строк діяльності

Діє до 16.02.2038р.

8.

Місцезнаходження

Україна, 03179 , м. Київ, Брест- Литовське шосе,
будинок 8 А

Основні відомості про компанію з управління активами
№
з/п

Відомості

Дані

1.

Повне найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами «ПРОФІ-Т АКТИВ»

2.

Код за ЄДРПОУ

37226101

3.

Види діяльності за КВЕД

66.30 – управління фондами; 64.99 – надання
інших фінансових послуг (крім страхування та
пенсійного забезпечення), н. в. і. у; 66.19 – інша
допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг,
крім страхування та пенсійного забезпечення; 64.30 – трасти, фонди та подібні фінансові
суб’єкти;

4.

Місцезнаходження

Україна, 03179, м. Київ, вул. Брест-Литовське
шосе, будинок 8А

Опис питань і висновки, яких дійшов аудитор
Інформація щодо відповідності розміру капіталу установчим документам
Власний капітал Інвестиційного Фонду станом на 31.12.2018 р. становить – 4 026
тис. грн., що відповідає вимогам законодавства України, в тому числі:
- зареєстрований (пайовий) капітал – 504 000 тис. грн.;
- нерозподілений прибуток – 26 тис. грн.;
- неоплачений капітал – 500 000 тис. грн.
Акціонерний капітал Інвестиційного Фонду відповідає установчим документам
та сформований частково у відповідності до чинного законодавства України, неоплачений капітал дорівнює на звітну дату 500 000 тис. грн., а сплачений капітал до-
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АТ «ЗНВКІФ «ПРОФІ- Т СТРАТЕГІЧНИЙ»

рівнює 4 000 тис. грн.
Інформація щодо формування і сплати статутного капіталу
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОФІ-Т
СТРАТЕГІЧНИЙ» було створене відповідно до рішення засновника від 05.09.2017
р. та зареєстроване 10.11.2017 р. Святошинською районною у м. Києві державною
адміністрацією. Розмір початкового статутного капіталу дорівнює 4 000 тис. грн.
Засновником ТОВ «КУА «ПРОФІ-Т АКТИВ». був зроблений внесок 07.11.2017 року
на тимчасовий рахунок № 26500000413001 в АТ «Банк АВАНГАРД» МФО 380946 у
розмірі 4 000 000 грн.00 коп.
У відповідності з Протоколом № 180327 від 27.03.2018р. засновником було прийнято рішення про здійснення емісії акцій Інвестиційного Фонду з метою спільного
інвестування та відповідно затвердити проспект емісії акцій та нову редакцію Статуту Товариства. Статут Товариства у новій редакції був зареєстрований 30.03.2018р.
Інформація про активи, зобов’язання та чистий прибуток (збиток) Інвестиційного
Фонду відповідно до застосованих стандартів фінансової звітності
А) АКТИВИ
Необоротні активи
Станом на 31 грудня 2018 року на балансі Інвестиційного Фонду наявна земельна
ділянка, вартість якої складає 3 400 тис. грн.
Оборотні активи
Поточні фінансові інвестиції станом на 31.12.2018 року дорівнюють 545 тис. грн. та
представляють собою високоліквідні цінні папери.
Банківські операції Інвестиційного Фонду здійснюються у відповідності з Інструкцією «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженої
постановою НБУ від 21.01.2004 року за № 22, з урахуванням доповнень та змін.
Облік операцій по банківським рахункам ведеться на рахунках «Поточні рахунки в банках», «Інші рахунки в банку в національній валюті».
Залишки на рахунках на 31.12.2018 року дорівнюють 81 тис. грн.
На думку Аудитора, статті активу балансу справедливо й достовірно розкривають
інформацію за видами активів Інвестиційного Фонду станом на 31.12.2018 року відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
В порівнянні з попереднім періодом активи Інвестиційного Фонду збільшились
загалом на 26 тис. грн.
Б) ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Станом на 31.12.2018 р. у Інвестиційного Фонду відсутні зобов’язання.
На думку Аудитора пасив балансу справедливо й достовірно розкриває інформацію про зобов’язання Інвестиційного Фонду станом на 31.12.2018 року відповідно
до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
В порівнянні з попереднім періодом зобов`язання Інвестиційного Фонду залишилися без змін.
В) ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ
За даними обліку протягом перевіряємого періоду Інвестиційний Фонд отримав
сукупний дохід у розмірі 26 тис. грн. В порівнянні з попередніми періодами розмір
нерозподіленого прибутку збільшився.
Про дотримання вимог нормативно-правових актів Комісії, що регулюють порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування
Станом на 31.12.2018 р. активи Інвестиційного Фонду складають 4 026 556,02 тис.
грн., Вартість чистих активів Фонду на кінець звітного періоду – 4 026 356,02 тис. грн.
Кількість акцій, що знаходяться в обігу – 4 000 штук. Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію – 1 006,59 грн.
Про відповідність складу та структури активів, що перебувають у портфелі Фонду, вимогам законодавства, що висуваються до окремих видів інститутів спільного
інвестування
Склад та структура активів, що перебувають у портфелі Фонду, відповідають Положенню про склад та структуру активів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1753
від 10.09.2013 р. (із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку № 1712 від 16.12.2014 р. та № 2132 від 17.12.2015
р.) та вимогам Розділу ІV Закону України «Про інститути спільного інвестування».
Про дотримання вимог законодавства щодо суми витрат, які відшкодовуються за
рахунок активів інститутів спільного інвестування
Інвестиційний Фонд дотримує вимоги законодавства (Положення про склад та
розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР № 1468 від 13.08.2013).
Про відповідність розміру активів інститутів спільного інвестування мінімальному
обсягу активів, встановленому законом
Розмір активів Інвестиційного Фонду відповідає мінімальному обсягу активів, що
відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування встановленого Положенням про порядок розміщення, обігу та викупу цінних
паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1338 від 30.07.2013 р. (із змінами,
внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку № 943 від 22.07.2014 р., №1712 від 1 6.12.2014 р.).
Наявність та відповідність системи внутрішнього аудиту (контролю), необхідної
для складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок
шахрайства або помилки
Згідно з нормою пункту 2 розділу ІХ Положення щодо Пруденційних нормативів
професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженого рішенням НКЦПФР № 1597 від 01.10.2015р. Система
управління ризиками Компанії з управління активами включає управління ризиками інститутів спільного інвестування, що знаходяться в управлінні Компанії. Закону України «Про інститути спільного інвестування» забороняє створення у корпоративному інвестиційному фонді будь яких інших органів окрім Загальних зборів
та Наглядової ради. Протоколом № 01/02/13-1 від 01.02.2013 р. Загальними зборами
учасників ТОВ «КУА «Профі-Т – Актив» було призначено відповідального працівника
до повноважень якого належить реалізація функцій системи управління ризиками.
За результатами виконаних процедур перевірки стану відповідності системи внутрішнього аудиту (контролю) можна зробити висновок, що система відповідає вимогам, необхідним для складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Про стан корпоративного управління відповідно до законодавства України

ЕМІТ ІНФО

Допоміжна інформація
Інформація про перелік пов’язаних осіб, які були встановлені аудитором
Діяльність Інвестиційного Фонду не має ознак взаємовідносин з пов’язаними сторонами, що виходять за межі нормальної діяльності.
У переліку пов’язаних сторін знаходяться: Бабур Сергій Миколайович – голова Наглядової ради Товариства; Болдирєв Антон Володимирович – член Наглядової
ради Товариства; Бондар Роман Петрович - член Наглядової ради Товариства; Товариство з обмеженою відповідальність «Компанія з управління активами «Профі-Т
Актив» (ЄДРПОУ 37226101) - компанія з управління активами Фонду.
Наявність подій після дати балансу, які не були відображені у фінансовій звітності,
проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан
За період з 01.01.2019 р. (після дати балансу) до дати надання аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора), інформація про наявність подій, які істотно б
вплинули на Фінансову звітність та Звітні дані Інвестиційного Фонду за 2018 рік не
ідентифікована.
Про ступінь ризику інститутів спільного інвестування на основі аналізу результатів пруденційних показників діяльності Фонду
Згідно Розділу IХ п. 2 п.п. 4 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.10.2015 N 1597 «Про затвердження Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи
управління ризиками». Товариство здійснює управління ризиками портфелів ІСІ, що
знаходяться в управлінні Компанії, в тому числі на підставі оцінки динаміки вартості
чистих активів ІСІ за винятком венчурних інвестиційних фондів.
Інша фінансова інформація відповідно до законів та нормативно- правових актів
Комісії
Нами не виявлено суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається та подається до Національній
комісії з цінних паперів та фондового ринку, про результати діяльності Інвестиційного Фонду.
Основні відомості про аудиторську фірму
Найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕНТАМС
АУДИТ»

Код за ЄДРПОУ

40182892

Дані про включення
до Реєстру аудиторів та
суб’єктів
аудиторської
діяльності (далі – Реєстр)

ТОВ «БЕНТАМС АУДИТ» включене до Реєстру аудиторів
та суб’єктів аудиторської діяльності (розділу «Суб’єкти
аудиторської діяльності» та розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити
обов’язковий аудит фінансової звітності») під номером
4656. Свідоцтво про включення до Реєстру № 4656, видане згідно з Рішенням Аудиторської Палати України
від 24.12.2015 року № 319/2, чинне до 24.12.2020 року.

Свідоцтво про внесення
до реєстру аудиторів та
аудиторських фірм, які
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів видане
НКЦПФР, реєстраційний номер свідоцтва 382, серія
та номер свідоцтва П 000382, строк дії Свідоцтва з
19.07.2016 року до 24.12.2020 року

Інформація про аудито- Слугіна Н.В. Сертифікат аудитора № 007234 виданий
рів, що брали участь в згідно рішення Аудиторської Палати України №304/2
аудиторській перевірці
від 24.12.2014 року та включений до Реєстру аудиторів
та суб’єктів аудиторської діяльності за номером реєстрації 100024
Місцезнаходження

04107, Україна, м. Київ, вул. Татарська, 7, оф. 89

Телефони

(044) 492-25-43

Електронна адреса

bentams.co.ua

Основні відомості про умови договору
Дата та номер договору

Договір 03-1/04/18 від 03.04.2018 року

Період,аудиту яким охоплено прове- З 01.01.2018 по 31.12.2018 року
дення
Дата початку та дата закінчення аудиту

Початок – 20.12.2018 року
Закінчення – 27.03.2019 року

Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного
аудитора, є Слугіна Наталія Валентинівна.
Ключовим партнером завдання з
аудиту, результатом якого є цей звіт
незалежного аудитора є директор
ТОВ «БЕНТАМС АУДИТ»
Слугіна Наталія Валентинівна
М.П.
Адреса аудитора: ТОВ «БЕНТАМС АУДИТ», 04107, м. Київ, вул. Татарська, буд. 7, оф.
89
«27» березня 2019 року

Стан корпоративного управління Інвестиційного Фонду відповідає законодавству України, зокрема Закону України «Про інститути спільного інвестування» та
Статуту Інвестиційного Фонду. Органами управління Інвестиційного Фонду у відповідності зі статутними документами та чинним законодавством є: загальні збори її
членів (вищий орган управління); наглядова рада.
Посадовими особами відповідальними за підготовку та представлення Фінансової звітності є: голова Наглядової ради Товариства – Бабур Сергій Миколайович.
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Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОФІ- Т ЦІННІ ПАПЕРИ»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОФІ- Т ЦІННІ ПАПЕРИ»
КОДИ

Територія: Святошинський
2019

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

37962116

Середня кількість працівників: 6

за КОАТУУ

8038600000

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: 03179, м. Київ, вул. Брест- Литовське шосе, 8 А
Складено:

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018р.
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

19
12
12

32
13

1016
1017
1020

• Форма №1

•

V
1801001

Код за ДКУД
Пасив

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

Код рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

2

3

4

1400

2500

2500

1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425

1

2

24

64

(

) (

)

(

) (

)

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

1430
1435
1495

Пенсійні зобов`язання

1505

1035

Довгострокові кредити банків

1510

1040

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

1515
1520

1065

Благодійна допомога

1526

1090
1095

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

1530

резерв незароблених премій

1533

інші страхові резерви

1534

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

1535
1540
1545
1595

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

1600
1605

1670
1690

2

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

1695

61

8

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

Баланс

1900

2586

2574

1021
1022
1030

1045
1050
1060

19

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

1025

1125

17

1302

2

2

1462
80

1139
112

80

112

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180
1181
1182
1183
1184
1190
1195

2586

2555

1200
1300

2586

2574
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2525

2566

59

8

1500

1521
1525

1531
1532

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

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

Стаття

Код рядка

За звітний
період

1

2

3

4

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

2000

245300

168135

Чисті зароблені страхові премії

2010

Премії підписані, валова сума

2011

Премії, передані у перестрахування

2012

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

Зміна частки перестраховиків у
резерві незароблених премій

2014

Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)

2050

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

Валовий
прибуток

2090

збиток

2095

2
2150

(

Інші операційні витрати

2180

(

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

2182

)

8

) (

4

(

)

) (

)

(

5

)

(

244010

) (

)

1265

1290
(

166870

) (

)

прибуток

2190

збиток

2195

Дохід від участі в капіталі

2200

Інші фінансові доходи

2220

Інші доходи

2240

Дохід від благодійної допомоги

2241

Фінансові витрати

2250

(

Втрати від участі в капіталі

2255

(

) (

)

Інші витрати

2270

(

) (

)

2275

Дохід (витрати) від зміни інших
страхових резервів

2110

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

Зміна інших страхових резервів,
валова сума

2111

Фінансовий результат до оподаткування:

Зміна частки перестраховиків в
інших страхових резервах

2112

Інші операційні доходи

2120

26

2121

25

607
(

847
) (

8746

прибуток

2290

збиток

2295

(

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

(

Прибуток (збиток) від припиненої
діяльності після оподаткування

2305

9282

)

3328

) (

71

4064

111
) (

30

)

) (

)
5

)

Чистий фінансовий результат:
2122
2130

(

701

) (

413

)

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

41
(

106
) (

)

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

www.emitinfo.com

2181

4
) (

Фінансовий результат від операційної діяльності:

2105

Адміністативні витрати

3

Витрати на збут

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

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

1801003

Код за ДКУД
1

-100

Стаття

1

Код рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

Витрати на оплату праці

2505

304

175

Відрахування на соціальні заходи

2510

67

39

Амортизація

2515

1

3

Інші операційні витрати

2520

337

196

Разом

2550

709

413

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

-100

-100
41

6

Стаття

Код рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

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

№1(27) • 26 квітня 2019 р.

2600
2605
2610
2615
2650
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

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

3011
3015

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

Код рядка

За звітний
період

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

2

3

3000
3005
3006
3010

За аналогічний
період попереднього року
4

607

560

3025

31

3035
3040
3045
3050

2

4

5

3200

380958

294425

3205
3215
3220
3225
3230
3235
3250

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

3020

1801004

Код за ДКУД

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

Стаття

3255

(

3260
3270
3275

(
(
(

) (
) (
) (

3280

(

) (

)

3290

(

) (

)

3295

381168

) (

-210

294483

)
)
)

-58

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової
діяльності

3055
3095

1159234

761218

Товарів (робіт, послуг)

3100

(

363

) (

214

)

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

(
(
(

253
67
121

) (
) (
) (

153
39
32

)
)
)

3116

(

30

) (

6

)

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

) (
91

) (

)
26

)

) (
1158826

) (

242

)
761221

)

119

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

4

5

32
80

61
19

112

80

3410
3415

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ Форма №4

Код за ДКУД

Резервний
капітал

Нерозподілений прибуток Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

9

Всього

1

2

3

6

7

4000
4005
4010
4090
4095
4100
4110
4111
4112
4113

2500

1

24

2525

2500

1

24
41

2525
41

1

-1

1
2

40
64

ЕМІТ ІНФО

8

Вилучений
капітал

1801005

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

140

)

10

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

2500
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Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОФІ- Т ЦІННІ ПАПЕРИ»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Профі-Т Цінні Папери»

мації.
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 мають протиріч
вимогам МСФЗ.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2018 РІК
1.

Інформація про Товариство

Товариство з обмеженою відповідальністю «Профі-Т Цінні Папери» (надалі – Товариство) (код ЄДРПОУ 37962116) створено рішенням єдиного засновника ТОВ «Профі-Т
Цінні Папери», протокол № 1 від 19 грудня 2011 року.
Предметом діяльності Товариства є посередництво за договорами по цінних паперах або товарах. Цей вид діяльності є виключним видом професійної діяльності на
фондовому ринку та не може поєднуватись з іншими видами професійної діяльності
на фондовому ринку, крім випадків передбачених чинним законодавством.
Основні відомості про Товариство наведені в таблиці:
№
з/п

Відомості

Дані

1.

Повне найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФІ-Т ЦІННІ ПАПЕРИ»

2.

Скорочене найменування

ТОВ «Профі-Т Цінні Папери»

3.

Код за ЄДРПОУ

37962116

4.

Дата та номер запису про
проведення державної
реєстрації

22.12.2011 р. № 1 072 102 0000 027187

5.

Основні 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), н. в. і. у.; 66.11 – Управління
фінансовими ринками 70.22 – Консультування з
питань комерційної діяльності й керування

6.

Ліцензія на право
здійснення професійної
діяльності

Ліцензія Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку щодо професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами, брокерська діяльність,
рішення НКЦПФР №464 від 11.06.2012р. Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку щодо професійної діяльності
на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами, дилерська діяльність, рішення
НКЦПФР №464 від 11.06.2012р.

7.

Перелік учасників, які
є власниками часток у
статутному капіталі Товариства на дату складання
аудиторського висновку
із зазначенням фактичної
кількості цієї частки

Жабур Наталія Олександрівна. Володіє часткою
Статутного капіталу Товариства, у розмірі 2 500
000 грн. 00 коп., що становить 100% Статутного
капіталу Товариства;

8.

Кількість працівників

5

9.

Місцезнаходження

Україна, 03179 , м. Київ, Брест-Литовське шосе,
будинок 8 А

10.

Офіційна сторінка в
Інтернеті

http://profit-active.com/

11.

Адреса електронної
пошти

profit_s@profit-active.com

13.

Телефон

044 364 51 53

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

%

%

%

100

100

100

100,0

100,0

100

Жабур Наталія Олександрівна
Всього

Протягом 2018 року змін у розмірі статутного капіталу Товариства не відбувалося,
учасники Товариства також незмінні. Дані про структуру власного капіталу, з урахуванням даних на початок періоду, які відображені в регістрах обліку співставленні з
даними, відображеними в балансі та звіті про фінансові результати.
2.

Загальна основа формування фінансової звітності

2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка
сформована з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів
діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб
широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.
Концептуальною основою річної фінансової звітності Товариства є Міжнародні
стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2018 року,
що офіційно 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 станом
на 01 січня 2018 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації
в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інфор-
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2.2. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності
В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, оприлюднено стандарт МСФЗ 16 «Оренда», який набуває чинності 01 січня 2019 року.
За рішенням керівництва Товариство МСФЗ 16 «Оренда» до дати набуття чинності не
застосовується. На даний час керівництво Товариства оцінює вплив даного стандарту на свою фінансову звітність.
2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.
Припущення про безперервність діяльності
Фінансова звітність Товариства підготовлена на основі безперервності діяльності,
тобто на припущенні, що реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в
ході звичайної діяльності.
Господарська діяльність Товариства за 2016, 2017 та 2018 роки не була збитковою
та не має будь яких фінансових загроз, які б могли призвести до ліквідації підприємства, збільшення заборгованості підприємства, втрати безперервності функціонування підприємства.
Товариство складає фінансову звітність на основі безперервності, оскільки управлінський персонал не має намірів ліквідувати суб’єкт господарювання чи припинити діяльність та не має реальної альтернативи таким заходам. Під час оцінювання
відсутні суттєві невизначеності, пов’язані з подіями чи умовами, які можуть спричинити значний сумнів щодо здатності суб’єкта господарювання продовжувати діяльність на безперервній основі.
2.4. Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення)
керівником Товариства 26 лютого 2018 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи
не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до
випуску.
2.5. Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний
рік, тобто період з 01.01.2018 по 31.12.2018 року.
3.

Суттєві положення облікової політики

3.1. Загальні положення щодо облікових політик
3.1.1. Основа оцінки, застосована при складанні фінансової звітності .

Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладів Засновників власними
грошовими коштами було створено статутний капітал Товариства у розмірі 2 500
000 (два мільйонів п’ятсот тисяч) гривень 00 копійок. Статутний капітал сформований виключно грошовими коштами.
Розмір Статутного капіталу Товариства повністю відповідає установчим документам
Товариства.
Станом на 31 грудня 2018 р., 31 грудня 2017 р. та 31 грудня 2016 р. учасниками Товариства
були:
Учасники товариства
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Ця фінансова звітність підготовлена на основі справедливої вартості 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,
визначені визначення справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість
фінансових активів і зобов’язань визначається з використанням наявної інформації
про ринок і відповідних методів оцінки.
Для оцінки основних засобів використовується модель собівартості, визначена
МСБО 16
«Основні засоби». Відповідно до цієї моделі основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від
зменшення корисності.
3.1.2. 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 9 «Фінансові інструменти».
3.1.3. Інформація про зміни в облікових політиках
Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних
операцій, інших події або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє
визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними.
В зв’язку з набуттям чинності оновленої редакції МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»
з 01 січня 2018 року, переглянуті облікові політики щодо обліку фінансових інструментів, зокрема класифікації та визнання очікуваних кредитних збитків. Враховуючи
те, що бізнес-моделлю управління фінансовими активами Товариства є утримання
активів для продажу, всі фінансові інвестиції обліковувалися і, після аналізу нових
вимог до класифікації, продовжують обліковуватися за справедливою вартістю з відображенням результатів переоцінки у прибутку або збитку.
Розрахунок очікуваних кредитних збитків застосовується до фінансових активів
та зобов’язань, що оцінюються за амортизованою вартістю. В звітному періоді за
амортизованою вартістю обліковується дебіторська і кредиторська заборгованість.
Проведений аналіз кредитного ризику показав, що у Товариства відсутні фінансові інструменти, які або були прострочені, або знецінилися, тому резерв очікуваних
кредитних збитків не нараховувався. Застосування нової редакції МСФ 9 «Фінансові
інструменти» на відображення результатів діяльності Товариства суттєвого впливу
не мало.
З 1 січня 2018 року Товариство застосовує МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами». Товариство отримує основний дохід від брокерської діяльності. Застосування
МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» на відображення результатів діяльності
не мало суттєвого впливу.
3.1.4. Форма та назви фінансових звітів

№1(27) • 26 квітня 2019 р.

ЕМІТ ІНФО

141

ЕМІТ ІНФО

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОФІ- Т ЦІННІ ПАПЕРИ»

Перелік форм фінансової звітності Товариства відповідає вимогам, встановленим
МСБО 1
«Подання фінансової звітності». Товариство прийняло рішення про застосування
назв форм звітності відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та форми Приміток, що розроблені у відповідності до МСФЗ.
3.1.5. Методи подання інформації у фінансових звітах
Суб’єкт господарювання складає свою фінансову звітність (крім інформації про рух
грошових коштів) за принципом нарахування. Суб’єкт господарювання подає окремо кожний суттєвий клас подібних статей. Суб’єкт господарювання подає окремо
статті відмінного характеру або функції, крім випадків, коли вони є несуттєвими.
Крім випадків, коли МСФЗ дозволяють чи вимагають інше, суб’єкт господарювання
подає порівняльну інформацію стосовно попереднього періоду щодо всіх сум, наведених у фінансовій звітності поточного періоду.
У Звіті про сукупний дохід Товариство подає аналіз витрат, визнаних у прибутку чи
збитку, із застосуванням класифікації, що базується на методі «функції витрат», згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості
чи, наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність. Згідно з цим методом,
суб’єкт господарювання розкриває, як мінімум, інформацію про собівартість реалізації окремо від інших витрат. Проте, оскільки інформація про характер витрат є корисною для прогнозування майбутніх грошових потоків, то ця інформація наведена
в пп. 6.1, 6.2, 6.3 цих Приміток.
Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень та грошових виплат
формується на підставі облікових записів Товариства.
3.1.6. Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності
Товариство вперше застосувало МСФЗ для формування повного пакету фінансової
звітності за період, що закінчився 31 грудня 2016 року (перша фінансова звітність
за МСФЗ). Відповідно до вимог МСФЗ 1 в цьому випадку датою переходу на МСФЗ
було 01 січня 2015 року. Оскільки застосування МСФЗ раніше дати набуття чинності
дозволяється, то керівництвом Товариства було прийнято рішення про застосування МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» до фінансових звітів Товариства за період, що
закінчився 31 грудня 2015 року. МСФЗ 9 впровадило нові вимоги до класифікації та
оцінки фінансових активів і зобов’язань. Тому положення цього стандарту суттєво
впливало на фінансову звітність Товариства.
Починаючи з 1 січня 2018 року Товариство вперше застосовує останню редакцію
МСФЗ 9
«Фінансові інструменти», що прийнята у липні 2014 року та МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» для формування фінансової звітності за період, що закінчується
31 грудня 2018 року.
Станом на дату цієї фінансової звітності Товариство завершило аналіз впливу даних
стандартів на вхідні залишки станом на 1 січня 2018 року. Наступні частини цієї примітки включають фінансові дані, які за оцінкою Товариства, в усіх суттєвих аспектах
відповідають вимогам МСФЗ 9 та МСФЗ 15.
Відповідно до п.7.2.3 останньої редакції МСФЗ 9, на дату першого застосування Товариство оцінює фінансовий актив на відповідність умовам установлених пунктами
4.1.2 (а) або 4.1.2А (а) на підставі фактів та обставин, наявних на зазначену дату. Визначена у такий спосіб класифікація застосовується ретроспективно незалежно від
бізнес-моделі суб’єкта господарювання в попередніх періодах.
МСФЗ 9 вимагає проведення аналізу бізнес – моделі, яка використовується для
управління фінансовими активами. За результатами аналізу був зроблений висновок, що бізнес-моделлю управління фінансовими активами Товариства є утримання
активів для продажу.
Ця модель передбачає оцінку фінансових активів за справедливою вартістю з віднесенням результату переоцінки на прибуток чи збиток.
Оскільки Товариство достроково використовувало МСФЗ 9 на дату першого застосування МСФЗ та враховуючи те, що в активах знаходяться лише прості фінансові
інструменти, перекласифікація не знадобилася до жодного виду фінансового інструменту.
Всі фінансові інвестиції, що обліковуються на балансі Товариства, класифікувалися
і продовжують класифікуватися як фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку.
Редакція МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», що прийнята у липні 2014 року, також
встановлює нові вимоги до зменшення корисності, які базуються на перспективній
моделі визнання кредитних втрат –моделі очікуваних кредитних збитків.
Модель очікуваних кредитних збитків не застосовується до фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток чи збиток. Тому
впливу на власний капітал від зміни резервів на знецінення на 1 січня 2018 року
також не відбулося.
Для визначення впливу від першого застосування МСФЗ 15 «Дохід від договорів з
клієнтами» були проаналізовані всі критерії які впливають на визначення величини
та часу отримання доходу від договорів з клієнтами.
Винагорода комісіонера за послуги з брокерського обслуговування – один з видів
торгової виручки, яку отримує Товариство. Винагорода брокера визначається як
фіксована ставка за кожен укладений договір. Фактичний розмір винагороди за
відповідний звітний період обчислюється як добуток укладених договорів від імені
клієнта на ставку винагороди, установлену для кожного окремого комітента. Підтвердженням факту укладання договору є виписка з біржового реєстру та звіт комісіонера, посвідчений підписами уповноваженої особи торговця цінними паперами
(брокера) та клієнта.
Відповідно до п.В3 МСФЗ 15 Товариство застосовує цей стандарт ретроспективно з
кумулятивним ефектом первісного застосування. Аналіз, проведений Товариством,
показав, що
перше застосування МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» не призвело до змін
у власному капіталі.
3.2. Облікові політики щодо фінансових інструментів
3.2.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі, коли і
тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із
застосуванням обліку за датою розрахунку.
За строком виконання фінансові активи та фінансові зобов’язання поділяються на
поточні (зі строком виконання зобов’язань до 12 місяців) та довгострокові (зі строком виконання зобов’язань більше 12 місяців).
Товариство класифікує фінансові активи як такі, що оцінюються у подальшому або
за амортизованою собівартістю, або за справедливою вартістю на основі обох таких
чинників:
а) моделі бізнесу суб’єкта господарювання для управління фінансовими активами;
та б) характеристик контрактних грошових потоків фінансового активу.
Товариство визнає такі категорії фінансових активів:
фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням
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результату переоцінки у прибутку або збитку;
фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю. Товариство
визнає такі категорії фінансових зобов’язань:
фінансові зобов’язання, оцінені за амортизованою собівартістю;
фінансові зобов’язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання
Товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс або мінус, у випадку
фінансового активу або фінансового зобов’язання, що оцінюється не за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, витрати на операцію, які прямо відносяться до придбання або випуску фінансового
активу чи фінансового зобов’язання.
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.
До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю Товариство
відносить інвестиції, що утримуються до погашення, векселі отримані, дебіторську
заборгованість (включаючи торгівельну дебіторську заборгованість), позики та депозити.
Товариство може визнавати резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за
фінансовим активом, який обліковується за амортизованою вартістю.
Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається у
відповідних розділах облікової політики.
3.2.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти
Грошові кошти складаються з коштів на поточних рахунках у банках.
Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які
вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості.
Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку погашення, наприклад, протягом не більше ніж три місяці з дати
придбання.
Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в національній валюті.
Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена в п.2.3
цих Приміток.
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за
справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.
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 не поточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності ймовірності
повернення грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх вартість відображається у складі збитків звітного періоду.
3.2.3.1.
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 відносин щодо цього інструменту і
внаслідок цього має юридичне право отримувати грошові потоки або інші цінності.
Дебіторська заборгованість, визнається як фінансовий актив (за винятком дебіторської заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів або фінансових інструментів, за розрахунками з операційної оренди та за розрахунками с
бюджетом) первісно оцінюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості
погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.
Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю.
Подальша оцінка дебіторської заборгованості відбувається за амортизованою вартістю.
Поточну дебіторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство
оцінює за сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.
Для фінансових активів резерви створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів. 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. Сума збитків визнається у прибутку чи збитку.
Залежно від очікуваного терміну погашення на кожну звітну дату дебіторська заборгованість поділяється на:
поточну, що очікується до відшкодування або погашення не більше дванадцяти місяців після звітного періоду;
довгострокову, що очікується до відшкодування або погашення через більш
ніж дванадцять місяців після звітного періоду.
У разі змін справедливої вартості дебіторської заборгованості, що мають місце на
звітну дату, такі зміни визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду.
3.2.3.2.
Кредиторська заборгованість
Зобов’язання – заборгованість товариства, що виникла в результаті минулих подій,
погашення якої призведе до зменшення ресурсів товариства, які втілюють у собі
економічні вигоди.
Кредиторська заборгованість визнається як зобов’язання тоді, коли Товариство стає
стороною договору та, внаслідок цього, набуває юридичне зобов’язання сплатити
грошові кошти.
Поточні фінансові зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із нижче наведених 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.
Кредиторську заборгованість залежно від строку її погашення на кожну балансову
дату поділяють на:
поточну (строком погашення до 12 місяців зі звітної дати, чи строком погашення більше 12 місяців, якщо у товариства є наміри погасити її протягом 12 місяців);
непоточну або довгострокову (строком погашення більше 12 місяців від звітної дати).
Зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання
зобов’язань.
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Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОФІ- Т ЦІННІ ПАПЕРИ»

ЕМІТ ІНФО

Під час первісного визнання кредиторської заборгованості товариство оцінює їх за
собівартістю, яка є справедливою вартістю компенсації, наданої або отриманої за
них. 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.

3.3.2. Подальші витрати.
Товариство не визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об’єкта. Ці витрати включаються до складу операційних витрат Товариства. В балансовій вартості об’єкта
основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям
визнання активу.

3.2.4.1.
Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку.

3.3.3. Амортизація основних засобів.
Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом згідно із
строками корисної експлуатації, зокрема:
комп’ютерне обладнання – 2 роки;
меблі та приладдя – 5 років;
інструменти та прилади – 4 роки;
інші основні засоби – 4 роки.
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.

До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням
результату переоцінки у прибутку або збитку, відносяться акції та паї (частки) господарських товариств та інші поточні фінансові інвестиції, які утримуються в рамках
бізнес-моделі, мета якої досягається шляхом продажу фінансових активів, в тому
числі облігації внутрішньої державної позики.
Справедлива вартість акцій, які внесені до біржового списку, оцінюється за біржовим курсом організатора торгівлі (у разі наявності ринкового котирування). 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.
Результати від зміни справедливої вартості доступного для продажу фінансового
активу визнаються у прибутку чи збитках поточного звітного періоду.
3.2.4.2.
Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю
Амортизована собівартість фінансового активу – це сума, за якою фінансовий актив оцінюється при первісному визнанні, плюс (або мінус) накопичена амортизація
будь-якої різниці (дисконту або премії) між цією первісною сумою та сумою погашення із застосуванням методу ефективного відсотка та мінус будь-яке зменшення
(прямо чи через застосування рахунку резервів) унаслідок зменшення корисності
або неможливості отримання.
До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю Компанія
відносить інвестиції, що утримуються до погашення, векселі отримані, дебіторську
заборгованість (включаючи торгівельну дебіторську заборгованість), позики та депозити.
Для первісної оцінки справедливої вартості фінансових інструментів, які в подальшому оцінюються за амортизованою собівартістю, Товариством використовуються
методи на основі теперішньої вартості із застосуванням ставки дисконту для фінансових активів та для фінансових зобов’язань облікової ставки НБУ станом на дату
оцінки фінансового інструменту.
Після первісного визнання Товариство оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка.
Станом на кожну звітну дату Товариство оцінює, чи зазнав кредитний ризик за фінансовим інструментом значного зростання з моменту первісного визнання. При
виконанні такої оцінки Товариство замість зміни суми очікуваних кредитних збитків
використовує зміну ризику настання дефолту (невиконання зобов’язань) протягом
очікуваного строку дії фінансового інструмента. Для виконання такої оцінки Товариство порівнює ризик настання дефолту (невиконання зобов’язань) за фінансовим
інструментом станом на звітну дату з ризиком настання дефолту за фінансовим інструментом станом на дату первісного визнання, і враховує при цьому обґрунтовано необхідну та підтверджувану інформацію, що є доступною без надмірних витрат
або зусиль, і вказує на значне зростання кредитного ризику з моменту первісного
визнання.
Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фінансовим
інструментом не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання, якщо
було з’ясовано, що фінансовий інструмент має низький рівень кредитного ризику
станом на звітну дату.
У випадку фінансового активу, що є кредитно-знеціненим станом на звітну дату, але
не є придбаним або створеним кредитно-знеціненим фінансовим активом, Товариство оцінює очікувані кредитні збитки як різницю між валовою балансовою вартістю
активу та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків, дисконтованою за первісною ефективною ставкою відсотка за фінансовим активом. Будь-яке
коригування визнається в прибутку або збитку як прибуток або збиток від зменшення корисності.
Товариство визнає банківські депозити зі строком погашення від чотирьох до дванадцяти місяців з дати фінансової звітності, в разі, якщо дострокове погашення таких депозитів ймовірно призведе до значних фінансових втрат, в складі поточних
фінансових інвестицій.
3.2.5. 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.
За незвичайних обставин дебітор може мати юридичне право зараховувати суму до
отримання від третьої сторони як суми до сплати кредиторові за умови, що існує
угода між трьома сторонами, в якій чітко встановлено право дебітора на згортання.
Дебіторська та кредиторська заборгованість за одним договором від одного контрагента відображається згорнуто в обліку, якщо умовами договору не передбачено
іншого (облік за етапами, замовленнями тощо).
В інших випадках Товариство обліковує та подає дебіторську і кредиторську заборгованість окремо.
3.3. Облікові політики щодо основних засобів
3.3.1. Визнання та оцінка основних засобів
Товариство визнає матеріальний об’єкт основним засобом, якщо він утримується з
метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного
використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6 000
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.
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3.3.4. Зменшення корисності основних засобів
На кожну звітну дату Товариство оцінює наявність будь-яких ознак, що вказують на
можливе знецінення активу. За наявності таких факторів розглядаються внутрішні і
зовнішні ознаки знецінення. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми
його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається
в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу (за винятком
гудвілу) в попередніх періодах, Товариство сторнує, якщо і тільки якщо змінилися
попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування.
Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів
коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової
вартості необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного
використання.
3.4. 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. Затрати, включаючи амортизацію, понесені
від оренди, визнаються як витрати.
3.5. 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 на дату балансу
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.
Фінансовий результат, отриманий в бухгалтерському обліку, обкладається податком
на прибуток за ставкою, вказаною в ст.136.1 ПКУ. При цьому, відстрочені податкові
активи та зобов’язання не виникають.
3.6. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань
3.6.1. Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше
можливо, ніж неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму
зобов’язання.
3.6.2. Виплати працівникам
Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як
зобов’язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає
очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права
на майбутні виплати відпускних.
3.6.3. 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. Товариство не має
додаткових недержаних пенсійних програм з визначеними внесками, яка передбачає внески від роботодавця.
3.6.4. Облікові політики щодо непоточних активів, утримуваних для продажу
Товариство класифікує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його
балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а
не поточного використання. Непоточні активи, утримувані для продажу, оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартістю з вирахуванням витрат на операції, пов’язані з
продажем.
Амортизація на такі активи не нараховується. Збиток від зменшення корисності при
первісному чи подальшому списанні активу до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж визнається у звіті про фінансові результати.
3.7. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової
звітності
3.7.1 Доходи та витрати
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Товариство визнає дохід від надання послуг, коли (або у міру того, як) воно задовольняє зобов’язання щодо виконання, передаючи обіцяну послугу (тобто актив)
клієнтові. Актив передається, коли (або у міру того, як) клієнт отримує контроль над
таким активом.
При визначені вартості винагороди від клієнтів Товариство відповідно до МСФЗ 15
використовує метод оцінювання за результатом. До методу оцінювання за результатом належить, зокрема, аналіз виконання, завершеного на сьогоднішній день,
оцінки досягнутих результатів. Враховуючи принцип професійного скептицизму
для змінної вартості винагороди розрахунок доходу здійснюється на кінець кожного місяця.
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;
д) ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією;
е) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно
оцінити.
Основним видом доходу Товариства є дохід, отриманий від статутної діяльності – діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерська та дилерська діяльність), а також
дохід від надання консультаційних послуг на ринку цінних паперів.
Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів.
Відсотки банків за розміщення коштів на поточних рахунках Товариства відносяться
до складу фінансових доходів.
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 власного капіталу, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів.
Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутніх економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні
вигоди не відповідають або перестають відповідати визнанню як активу у звіті про
фінансовий стан. Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов’язання без визнання активу.
Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й
відповідні доходи.
3.7.2. Операції з іноземною валютою
Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом обміну Національного банку України на дату проведення операцій.
4.
Основні припущення, оцінки та судження
При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення,
які мають вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та
тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.
Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються
судження щодо балансової вартості активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про поточні події, фактичні
результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків.
Так у процесі застосування облікової політики Товариства при визначенні сум, визнаних у фінансовій звітності, керівництво використовувало судження і оціночні
значення, найбільш суттєві з яких представлені нижче:
Суттєвість. Для господарських операцій та об’єктів обліку поріг суттєвості визначається обліковою політикою.
Товариство складає свої фінансові звіти (крім інформації про рух грошових коштів)
за принципом нарахування, тобто визнає статті як активи, зобов’язання, власний
капітал, дохід та витрати (елементи фінансових звітів) тоді, коли вони повністю відповідають визначенням та критеріям визнання для цих елементів у Концептуальній
основі.
Порівняльна інформація. Товариство розкриває інформацію стосовно попереднього періоду щодо всіх сум, наведених у фінансових звітах поточного періоду, тобто
включає порівняльну інформацію розповідного та описового характеру для розуміння фінансових звітів поточного періоду Товариства.
Безперервність. Управлінський персонал оцінює здатність суб’єкта господарювання
продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Тобто всі фінансові звіти Товариства складені на основі безперервності, управлінський персонал не має намірів ліквідувати суб’єкт господарювання чи припинити діяльність та не має реальної
альтернативи таким заходам.
Відповідальність. Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та
достовірне представлення цієї фінансової звітності. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього
контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансової звітності,
що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.
Справедлива вартість фінансових інструментів. Якщо справедлива вартість фінансових активів та фінансових зобов’язань, відображених у звіті про фінансовий стан,
не може бути визначена на підставі цін на активному ринку, вона визначається з використанням різних моделей оцінок. Вихідні дані для таких моделей визначаються
на підставі спостережуваного ринку, якщо таке можливо; в іншому випадку, для визначення справедливої вартості необхідно застосовувати судження. Судження необхідно проводити з урахуванням ліквідності та інших даних, що використовуються
в моделі, таких як волатильність довгострокових похідних фінансових інструментів
і ставок дисконтування, припущень щодо рівня дострокових платежів і несплат з
цінних паперів, забезпечених активами.
Збитки від знецінення дебіторської заборгованості та авансів. Товариство переглядає індивідуально значимі заборгованості та аванси на кожну дату складання
звітності з тим, щоб визначити, чи повинні збитки від знецінення відображатися у
звіті про прибутки і збитки. Зокрема, керівництво Товариства застосовує судження,
оцінюючи розмір і терміни майбутніх грошових потоків для визначення суми збитку
від знецінення. Такі оцінні значення засновані на припущеннях про ряд факторів, і
фактичні результати можуть відрізнятися від оціночних, що призведе до майбутніх
змін у резервах.
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.

144

ЕМІТ ІНФО

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

4.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів
для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова
звітність:
•
подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові
потоки Товариства;
•
відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише
юридичну форму;
•
є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
•
є повною в усіх суттєвих аспектах.
Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність
наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:
а) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;
б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та
витрат у Концептуальній основі фінансової звітності.
Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують
подібну концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать
вищезазначеним джерелам.
Операції, що не регламентовані МСФЗ відсутні.
4.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент
закриття торгів на звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої
економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших
факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».
4.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів
Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що:
а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності,
змін валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань
під час оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій;
б) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також
на доходи (витрати) може бути значним.
Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових
ставок, волатильності, курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати
оферти і коригувань під час оцінки інструментів, більша або менша зміна в оцінці
вартості фінансових інструментів у разі відсутності ринкових котирувань мала б
істотний вплив на відображений у фінансовій звітності чистий прибуток та збиток.
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 Підприємства,
досвіді та минулих подіях, а також з використанням розрахунків та моделей вартості
фінансових активів. Залучення зовнішніх експертних оцінок щодо таких фінансових
інструментів де оцінка, яка базується на професійній компетенції, досвіді та розрахунках є недостатньою, на думку Керівництва є прийнятним та необхідним.
Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може
мати значний вплив на передбачувану справедливу вартість.
4.4. Судження щодо 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.
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.
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.
4.5. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів
Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне
судження за цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту,
його прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які
можуть бути пов’язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.
4.6. Використання ставок дисконтування
Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовується для перерахунку майбутніх потоків доходів в єдине значення теперішньої (поточної) вартості, яка є базою
для визначення ринкової вартості бізнесу. З економічної точки зору, в ролі ставки
дисконту є бажана інвестору ставка доходу на вкладений капітал у відповідні з рівнем ризику подібні об’єкти інвестування, або - ставка доходу за альтернативними
варіантами інвестицій із зіставляння рівня ризику на дату оцінки. Для оцінки справедливої вартості фінансових інструментів, які в подальшому оцінюються за амортизованою собівартістю, Компанією використовуються методи на основі теперішньої
вартості із застосуванням ставки дисконту для фінансових активів та для фінансових
зобов’язань – на рівні
облікової ставки НБУ станом на дату оцінки фінансового інструменту.
5.
Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості
5.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за
справедливою вартістю
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Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОФІ- Т ЦІННІ ПАПЕРИ»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів
та зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 у звіті про фінансовий стан
на кінець кожного звітного періоду.
Класи активів та
зобов’язань, оцінених
за справедливою
вартістю

Методики оцінювання

Метод оцінки
(ринковий,
дохідний,
витратний)

Вхідні дані

Грошові кошти та їх
еквіваленти

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

Ринковий

Офіційні курси НБУ

Фінансові інвестиції

Первісна оцінка не 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. У
разі неможливості визначити
справедливу вартість, в подальшому такі цінні папери
оцінюються за собівартістю.

Ринковий,
дохідний

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

Інструменти капіталу

Інвестиційна нерухомість

Офіційні біржові
курси організаторів
торгів на дату оцінки,
котирування аналогічних не боргових
цінних паперів

Офіційні біржові
курси організаторів
торгів на дату оцінки,
за відсутності визначеного біржового
курсу на дату оцінки,
використовуються
ціни закриття біржового торгового
Ціни на ринку
нерухомості, дані
оцінки професійних
оцінювачів

У 2018 році та у попередньому 2017 році переведень між рівнями ієрархії не було.
1 рівень (ті, що ма2 рівень (ті,
Класи активів та ють котирування,
що не мають
зобов’язань, оці- та спостережукотирувань, але
нених за справедвані)
спостережувані)
ливою вартістю
2018
2017
2018
2017
Дата оцінки
31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17
Інвестиції доступ412
727
1462
ні для продажу

3 рівень (ті, що не
мають котирувань
Усього
і не є спостережуваними)
2018
2017
2018
2017
31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17
-

1025

1139

2487

Оцінки та припущення суб’єкта господарювання щодо визначення справедливої
вартості засновані на певному рівні ієрархії джерел інформації, які розмежовуються
за її видами та якістю. Заразом, за інших незмінних умов, Товариство використовує
найвищий із доступних рівнів такої ієрархії для визначення справедливої вартості.
До першого рівня ієрархії активів віднесено облігації внутрішньої державної позики, емітовані Міністерством фінансів України, так як наявні біржові котирування цін
на активних ринках для ідентичних цінних паперів.
До другого рівня відносяться наявні на балансі Товариства акції корпоративного
фонду АТ
«ЗНКІФ «Профі-Т Інвест» та інвестиційні сертифікати пайового інвестиційного фонду
ПВІФ «ПрофіТ Консервативний» НВЗТ. Біржові котирування станом на 31.12.2018р. на зазначені
акції та інвестиційні сертифікати відсутні, проте цінні папери вважаються спостережуваними, фінансовий стан емітента стабільний і регулярно відстежується.
5.3. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»
Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю
Балансова вартість

Справедлива

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2017

1

2

3

4

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

112

80

112

80

Інвестиції, доступні для продажу

1139

2487

1139

2487

Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка
може бути корисною для користувачів фінансової звітності. Додаткову інформацію
щодо змін справедливої вартості фінансових активів в зв’язку з врахуванням ризиків наведено у прим. 6.5.
Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах

6.1. Дохід від операційної діяльності
Операційні доходи:
Дохід від реалізації послуг з торгівлі цінними паперами
та інших послуг
Інші операційні доходи
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245 326

168 135

31.12.2018
(тис. грн.)

31.12.2017
(тис. грн.)

244 010

166 870

- Витрати на оплату праці

304

175

- Відрахування на соціальні заходи

67

39

- Амортизація

1

3

337

201

Собівартість реалізованих фінансових інструментів
Адміністративні витрати:

- Інші операційні витрати

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

Дохід від реалізації фінансових інструментів

Разом

Дохід від реалізації послуг з торгівлі цінними паперами отримано від клієнтів за договорами про брокерське обслуговування, основними клієнтами були АТ «ЗНКІФ
«ПРОФІ-Т ІНВЕСТ» та ПВІФ «ПРОФІ-Т КОНСЕРВАТИВНИЙ» НВЗТ. Дохід від реалізації
інших послуг складається з сум винагороди за договорами з надання консультаційних послуг.
У статті «Інші операційні доходи» відображено суму доходу від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю (25 тис. грн.) та списану прострочену
кредиторську заборгованість, строк позовної давності за якою минув (1 тис. грн.).
6.2. Витрати операційної діяльності

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

6.

ЕМІТ ІНФО

31.12.2018
(тис. грн.)

31.12.2017
(тис. грн.)

647

493

244 653

167 642

26

-

До складу інших операційних витрат включено понесені за звітний період витрати
на оплату за оренду приміщення, аудиторські послуги, біржові та депозитарні послуги, послуги з розрахунково- касового обслуговування, клірингове обслуговування та інформаційні послуги, а також витрати від зміни вартості активів, що оцінюються за справедливою вартістю.
6.3. Фінансові доходи і витрати
31.12.2018
(тис. грн.)

31.12.2017
(тис. грн.)

Інші фінансові доходи (процентний дохід)

8746

3328

Інші фінансові витрати (процентні витрати)

9282

4064

Під процентним доходом розуміється накоплений купонний дохід від облігацій
внутрішньої державної позики, що були в торговому портфелі Товариства протягом
звітного року, а також проценти, нараховані на залишки коштів на рахунках у банку
за 2018 рік. Під процентними витратами розуміються відсотки купонного доходу,
сплачені під час придбання облігацій внутрішньої державної позики, що були в торговому портфелі Товариства протягом звітного періоду.
6.4. Основні засоби
Статті

Будівлі

1

2

Машини та Меблі та Незаверше- Всього
обладнання інвентар не будівництво
3

4

5

6

Первісна вартість
31 грудня 2017 року

12

12

20

20

Надходження
За 2018 рік
Накопичена амортизація (знос)
31 грудня 2017 року

12

12

31 грудня 2018 року

13

13

Чиста балансова
вартість
31 грудня 2017 року

0

0

31 грудня 2018 року

19

19

Станом на 31 грудня 2018 року основні засоби представлені у вигляді комп’ютерного
та офісного обладнання на суму 31 690,46 грн. Накопичена амортизація основних
засобів на кінець року складає 13 448,79 грн. Протягом звітного року було придбано
комп’ютерне обладнання вартістю 19 900,00 грн.
6.5. Поточні фінансові інвестиції, що оцінюються за справедливою вартістю
Станом на 31.12.2018 року активи Товариства також складають наступні цінні папери:
Назва та код
за ЄДРПОУ
емітента

Вид ЦП

Код ЦП

Номінальна
вартість
одного ЦП

Загальна
номінальна
вартість ЦП

Кількість
(шт)

Міністерство
фінансів України, ЄДРПОУ
00013480

Облігація внутрішніх
державних позик
України короткострокова відсоткова
бездокументарна
іменна

UA4000201446

27 688,26
гривень

412 017,65
гривень

15

АТ «ЗНКІФ
«Профі-Т
Інвест», ЄДРПОУ
39778213

Акції прості іменні
бездокументарні

UA4000189674

1 000
гривень

473 000,00
гривень

473

ПВІФ «ПРОФІ-Т
КОНСЕРВАТИВНИЙ» НВЗТ

Інвестиційні
сертифікати іменні
бездокументарні

UA4000106272

1 000
гривень

32 000,00
гривень

32

ПАТ «СП ім.
Петровського»

Акції прості іменні
бездокументарні

UA4000175889

1 гривня

5 000
гривень

5 000

Станом на 31.12.2018р. на балансі Товариства знаходяться акції АТ «ЗНКІФ «Профі-Т
Інвест» на суму 628 260,56 грн., отримані Товариством в результаті провадження
господарської діяльності, та інвестиційні сертифікати ПВІФ «ПРОФІ-Т КОНСЕРВАТИВНИЙ» НВЗТ на суму 98 410,24 грн., придбані за Договором 26/12-ІН-1 від 26.12.2017р.
Станом на 31.12.2018р. переоцінка вищезазначених фінансових інвестицій не здій-
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Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОФІ- Т ЦІННІ ПАПЕРИ»

снювалась у зв’язку з відсутністю біржових котирувань та активного ринку за даними цінними паперами. Фінансовий стан емітента акцій АТ «ЗНКІФ «Профі-Т Інвест»
та емітента інвестиційних сертифікатів ПВІФ «Профі-Т Консервативний» НВЗТ цілком
стабільний, ТОВ «КУА «Профі-Т Актив» регулярно відслідковує їх зміни.
Окрім цього, на балансі Товариства наявні акції ПАТ «СП ім. Петровського». Зазначені цінні папери отримані Товариством в результаті провадження господарської
діяльності. Проте, у зв’язку із зупиненням торгівлі цінними паперами ПАТ «СП ім.
Петровського» на будь-якій фондовій біржі (Рішення НКЦПФР №553 від 16.04.2015р.)
та зупиненням внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів (Рішення НКЦПФР №642 від 07.06.2016р.). Станом на 31.12.2018р. балансова вартість
зазначеного активу становить 0 грн.
Також на балансі Товариства наявні облігації внутрішньої державної позики на загальну суму 412 017,65 грн., емітовані Міністерством фінансів України. Станом на
31.12.2018р. було здійснено переоцінку вищезазначених облігацій за справедливою
вартістю.
Наявні фінансові інвестиції відображені в Балансі (Звіті про фінансовий стан) Товариства за статтею «Поточні фінансові інвестиції» (рядок 1160).
На дату складання фінансової звітності цінні папери розглядаються Товариством як
поточні фінансові інвестиції. 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.
6.6. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю
31.12.2017
(тис. грн.)

31.12.2018
(тис. грн.)

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

17

1302

Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками з
бюджетом

2

2

Разом

19

1304

Дебіторська заборгованість станом на 31 грудня 2018 року являє собою заборгованість за договором купівлі-продажу цінних паперів №180531-1-ДД від 31.05.2018р.
від ТОВ «КУА «Профі-Т Актив» у розмірі 630 тис. грн. та заборгованість від Жабур Н.О.
за договорами купівлі-продажу цінних паперів №180529-1-ДД, №180529-2-ДД та
№180529-3-ДД у сумі 625 тис.грн., а також поточну дебіторську заборгованість у вигляді плати за надані послуги з брокерського обслуговування, передплати за користування біржовим терміналом ПАТ «ФБ ПФТС» та передплати за оренду приміщення.
Прострочена дебіторська заборгованість відсутня. Очікується, що заборгованість
буде погашено протягом наступного звітного року. У зв’язку з тим, що відсутні підстави для припущення можливості непогашення заборгованості дебіторами та існує
впевненість у надійності боржників, резерв сумнівних боргів не створювався.
Грошові потоки, пов’язані з короткостроковою дебіторською заборгованістю, не
дисконтуються, оскільки вплив дисконтування є несуттєвим.
6.7. Грошові кошти

Каса та рахунки в банках, в грн.

31.12.2017
( тис. грн.)

31.12.2018
( тис. грн.)

80

112

Станом на 31.12.2018 року Товариство має грошові кошти в сумі 112 461 грн. 84 коп.,
які перебувають на поточних рахунках у банку АТ «ОТП Банк», ПАТ «Розрахунковий
центр», АТ
«Банк Авангард» та ПАТ «КБ «Глобус», і які відображено в Балансі (Звіті про фінансовий стан) за кодом рядка 1165.
Товариство вважає за необхідне для більш повного розкриття інформації, наведеної
у фінансовій звітності, розкрити склад статей звіту про рух грошових коштів «Інші
надходження» та «Інші витрачання». Ці статті включають в себе грошові кошти, отримані від клієнтів для здійснення купівлі-продажу цінних паперів за договорами про
брокерське обслуговування, а також суми перерахованих клієнтам коштів від операцій з цінними паперами за договорами про брокерське обслуговування.
Також до інших витрачань включено повернені ТОВ «КУА «ПРОФІ-Т АКТИВ» надмірно
сплачені кошти за консультаційні послуги у розмірі 40 тис. грн.
Враховуючи вищевказане, а також те, що грошові кошти складають близько 4,35%
активів підприємства, Товариством було прийнято рішення не створювати відповідних додаткових резервів.
6.8. Власний капітал
Станом на 31 грудня 2017 року зареєстрований та сплачений капітал складав 2 500
тис. грн. Протягом звітного року жодних змін у складі та структурі власного капіталу Товариства не відбувалося, розмір статутного капіталу Товариства станом на
31.12.2018р. становить 2 500 тис.грн.
Структура власного капіталу:
31.12.2017р.

31.12.2018р.

Статутний капітал

2 500 тис.
грн.

2 500 тис.
грн.

Резервний капітал

1 тис. грн.

2 тис. грн.

Нерозподілений прибуток

24 тис. грн.

64 тис. грн.

-в тому числі отриманий за звітний період

6 тис. грн.

41 тис. грн.

Всього

2 525 тис.
грн.

2 566 тис.
грн.

Станом на 31.12.2018р. нерозподілений прибуток Товариства складає 64 тис. грн.,
в тому числі нерозподілений прибуток звітного періоду становить 41 тис. грн. Резервний капітал Товариства станом на 31.12.2018р. становить 2,4 тис. грн. На початку 2018 року за результатами діяльності Товариства Загальними зборами учасників
було затверджено рішення про формування резервного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку, отриманого за звітний 2018 рік, у розмірі 2,5 тис. грн. Таким
чином, на дату після складання балансу резервний капітал Товариства складає 5 тис.
грн.
6.9. Кредиторська заборгованість
31.12.2017
(тис. грн.)

31.12.2018
(тис. грн.)

За розрахунками з постачальниками

59

8

Інша поточна кредиторська заборгованість

2

-
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Всього кредиторська заборгованість

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
9

8

Станом на 31 грудня 2018 р. Товариство має кредиторську заборгованість перед ПАТ
«ФБ
«Перспектива» за біржові послуги, надані у грудні 2018 року та перед депозитарною
установою Товариства.
Оскільки існувала впевненість у погашенні заборгованості у термін, коротший за
один операційний цикл, Товариством вирішено не визнавати забезпечень під поточну кредиторську заборгованість.
7.
Розкриття іншої інформації
7.1. Оподаткування
За результатами звітного періоду фінансовий результат Товариства, сума якого входить до бази оподаткування становить 71 570 грн., податок на прибуток підприємств
буде нараховано у сумі 12 883 грн.
Окрім цього, відповідно до норм чинного податкового законодавства, торговець
цінними паперами виступає податковим агентом для клієнтів – фізичних осіб. У
зв’язку з цим протягом 2018 року Товариством було утримано 40,9 тис. грн. військового збору з доходів від продажу облігацій внутрішньої державної позики.
Проте, 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.
Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років.
7.2. Розкриття інформації, що до фінансової звітності в умовах інфляції.
Виходячи з офіційних даних Державної служби статистики України, кумулятивний
рівень інфляції за трирічний період, включаючи 2016, 2017 та 2018 роки, склав
40,2%. Оскільки сума менша за 90%, що передбачено МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції», керівництво Товариства, вважаючи що згідно з МСБО
29 проведення перерахунку фінансової звітності є питанням судження, прийняло
рішення не використовувати норми МСБО 29 та не проводити перерахунок фінансової звітності.
7.3. Судові позови
Станом на 31.12.2018 р. проти Товариства відсутні будь-які подані судові позови. Керівництво вважає, що Товариство не понесе істотних збитків, відповідно, резерви у
фінансовій звітності не створювалися.
7.4. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів
Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не
зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності
Товариства.
Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів,
які знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської
заборгованості Товариству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку керівництва Товариства, додатковий резерв під фінансові активи на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та
інформації.
7.5. Розкриття інформації про пов’язані сторони
Станом на 31.12.2018 року пов’язаними особами Товариства є:
•
засновник (учасник) Товариства Жабур Наталія Олександрівна, яка володіє часткою, що становить 100 % статутного капіталу Товариства;
•
директор Товариства Рубанов Сергій Михайлович по 15.03.2018р.;
•
директор Товариства Бондар Роман Петрович з 16.03.2018р.
Протягом звітного періоду було виплачено заробітну плату провідному персоналу Товариства – директору Товариства Рубанову Сергію Михайловичу у розмірі 9
742,47 грн. (працював на посаді по 15.03.2018р.) та директору Товариства Бондарю
Роману Петровичу (перебуває на посаді з 16.03.2018р.) у розмірі 41 055,00 грн.
Також було укладено договори купівлі-продажу цінних паперів №180529-1-ДД,
№180529-2- ДД, №180529-3-ДД з учасником Товариства Жабур Н.О. Від Жабур Н.О.
було отримано 400 тис. грн. – часткова оплата за договором №180529-1-ДД.
Інші операції з пов’язаними особами не здійснювалися.
7.6. 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 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.
7.6.1. Кредитний ризик
К редитний 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 (публічна інформація, що розкривається банками щодо звітності 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);
•
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.
Товариство не має в фінансових активах активи, які або були прострочені, або знецінилися, кредитів, як одержаних, так і наданих, а відповідно будь-які застави та інші
форми забезпечення.
Обсяги поточної дебіторської заборгованості є незначними у відношенні до загальної вартості активів Товариства складають: поточна дебіторська заборгованість у розмірі 1302 тис. грн. складає 50% загальної вартості активів Товариства, з
яких: 630 тис.грн. (24,47% активів Товариства) – заборгованість ТОВ «КУА «Профі-Т
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Актив» за договором купівлі-продажу цінних паперів, розрахунки за договором у
травні 2019р., фінансовий стан боржника стабільний і відслідковується; 625 тис. грн.
(24,28% активів Товариства) – заборгованість учасника (засновника) Товариства Жабур Н.О. за договором купівлі-продажу цінних паперів, розрахунки за договором у
травні 2019р.; 47 тис. грн. (1,8% активів Товариства)– дебіторська заборгованість за
розрахунками з іншими клієнтами і контрагентами.
Обсяги поточної кредиторської заборгованості є незначними у відношенні до загальної вартості активів Товариства: поточна кредиторська заборгованість у сумі 8
тис. грн. складає 0,3% від всього капіталу Товариства.
Частина відображеної заборгованості була погашена станом на дату затвердження
фінансової звітності, погашення решти очікується протягом звітного року.
7.6.2. Ринковий ризик
Р инковий 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.
Станом на 31.12.2018р. значну частину активів Товариства становлять акції АТ
«ЗНКІФ
«Профі-Т Інвест», фінансовий стан якого постійно відслідковується та оцінюється, а
також облігації внутрішньої державної позики України, детальна інформація щодо
даних фінансових інвестицій розкрита в п.6.5. цих Приміток. В контексті управління ринковим ризиком варто відмітити, що емітентом зазначених цінних паперів є
держава Україна, що зумовлює виникнення впевненості у погашенні вищевказаних
облігацій.
В алютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.
Валютні ризики Товариства виникають у зв’язку з володінням фінансовими інструментами, номінованими в іноземній валюті. Для мінімізації та контролю за валютними ризиками Товариство контролює частку активів, номінованих в іноземній валюті,
у загальному обсягу активів.
Станом на 31 грудня 2018 року у Товариства наявні інвестиції в цінні папери, номіновані в доларах США. З метою управління валютним ризиком Товариство здійснює
його хеджування (валютного ризику) шляхом диверсифікації портфелю цінних паперів.
В ідсотковий 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.
Усвідомлюючи значні ризики, пов’язані з коливаннями відсоткових ставок у високоінфляційному середовищі, яке є властивим для фінансової системи України, керівництво Товариства контролює частку активів, розміщених у боргових зобов’язаннях.
У разі зростання відсоткових ризиків Товариство має намір позбуватися боргових
фінансових інструментів з фіксованою відсотковою ставкою. Моніторинг відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу можливих змін відсоткових ставок
на вартість відсоткових фінансових інструментів.
Протягом 2018 року Товариством було неодноразово придбано та реалізовано облігації внутрішньої державної позики, емітовані Міністерством фінансів України, в
тому числі в іноземній валюті. В результаті Товариство отримало прибуток, що свідчить про ефективність методів оцінки ризиків та управління ними.
7.6.3. 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.
З метою управління ризиком ліквідності Товариство здійснює контроль за обсягами зобов’язань, що виникають, встановлюючи ліміти за видами заборгованостей,
та контролюючи співвідношення між обсягами зобов’язань та вартістю ліквідних
активів. 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.
Станом на 31.12.2018 року ризик ліквідності є не суттєвим, так як кредиторська заборгованість становить 8 тис.грн., а високоліквідні активи – 1251 тис.грн.
7.4. Управління капіталом
Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:
•
забезпечення подальшого функціонування Товариства як безперервно діючого підприємства;
•
збереження спроможності Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб
воно і надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам;
•
забезпечення належного прибутку 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.
Керівництво Товариства здійснює контроль за дотриманням вимог до капіталу, визначених законодавчо. Так, Положенням щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками,
затвердженого НКЦПФР від 01.10.2015 № 1597, визначено мінімальний розмір регулятивного капіталу (не менше мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законодавством для відповідного виду професійної діяльності на фондовому
ринку, у випадку Товариства – не менше 1 млн.грн.). Даний показник пруденційних
нормативів протягом звітного року порушено Товариством не було.
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В зазначеному звіті Товариство надає інформацію про минулі зміни грошових коштів
Товариства та їх еквівалентів, який розмежовує грошові потоки протягом періоду
від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.
Інформація про грошові потоки минулого звітного періоду 2018 року використовується як показник суми, періоду та визначеності майбутніх грошових потоків.
Вона корисна під час перевірки точності минулих оцінок грошових потоків, а також
взаємозв’язку рентабельності, чистих грошових потоків і впливу зміни цін.
У звіті відображений рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.
Рух коштів у результаті операційної діяльності
Операційна діяльність полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності, сума
якого скоригована на амортизацію необоротних активів, витрати на придбання оборотних активів та сплату відсотків за користування банківськими кредитами.
Операційна діяльність є основним видом діяльності підприємства для отримання
доходу.
Надходження від операційної діяльності включають в себе надходження від реалізації брокерських послуг (винагорода за брокерське обслуговування) та консультаційних послуг і складають: у 2018 р. - 986 тис. грн., у 2017 році - 4598 тис. грн. Також
у 2018 році Товариством було отримано 31 тис. грн. процентів, нарахованих на залишки на поточних рахунках у банках.
Витрати від операційної діяльності включають витрачання на оплату робіт і послуг,
оплату праці, відрахувань на соціальні заходи, зобов’язань з податків та зборів, і
склали: у 2018 році - 804 тис. грн., 2017 році - 438 тис. грн.
Статті «інші надходження» та «інші витрачання» включають в себе грошові кошти,
отримані від клієнтів для здійснення купівлі-продажу цінних паперів за договорами
про брокерське обслуговування, а також суми перерахованих клієнтам коштів від
операцій з цінними паперами за договорами про брокерське обслуговування.
Інші надходження у 2018 році склали 1 159 234 тис. грн., у 2017 – 761 218 тис. грн. Інші
витрачання за підсумками 2018 року становлять 1 158 826 тис. грн., за результатами
2017 року –
761 221 тис. грн.
Чистий рух коштів від операційної діяльності у 2018 році - 242 тис. грн., у 2017 році
119 тис.
грн.
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Інвестиційна діяльність — це придбання та продаж: необоротних активів, у тому
числі
активів, віднесених до довгострокових та поточних фінансових інвестицій, інших
вкладень, що не розглядаються як грошові еквіваленти.
У 2018 році Товариством було отримано 380 958 тис. грн. від реалізації фінансових
інвестицій, у 2017 році – 294 425 тис. грн. На придбання фінансових інвестицій у 2018
році було витрачено 381 168 тис. грн., у 2017 році – 294 483 тис. грн.
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності підприємства у 2018 році
становить (-210) тис. грн., у 2017 році (- 58) тис.грн.
Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Фінансова діяльність — це надходження чи використання коштів, що мали місце в
результаті емісії цінних паперів, викупу власних акцій, виплати дивідендів, погашення зобов’язань за борговими цінними паперами. У 2018 та 2017 роках у Товариства
не було руху коштів від фінансової діяльності.
Залишок коштів станом на 31.12.2018 р. становить 112 тис. грн., на 31.12.2017 р. становив 80тис. грн.
8.1.2. Звіт про власний капітал
У цьому звіті подана інформація про стан і зміни кожного компоненту власного капіталу, зіставлення його вартості за період між початком та кінцем звітного періоду 2018 року, збільшення- зменшення його чистих активів, а також загальну зміну
доходу та витрат, включаючи прибутки та збитки, отримані в результаті діяльності
Товариства протягом 2018 року.
Інформація щодо статутного та резервного капіталу Товариства наведена в п.6.8.
даних Приміток.
Зміни у власному капіталі Товариства в 2017 та 2018 роках наведені в наступній таблиці:
Стаття
Залишок на 01.01.2017 року

Статутний
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений прибуток

Всього

2 500

1

18

2 519

Чистий прибуток (збиток) за
звітний період

-

-

6

6

Залишок на 31.12.2017 року

2 500

1

24

2 525

Чистий прибуток (збиток) за
звітний період

-

-

41

41

Відрахування до резервного
капіталу

-

1

(1)

-

Залишок на 31.12.2018 року

2 500

2

64

2 566

Разом позитивні зміни у власному капіталі за 2017 рік склали 6 тис. грн., за 2018 рік
41тис.грн. за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.
9. Події після Балансу
В період між датою балансу і датою затвердження фінансової звітності, підготовленої для оприлюднення, не відбулось суттєвих подій, які могли б вплинути на економічні рішення користувачів.
Директор

_

Бондар Р.П.

8.1. Інші звіти
Звіти „Про рух грошових коштів (за прямим методом)”, ”Про власний капітал” та „Примітки до річної фінансової звітності” складені Товариством на основі даних облікових реєстрів. Показники цих звітів відповідають аналогічним показникам у «Балансі
(Звіті про фінансовий стан)» та «Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний
дохід)».
8.1.1. Звіт про рух грошових коштів
Інформація про рух грошових коштів надає основу для оцінки спроможності Товариства генерувати грошові кошти та еквіваленти грошових коштів і для оцінки потреб Товариства у використанні цих грошових потоків. При розкритті зазначеної
інформації Товариство застосовувало вимоги до подання та розкриття інформації
про рух грошових коштів викладені в МСБО 7.
Для цілей складання звіту про рух грошових коштів до грошових коштів та їх еквівалентів включаються активи, які можуть бути вільно конвертовані у відповідну
суму грошових коштів протягом короткого періоду часу, а саме: кошти розміщені
на поточному та депозитних рахунках з первісним строком погашення до 365 днів.
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Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОФІ- Т ЦІННІ ПАПЕРИ»

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо річної фінансової звітності
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПРОФІ-Т ЦІННІ ПАПЕРИ»
станом на 31 грудня 2018 року
НЕЗАЛЕЖНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА ТОВ «БЕНТАМС АУДИТ»
Київ. 2019
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Звіт незалежного аудитора (далі – Звіт) призначається для Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) та керівництва суб’єкта господарювання, фінансовий звіт якого перевіряється.
ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Думка
Ми провели аудит фінансової звітності ТОВ «ПРОФІ-Т ЦІННІ ПАПЕРИ» (далі – Товариство), що складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня
2018 р., Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух
грошових коштів (за прямим методом) та Звіту про зміни у власному капіталі за
рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності, включаючи
стислий виклад значущих облікових політик.
На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх
суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 р., 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 Міжнародних стандартів аудиту (далі – МСА) (видання 2016-2017 років), що застосовуються в якості національних стандартів аудиту
згідно з рішенням Аудиторської палати України від 08.06.2018 року
№361. Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі
«Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі – Кодекс РМСЕБ)
та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу
РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період.
Ми визначили, що немає ключових питань з аудиту, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті.
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 та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити
складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність
за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній
основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності
діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або
планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних
альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд
за процесом фінансового звітування Товариства.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в
цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та
випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим
рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА,
завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути
результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо
або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні
рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:
•
ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності
внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми
та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого відхилення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення
внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні
пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
•
отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосується аудиту,
для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю Товариства;
•
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 продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо
ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні
привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у
фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих
до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити
Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі;
•
оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності 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, разом з іншими
питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві
аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього
контролю, виявлені нами під час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження,
що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм
про всі стосунки й інші питання, які б могли б обґрунтовано вважатись такими,
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що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних
застережних заходів.
ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ
Згідно вимог ч.3 ст.14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську
діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017 р. (далі – Закон №2258- VIII), до Аудиторського
звіту наводимо наступну інформацію:
Інформація про суттєву невизначеність, яка може ставити під сумнів здатність продовження діяльності юридичної особи, фінансова звітність якої перевіряється, на
безперервній основі у разі наявності такої невизначеності:
Ми звертаємо увагу на пункт 2.4 Приміток у фінансовій звітності, який зазначає, що
фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності. Аудитор не виявив суттєвої невизначеності, пов’язаної з подіями
або умовами, яка може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі.
Інформація про узгодженість Звіту про управління, який складається відповідно до
законодавства, з фінансовою звітністю за звітний період; про наявність суттєвих
викривлень у звіті про управління та їх характер:
Звіт з управління Товариством не формується та не подається у відповідності до
п.7 ст.11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
№ 996-XIV від 16.07.1999 року, адже Товариство не належить до категорії середніх
або великих підприємств.
Інформацію, яка щонайменше має наводитися в Аудиторському звіті згідно ч.3 ст.14
Закону №2258-VIII, наведено в інших параграфах нашого Звіту.
Цей розділ Звіту незалежного аудитора підготовлено 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 від 12.02.2013 № 160 (із змінами) (на виконання вимог п. 11 розділу ІІ рішення НКЦПФР № 819 від 14.05.2013 р.
«Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами» із
змінами).
Вступний параграф
Основні відомості про Товариство наведені в таблиці:
№
з/п

Відомості

Дані

1.

Повне найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПРОФІ-Т ЦІННІ ПАПЕРИ»

2.

Скорочене найменування

ТОВ «Профі-Т Цінні Папери»

3.

Код за ЄДРПОУ

37962116

4.

Дата та номер запису про
проведення державної реєстрації та дата останніх змін

22.12.2011 р. № 1 072 102 0000 027187; Зміни до установчих документів 17.06.2014

5.

Основні 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), н. в. і. у.;
66.11 – Управління фінансовими ринками
70.22 – Консультування з питань комерційної діяльності
й керування

6.

Ліцензія на право здійснення
професійної діяльності

Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо професійної діяльності на фондовому
ринку діяльність з торгівлі цінними паперами, брокерська діяльність, рішення НКЦПФР №464 від 11.06.2012р.
Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо професійної діяльності на фондовому
ринку діяльність з торгівлі цінними паперами, дилерська
діяльність, рішення НКЦПФР №464 від 11.06.2012р.

7.

Перелік учасників, які є власниками часток у статутному
капіталі Товариства на дату
складання аудиторського
висновку із зазначенням фактичної кількості цієї частки

- Жабур Наталія Олександрівна. Володіє часткою Статутного капіталу Товариства, у розмірі 2 500 000 грн. 00 коп.,
що становить 100 % Статутного капіталу Товариства

8.

Кількість працівників

5

9.

Місцезнаходження

Україна, 03179 , м. Київ, Брест-Литовське шосе, будинок
8А

10.

Офіційна сторінка в Інтернеті

http://profit-active.com/

11.

Адреса електронної пошти

profit_s@profit-active.com

13.

Телефон

044 364 51 53

Опис питань і висновки, яких дійшов аудитор
Відповідність
розміру
власного капіталу
вимогам ус танов леним нормативно-правовими актами Комісії
На нашу думку, фінансова звітність надає достовірну та справедливу інформацію
про формування власного капіталу станом на 31 грудня 2018 року, відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності та нормативно- правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Власний капітал Товариства станом на 31.12.2018р. підтверджується та становить –
2 566 тис. грн., в тому числі:
статутний капітал – 2 500 тис. грн.;
резервний капітал - 2 тис. грн.;
нерозподілений прибуток – 64 тис. грн.;
Дані про структуру власного капіталу, з урахуванням даних на початок періоду, які
відображені в регістрах обліку співставленні з даними відображеними в балансі та
звіті про фінансові результати.
Відповідність розміру статутного капіталу установчим документам
Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2018р. у відповідності до вимог чинного законодавства, сформований та внесений повністю виключно грошовими
коштами у розмірі 2 500 000,00 (два мільйони п’ятсот тисяч) гривень 00 копійок, що
підтверджується даними бухгалтерського обліку та наявними банківськими документами.
Формування та сплата статутного капіталу
ТОВ «Профі-Т Цінні Папери» було створене відповідно до рішення Установчих зборів
Учасників (протокол № 1 від 19.12.2011 р.) та зареєстроване 22.12.2011 р. Святошинською районною у м. Києві державною адміністрацією. Згідно із зареєстрованим Статутом для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладів засновників (учасників) було утворено Статутний капітал у розмірі 1 150 тис. грн.
Єдиним засновником Жарбур Н.О. були зроблені наступні внески на поточний рахунок Товариства:
•
згідно з прибутковим  касовим ордером № 1 від 06.01.2012 року та заяви  на
переказ готівки №065В601120060005 від 06.01.2012 внесла 500,00 (П’ятсот) грн. до
Статутного капіталу (фонду) Товариства, грошові кошти надійшли на поточний рахунок Товариства № 26501000922295 в ПАТ
«Універсал Банк» МФО 322001,
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•
згідно з прибутковим касовим ордером № 2 від 05.04.2012 року та платіжного
доручення № 2PL429986 від 05.04.2012 внесла 3000,00 (Три тисячі) грн. до Статутного капіталу (фонду) Товариства, грошові кошти надійшли на поточний рахунок Товариства № 26006060835223 в ФРЦ ПАТ «КБ ПРИВАТБАНК» МФО 320649,
•
згідно з прибутковим касовим ордером № 3 від 17.04.2012 року та  заяви  на
переказ готівки № 065В601121080032 від 17.04.2012 внесла 1 146 500,00 (Один мільйон сто сорок шість тисяч п’ятсот) грн. до Статутного капіталу (фонду) Товариства,
грошові кошти надійшли на поточний рахунок Товариства № 26501000922295 в ПАТ
«Універсал Банк» МФО 322001.
У відповідності зі змінами до Статуту (затвердженими рішенням загальних зборів
учасників Товариства, протокол № 12/6-1 від 12.06.2014 р.), зареєстрованими Святошинською районною у м. Києві державною адміністрацією 17.06.2014 р., для забезпечення діяльності Товариства за рахунок Учасників збільшено статутний фонд
(капітал), який становить після змін 2 500 тис. грн. Склад учасників та розподіл
часток між ними не змінилися.
Єдиним учасником Жарбур Н.О. були зроблені наступні додаткові внески на поточний рахунок Товариства:
•
згідно платіжного доручення № 1 від 20.06.2014 року було внесено 100 000,00
(сто тисяч) гривень 00 копійок до статутного капіталу Товариства; згідно платіжного
доручення № 2406143 від 24.06.2014 року було внесено
300 000,00 (триста тисяч) гривень 00 копійок до статутного капіталу Товариства;
•
згідно платіжного доручення № 2406141 від 24.06.2014 року було внесено
200 000,00 (двісті тисяч) гривень 00 копійок до статутного капіталу Товариства;
•
згідно платіжного доручення № 2406142 від 24.06.2014 року було внесено
300 000,00 (триста тисяч) гривень 00 копійок до статутного капіталу Товариства;
•
згідно платіжного доручення № 2406144 від 24.06.2014 року було внесено
300 000,00 (триста тисяч) гривень 00 копійок до статутного капіталу Товариства;
•
згідно платіжного доручення № 2406145 від 24.06.2014 року було внесено 150
000,00 (сто п’ятдесят тисяч) гривень 00 копійок до статутного капіталу Товариства;
Всі грошові кошти надійшли на поточний рахунок Товариства № 2650000114695 в
ПАТ «КБ «Глобус» МФО 380526;
На нашу думку статутний капітал Товариства сформовано грошовими коштами на
100 відсотків у відповідності із вимогами чинного законодавства та затвердженими
документами. Учасник Товариства сплатив внески своєчасно.
Відсутність у заявника 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
Предмет перевірки — це інформація, яку перевіряють відповідно до певних критеріїв, а саме відсутності податкового боргу та зборів, несплачених штрафних
санкцій за порушення законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку
цінних паперів.
При виконанні цього завдання ми отримали достатню впевненість та висловлюємо
позитивну думку щодо того, що станом на 31 грудня 2018 р. та на дату видачі висновку у Товариства відсутні прострочені зобов’язання 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.
Інформацію стосовно напрямів використання коштів, що внесені для формування
статутного капіталу юридичної особи, яка відповідно до статуту має намір провадити професійну діяльність на ринку цінних паперів з дати створення або з дати внесення змін до статуту щодо основних видів діяльності підприємства.
Грошові кошти, що внесені для формування статутного капіталу Товариства, використані для провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме інвестиції у цінні папери, в тому числі в
облігації внутрішньої державної позики та облігації підприємств, інвестиційні сертифікати, акції, короткострокові векселі, одержані в національній валюті; основні
засоби та інші необоротні матеріальні активи.
Інформація про пов’язаних осіб, які були встановлені аудитором у процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності
Станом на 31.12.2018 року пов’язаними особами Товариства є:
засновник (учасник) Товариства Жабур Наталія Олександрівна, яка володіє часткою,
що становить 100 % статутного капіталу Товариства;
директор Товариства Рубанов Сергій Михайлович по 15.03.2018р.; директор Товариства Бондар Роман Петрович з 16.03.2018р.
Протягом звітного періоду було виплачено заробітну плату провідному персоналу
Товариства – директору Товариства Рубанову (працював на посаді по 15.03.2018р.)
та директору Товариства Бондарю Роману Петровичу у розмірі 41 055,00 грн.
Також було укладено договори купівлі-продажу цінних паперів № 180529-1-ДД,
№180529-2-ДД, №180529-3-ДД з учасником Товариства Жабур Н.О. Від Жабур Н.О.
було отримано 400 тис. грн. – часткова оплата за договором №180529-1-ДД.
Ми отримали розуміння характеру та обсягу відносин з пов’язаними особами. Такий
характер та обсяг не був суттєвим.
Діяльність Товариства не має ознак взаємовідносин з пов’язаними сторонами, що
виходять за межі нормальної діяльності.
Інформація про наявність та обсяг непередбачених активів та/або зобов’язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою
Станом на дату перевірки Товариство не має непередбачених активів та зобов’язань,
ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою. Інформація щодо забезпечень, непередбачених активів та/або зобов’язань, ймовірність визнання яких на
балансі є достатньо високою, відсутня в фінансовій звітності. Аудиторами не було
встановлено фактів, які б свідчили про порушення вимог чинних законодавчих
та нормативно-правових актів Товариства стосовно непередбачених зобов`язань та
непередбачених активів.
Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення
у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан заявника
Після дати балансу жодних значних подій, які могли б вплинути на здатність Товариства продовжувати свою безперервну діяльність, або таких, що вимагали б коригування оцінки балансової вартості показників звітності, не сталося.
Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на
діяльність заявника у майбутньому та оцінку ступеня їх впливу
Аудиторами в процесі виконання процедур не знайдено інформації про наявність
інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність заявника у майбутньому.
Перевірка іншої фінансової інформації проводилась на підставі МСА 720 (переглянутий) «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації». Для отримання розуміння
наявності суттєвої невідповідності або викривлення фактів між іншою інформацією
та перевіреною аудиторами фінансовою звітністю виконувались запити персоналу
Товариства та аналітичні процедури. Суттєвих невідповідностей між фінансовою
звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю, перевіркою не встановлено.
Пруденційні показники професійної діяльності на фондовому ринку, що розраховуються згідно з Положенням та вимогами до системи управління ризиками, затвердженого рішенням НКЦПФР від 01.10.2015 № 1597, що застосовуються до Товариства наведені в таблиці:
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Показники

Формула розрахунку

Нормативн е
значення

Значення на
31.12.2018

Розмір регулятивного капіталу

К1 - ВИЛУЧЕННЯ + К2

>= грн. 1 млн. 2 526 027,84

Норматив адекватності регулятивного
капіталу

Регулятивний капітал/
суми активів, зважених за
ступенем ризику

>= 8 %

106,46

Норматив адекватКапітал першого активів,
ності капіталу першо- зважених ризику рівня/
го рівня
суми за ступенем

>= 4,5 %

106,46

Коефіцієнт фінансового левериджу

Зобов’язання /Власний
капітал

0 >=, , >= 3

0,003

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Високоліквідні
зобов’язання активи/поточні

>= 0,2

70,24

Регулятивний капітал (власні кошти) - капітал, який Товариство може використовувати на покриття негативних фінансових наслідків реалізації ризиків, що виникають при провадженні нею професійної діяльності на фондовому ринку. Показник
розміру власних коштів станом на 31.12.2018 року перевищує мінімальне нормативне значення, що характеризує достатність коштів для покриття негативних фінансових наслідків реалізації ризиків.
Норматив адекватності регулятивного капіталу відображає наявність на Товаристві
достатньо капіталу для покриття збитків, що можуть виникнути внаслідок реалізації
основних ризиків діяльності Товариства. Станом на 31.12.2018 року значення цього
коефіцієнту суттєво перевищує нормативне значення, що свідчить про достатність
власних коштів для покриття можливих збитків.
Норматив адекватності капіталу першого рівня відображає рівень достатності у Товариства капіталу першого рівня, який є найбільш сталою складовою регулятивного
капіталу, для покриття збитків, що можуть виникнути внаслідок реалізації основних
ризиків діяльності Товариства. Станом на 31.12.2018 року значення цього коефіцієнту суттєво перевищує нормативне значення, що свідчить про достатність власних
коштів для покриття можливих збитків.
Коефіцієнт фінансового левериджу є показником, що відображає ступінь фінансування активів Товариства за рахунок позикових коштів та має на меті обмеження її
боргового фінансування. Станом на 31.12.2018 року значення цього коефіцієнту в
межах нормативного значення, що свідчить про фінансову стійкість та незалежність
від залучених коштів.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності відображає частину поточних зобов’язань, яку
Товариство зможе погасити негайно, та характеризує достатність високоліквідних
активів Товариства для того, щоб терміново ліквідувати її поточну заборгованість.
Станом на 31.12.2018 року значення цього коефіцієнту більше нормативного значення, що свідчить про достатність високоліквідних активів.
Відповідно до проаналізованих показників можна зробити висновок, що ступінь ризику Товариства – низький.
Товариство в ході своєї діяльності дотримується вимог нормативно-правових актів
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що регулюють порядок
та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами.
Інші елементи
Основні відомості про аудиторську фірму
Найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕНТАМС
АУДИТ»

Код за ЄДРПОУ

40182892

Дані про включення до ТОВ «БЕНТАМС АУДИТ» включене до Реєстру аудиРеєстру аудиторів та торів та суб’єктів аудиторської діяльності (роздісуб’єктів аудиторської ді- лу «Суб’єкти аудиторської діяльності» та розділу
яльності (далі – Реєстр)
«Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право
проводити обов’язковий аудит фінансової звітності»)
під номером 4656. Свідоцтво про включення до Реєстру № 4656, видане згідно з Рішенням Аудиторської
Палати України від 24.12.2015 року № 319/2, чинне до
24.12.2020 року.
Свідоцтво про внесення
до реєстру аудиторів та
аудиторських фірм, які
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку
цінних паперів

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів видане
НКЦПФР, реєстраційний номер свідоцтва 382, серія
та номер свідоцтва П 000382, строк дії Свідоцтва з
19.07.2016 року до 24.12.2020 року

Інформація про аудиторів, Слугіна Н.В. Сертифікат аудитора № 007234 виданий
що брали участь в ауди- згідно рішення Аудиторської Палати України №304/2
торській перевірці
від 24.12.2014 року та включений до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності за номером
реєстрації 100024
Місцезнаходження

04107, Україна, м. Київ, вул. Татарська, 7, оф. 89

Телефони

(044) 492-25-43

Електронна адреса

bentams.co.ua

Основні відомості про умови договору
Дата та номер договору

Договір № 23-3/01/19 від 23.01.2019 року

Період, аудиту яким охоплено проведення

З 01.01.2018 по 31.12.2018 року

Дата початку та дата закінчення аудиту

Початок – 23.01.2019 року Закінчення – 21.03.2019
року

Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного
аудитора, є Слугіна Наталія Валентинівна.
Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного
аудитора є директор ТОВ «БЕНТАМС АУДИТ _______ Слугіна Наталія Валентинівна
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОЯЛ КАПІТАЛ»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОЯЛ КАПІТАЛ»
КОДИ

Територія: Солом’янський район м. Києва
2019

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

34413203

Середня кількість працівників: 5

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: проспект Відрадний, буд. 103, м. КИЇВ, 03061 4990450
Складено:

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018р.
АКТИВ

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

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

2

3

4

1000
1001
1002
1005

1
150
149

150
150

112
112

113
113

1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020

• Форма №1

•

V
1801001

Код за ДКУД
Пасив

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

Код рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

2

3

4

1400

17000

17000

6939

6874

1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425

(

) (

)

(

) (

)

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

1430
1435
1495

Пенсійні зобов`язання

1505

Довгострокові кредити банків

1510

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

1515
1520

1065

Благодійна допомога

1526

1090
1095

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

1530

резерв незароблених премій

1533

інші страхові резерви

1534

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

1535
1540
1545
1595

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

1600
1605

1670
1690

91

49

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

1695

8136

5560

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

Баланс

1900

32075

29434

1021
1022
1030
1035

15000

15000

1040
1045
1050
1060

15001

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

15000
3

1125

645

3707

1130

4958

1848

1135
1136

95

75

1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170

4213
6858
305
45
260

7990
623
188
50
138

1180
1181
1182
1183
1184
1190
1195

17074

14434

1200
1300

32075

29434
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23939

23874

1254

7

2
7

2
13

6776

5476

6

13

1500

1521
1525

1531
1532

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

1700
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ЕМІТ ІНФО

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

Стаття

Код рядка

За звітний
період

1

2

3

4

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

2000

17224

17867

Чисті зароблені страхові премії

2010

Премії підписані, валова сума

2011

Премії, передані у перестрахування

2012

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

Зміна частки перестраховиків у
резерві незароблених премій

2014

Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)

2050

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

Валовий
прибуток

2090

збиток

2095

2
2150

(

Інші операційні витрати

2180

(

2181
2182

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

)

) (

)

(

) (

)

(

) (

)

33

(

16738

) (

)

361

486
(

17506

) (

)

прибуток

2190

збиток

2195

Дохід від участі в капіталі

2200

Інші фінансові доходи

2220

Інші доходи

2240

Дохід від благодійної допомоги

2241

Фінансові витрати

2250

(

) (

)

Втрати від участі в капіталі

2255

(

) (

)

Інші витрати

2270

(

) (

)

2275

Дохід (витрати) від зміни інших
страхових резервів

2110

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

Зміна інших страхових резервів,
валова сума

2111

Фінансовий результат до оподаткування:

Зміна частки перестраховиків в
інших страхових резервах

2112

Інші операційні доходи

2120

16

2121

1

1

(

156

) (

254

)

107

прибуток

2290

збиток

2295

(

49

) (

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

(

16

) (

Прибуток (збиток) від припиненої
діяльності після оподаткування

2305

(

65

) (

254

)
)

Чистий фінансовий результат:
2122
2130

(

625

) (

616

)

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

254

)

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД
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4
) (

Фінансовий результат від операційної діяльності:

2105

Адміністативні витрати

3

Витрати на збут

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

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

1801003

Код за ДКУД
1

Стаття

1

Код рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

4

2

3

Матеріальні затрати

2500

7

6

Витрати на оплату праці

2505

298

183

Відрахування на соціальні заходи

2510

59

37

Амортизація

2515

2

1

Інші операційні витрати

2520

292

389

Разом

2550

658

616

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
(65)

(254)

Дивіденди на одну просту акцію

№1(27) • 26 квітня 2019 р.

2600
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2650
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

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

3011
3015

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

Код рядка

За звітний
період

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

2

3

3000
3005
3006
3010

За аналогічний
період попереднього року
4

16442

3020

18761

286

2

100

3035
3040
3045
3050

4

5

3200
3205
3215

38

3220
3225
3230

69

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

3025

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

107

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової
діяльності

3055
3095

505

1132

Товарів (робіт, послуг)

3100

(

819

) (

263

)

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

(
(
(

226
61
47

) (
) (
) (

145
37
25

)
)
)

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

3595

) (

3100

) (
12709

) (

-224

)

)
16118

)

305

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

3300
3305
3310
3340
3345

(

) (

)

3350
3355
3360

(
(
(

) (
) (
) (

)
)
)

3365

(

) (

)

3370

(

) (

)

3375

(

) (

)

3390

(

) (

)

3395
3400
3405

Код Зареєстроварядка ний капітал

305

188

305

3410
3415

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ Форма №4
Стаття

-117
305

Код за ДКУД

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

4

5

6

Нерозподілений прибуток Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

1

2

3

4000
4005
4010
4090
4095
4100
4110
4111
4112
4113

17000

6844

23844

17000

95
6939
(65)

95
23939
(65)

(65)
6874

(65)
23874
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8

9

Всього

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

152

7

Вилучений
капітал

1801005

10

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

17000
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОЯЛ КАПІТАЛ»

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА 2018 рік, СТАНОМ НА 31.12.2018 РОКУ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РОЯЛ КАПІТАЛ»
(код ЄДРПОУ – 34413203)
1. Інформація про компанію
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОЯЛ КАПІТАЛ» (надалі – «Товариство») (код ЄДРПОУ 34413203) зареєстроване 24.05.2006 р. (номер запису
про включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру
10701050001020056) відповідно до чинного законодавства України. Місцезнаходження Товариства: 03061, м. Київ, проспект Відрадний, 103, Україна.
Основними видами діяльності Товариства є: посередництво за договорами по
цінних паперах або товарах (66.12), надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. (64.99), інша допоміжна діяльність у сфері
фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення. (66.19).
У звітному році Товариство здійснювало професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами.
Товариство має такі ліцензії:
• Ліцензія Серія АГ № 580099 «Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність), Рішення ДКЦПФР №
1149 від 19.12.2011 р. Строк дії необмежений.
• Ліцензія Серія АГ № 580100 «Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (дилерська діяльність), Рішення ДКЦПФР №
1149 від 19.12.2011 р. Строк дії необмежений.
• Ліцензія   АЕ № 286575 «Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність» ( Депозитарна діяльність депозитарної установи), Рішення
НКЦПФР № 2230 від 08.10.2013 р.). Строк дії необмежений
Кількість працівників станом на 31 грудня 2018 р. як і на 31 грудня 2017 р. складала
5 осіб.
Станом на 31 грудня 2018 р. та 31 грудня 2017 р. акціонерами Товариства були:
Учасники товариства:

31.12.2018

31.12.2017

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНСТОКМАРКЕТ», ідентифікаційний код 36085251, місцезнаходження: 03061, м. Київ, проспект Відрадний, 103, дата та
номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 29.07.2008 № 1
070 102 0000 033920;

—

9,99%

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ПРОТЕКТА», ідентифікаційний код
34979855, місцезнаходження: 03061, м. Київ, проспект
Відрадний, 103, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 21.03.2007 № 1 070 102 0000 027081;

1,42%

1,42%

Товариство з обмеженою відповідальністю «РОЯЛ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код 35573160,
місцезнаходження: 03061, м. Київ, проспект Відрадний,
103, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
03.12.2007 № 1 070 102 0000 031049;

9,99%

9,99%

Чумаченко Вадим Валентинович, який мешкає за адресою: 03194, м. Київ, бульвар Кольцова,буд. 14 -Л, кв. 91,
паспорт серія СК № 254685 виданий Вишгородським
РВ ГУ МВС України в Київській області 03 липня 1996
р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2822706337;

23,57%

21,4%

Сулімов Віталій Петрович, який мешкає за адресою:
03126, м. Київ, вул. М. Донця, 21, кв. 23, паспорт серія
ВА № 046252, виданий Микитівським РВ Горлівського
ГУ УМВС України в Донецькій області, 07.06.1995 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків
2838206474

65,02%

57,2%

Усього

100,0%

100,0%

2. Загальна основа формування фінансової звітності
2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення,
яка сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31
грудня 2018 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ),
видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції
чинній на 01 січня 2015 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 2015 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.
2.2. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності
МСФЗ 16 «Оренда» застосовується до першої річної фінансової звітності за період,
що починається з або після 1 січня 2019 року. Стандарт замінює облік операційної та
фінансової оренди для орендарів єдиною моделлю.
2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна
валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.
2.4. Припущення про безперервність діяльності
Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування,
які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.
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2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення)
керівником Товариства 12 лютого 2019 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження.
2.6. Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня.
3. Суттєві положення облікової політики
3.1. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітності
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, 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.
3.2. Загальні положення щодо облікових політик
3.2.1. Основа формування облікових політик
Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб’єктом господарювання при складанні та поданні фінансової
звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу
скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію
про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід
застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.
Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та
помилки» та інших чинних МСФЗ.
3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках
Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних
операцій, інших подій або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє
визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними.
3.2.3. Форма та назви фінансових звітів
Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам,
встановленим НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах
Згідно з МСБО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних
у прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі «функції витрат»
або «собівартості реалізації», згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх
функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або адміністративну
діяльність. Проте, оскільки інформація про характер витрат є корисною для прогнозування майбутніх грошових потоків, то ця інформація наведена в п. 7.2, 7.4, 7.5
цих Приміток.
Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат
грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень та грошових
виплат формується на підставі облікових записів Товариства.
3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів
3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі, коли
і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента.
Товариство визнає такі категорії фінансових активів:
• фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням
результату переоцінки у прибутку або збитку;
• фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю.
Товариство визнає такі категорії фінансових зобов’язань:
• фінансові зобов’язання, оцінені за амортизованою собівартістю;
• фінансові зобов’язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням
результату переоцінки у прибутку або збитку.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання
Товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати,
які безпосередньо належать до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов’язання.
Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних розділах облікової політики.
3.3.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти
Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.
Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції,
які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку погашення, наприклад, протягом не
більше ніж три місяці з дати придбання.
Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в національній валюті та в іноземній валюті.
Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена в п.2.3
цих Приміток.
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за
справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті
здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку
України (НБУ).
У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках у банках (наприклад, у випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності ймовірності
повернення грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх вартість відображається у складі збитків звітного періоду.
3.3.3. Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою контрактне
право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта господарювання.
Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді,
коли Товариство стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту.
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 коефіцієнта сумнівності.
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Якщо є об’єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності,
балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів.
Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між
балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва,
достатня для покриття понесених збитків. Для фінансових активів, які є істотними,
резерви створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів, для фінансових активів, суми яких індивідуально не є істотними - на основі групової оцінки. Фактори, які Товариство розглядає при визначенні того, чи є у нього об’єктивні
свідчення наявності збитків від зменшення корисності, включають інформацію про
тенденції непогашення заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність
боржника. Для групи дебіторів такими факторами є негативні зміни у стані платежів
позичальників у групі, таких як збільшення кількості прострочених платежів; негативні економічні умови у галузі або географічному регіоні.
Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума
збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об’єктивно
пов’язаним з подією, яка відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за рахунок коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок
створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності.
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.
3.3.4. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку
До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, відносяться акції та паї (частки)
господарських товариств.
Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю.
Прибутки чи збитки від фінансових активів за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку відображаються у Звіті про прибутки і
збитки.
Справедлива вартість акцій, які внесені до біржового списку, оцінюється за ціною
найкращої заявки на купівлю відповідно до даних організатора торгівлі.
Якщо акції мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку
вартості активів такі інструменти оцінюються за показниками на основному ринку
для цього активу або, за відсутності основного ринку, на найсприятливішому ринку
для нього. За відсутності свідчень на користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здійснює операцію продажу активу, приймається за основний ринок або, за відсутності основного ринку, за найсприятливіший ринок.
При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості,
які відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, максимізуючи використання доречних відкритих даних та мінімізуючи
використання закритих вхідних даних.
Оцінка акцій, що входять до складу активів Товариства та перебувають у біржовому списку організатора торгівлі і при цьому не мають визначеної ціни найкращої
заявки на купівлю на дату оцінки, здійснюється за останньою балансовою вартістю.
Для оцінки акцій, що входять до складу активів Товариства та не перебувають у
біржовому списку організатора торгівлі, та паїв (часток) господарських товариств
за обмежених обставин наближеною оцінкою справедливої вартості може бути собівартість. Це може бути тоді, коли наявної останньої інформації недостатньо, щоб
визначити справедливу вартість, або коли існує широкий діапазон можливих оцінок
справедливої вартості, а собівартість є найкращою оцінкою справедливої вартості
у цьому діапазоні.
Якщо є підстави вважати, що балансова вартість суттєво відрізняється від справедливої, Товариство визначає справедливу вартість за допомогою інших методів
оцінки. Відхилення можуть бути зумовлені значними змінами у фінансовому стані
емітента та/або змінами кон’юнктури ринків, на яких емітент здійснює свою діяльність, а також змінами у кон’юнктурі фондового ринку.
Справедлива вартість акцій, обіг яких зупинено, у тому числі цінних паперів емітентів, які включені до Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, визначається
із урахуванням наявності строків відновлення обігу таких цінних паперів, наявності
фінансової звітності таких емітентів, результатів їх діяльності, очікування надходження майбутніх економічних вигід.
Товариство використовує наступну ієрархічну структуру методів оцінки для визначення справедливої вартості, що відображає суттєвість вихідних даних використання для оцінки:
Рівень 1: вхідні дані (котирування на активному ринку).
Рівень 2: вхідні дані інші, ніж котирування, включені у рівень 1, які доступні прямо
або опосередковано. Сюди відносяться інструменти, які оцінюють, використовуючи
котирування на активному ринку для подібних інструментів, котирування для ідентичних та подібних інструментів на ринках, які вважають менш активними, або інші
методи оцінки, коли всі суттєві вхідні дані прямо чи опосередковано доступні на
ринку.
Рівень 3. Вхідні дані, недоступні на ринку. До даної категорії відносять усі інструменти, для яких метод оцінки включає вхідні дані, які не базуються на доступних
даних та недоступні вхідні дані мають суттєвий вплив на оцінку інструменту. Сюди
відносяться інструменти, що оцінюють на основі котирувань припущень, щоб відобразити різницю між інструментами.
Товариство визначає переведення між рівнями ієрархії справедливої вартості на
кінець звітного періоду, протягом якого відбулася така зміна.
3.3.5. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю
До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Товариства відносить облігації утримувані до погашення та векселі, інші фінансові активи
та зобов’язання з фіксованою ставкою, якщо виконуються обидві такі умови:
а) актив утримують в моделі бізнесу, мета якої — утримування активів задля збирання контрактних грошових потоків;
б) контрактні умови фінансового активу передбачають у певні дати надходження
грошових потоків, які є лише погашенням основної суми та сплатою відсотків на непогашену основну суму.
Після первісного визнання Товариство оцінює їх за амортизованою собівартістю,
застосовуючи метод ефективного відсотка, за вирахуванням збитків від знецінення,
якщо вони є.
Відсоток — це компенсація часової вартості грошей i кредитного ризику,
пов’язаного з непогашеною основною сумою, протягом певного періоду часу.
3.3.6. Зобов’язання. Кредити банків
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Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із
нижченаведених ознак:
• Товариство сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
• Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання
протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.
Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям
визнання зобов’язань.
Первісно зобов’язання визнаються за справедливою вартістю, яка дорівнює сумі
надходжень мінус витрати на проведення операції. У подальшому суми фінансових
зобов’язань відображаються за амортизованою вартістю за методом ефективної
ставки відсотку, та будь-яка різниця між чистими надходженнями та вартістю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом періоду дії запозичень із використанням ефективної ставки відсотка.
У випадку поточних зобов’язань ефект дисконтування вважається несуттєвим і
вони оцінюється за первісною вартістю.
3.3.7. Згортання фінансових активів та зобов’язань
Фінансові активи та зобов’язання згортаються, якщо Товариство має юридичне
право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік,
або реалізувати актив та виконати зобов’язання одночасно.
3.4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів
3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів
Товариство визнає матеріальний об’єкт основним засобом, якщо він утримується
з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше
6000 грн. Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. Розглянувши
доречність застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керівництво вирішило застосувати справедливу вартість або переоцінку як доцільну собівартість основних засобів.
У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума
накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової
вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу.
3.4.2. Подальші витрати
Товариство не визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів витрати на
щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об’єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об’єкта
основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям
визнання активу.
3.4.3. Амортизація основних засобів
Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом
із застосуванням таких строків корисного використання:
Основні засоби

Строки корисного
використання,
років

Будівлі

20

Машини та обладнання

5

З них:
електронно-обчислювальні машини, інші машини для
автоматичного оброблення інформації, пов’язані з ними
засоби зчитування або друку інформації, пов’язані з ними
комп’ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються
нематактивом), інші інформаційні системи, комутатори,
маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного
живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних
мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і
рації, вартість яких перевищує 6000 гривень

5

транспортні засоби

5

інструменти, прилади, інвентар, меблі

4

інші основні засоби

12

Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну
їх корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу,
або на дату, з якої припиняють визнання активу.
3.4.4. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності.
Амортизація нематеріальних активів здійснюється з використанням прямолінійного методу. Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших
юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав з урахуванням таких обмежень:
Нематеріальні активи

Строк дії права користування

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

Відповідно до правовстановлюючого
документа, але не
менш як 2 роки

Якщо відповідно до правовстановлюючого документа строк дії права користування нематеріального активу не встановлено, такий строк становить від 2 до 10 років.
3.4.5. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів
На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність
активу може зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми
його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається
в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу (за винятком
гудвілу) в попередніх періодах, Товариство сторнує, якщо і тільки якщо змінилися
попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування.
Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів
коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової
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вартості необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного
використання.
3.5. Облікові політики щодо інвестиційної нерухомості
3.5.1. Визнання інвестиційної нерухомості
До інвестиційної нерухомості Товариство відносить нерухомість (землю чи будівлі, або частину будівлі, або їх поєднання), утримувану на правах власності або згідно
з угодою про фінансову оренду з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, а не для: (а) використання у
виробництві чи при постачанні товарів, при наданні послуг чи для адміністративних
цілей, або (б) продажу в звичайному ході діяльності.
Інвестиційна нерухомість визнається як актив тоді і тільки тоді, коли: (а) є ймовірність того, що Товариство отримає майбутні економічні вигоди, які пов’язані з цією
інвестиційною нерухомістю, (б) собівартість інвестиційної нерухомості можна достовірно оцінити.
Якщо будівлі включають одну частину, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частину для використання у процесі діяльності Товариства або
для адміністративних цілей, в бухгалтерському обліку такі частини об’єкту нерухомості оцінюються та відображаються окремо, якщо вони можуть бути продані окремо.
3.5.2. Первісна та послідуюча оцінка інвестиційної нерухомості
Первісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю. Витрати
на операцію включаються до первісної вартості. Собівартість придбаної інвестиційної нерухомості включає ціну її придбання та будь-які витрати, які безпосередньо
віднесені до придбання. Безпосередньо віднесені витрати охоплюють, наприклад,
винагороди за надання професійних юридичних послуг, податки, пов’язані з передачею права власності, та інші витрати на операцію.
Оцінка після визнання здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки.
Прибуток або збиток від зміни в справедливій вартості інвестиційної нерухомості
визнається в прибутку або збитку. Амортизація на такі активи не нараховується.
Справедлива вартість інвестиційної нерухомості зазвичай визначається із залученням незалежного оцінювача. Періодичність перегляду справедливої вартості зумовлюється суттєвими для обліку коливаннями цін на ринку подібної нерухомості.
Справедлива вартість незавершеного будівництва дорівнює вартості завершеного
об’єкта за вирахуванням витрат на закінчення будівництва.
Якщо оцінити справедливу вартість неможливо, Товариство обирає для оцінки
об’єктів інвестиційної нерухомості модель оцінки за собівартістю відповідно до
МСБО 16 та застосовує такий підхід до всієї інвестиційної нерухомості, при цьому
розкриваються причини, з яких не використовується справедлива вартість.
3.6. Облікові політики щодо непоточних активів, утримуваних для продажу
Товариство класифікує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його
балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а
не поточного використання. Непоточні активи, утримувані для продажу, оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартістю з вирахуванням витрат на операції, пов’язані з
продажем. Амортизація на такі активи не нараховується. Збиток від зменшення корисності при первісному чи подальшому списанні активу до справедливої вартості
за вирахуванням витрат на продаж визнається у звіті про фінансові результати.
3.7. Облікові політики щодо оренди
Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та
винагороди, пов’язані з правом власності на актив. Товариство як орендатор на початку строку оренди визнає фінансову оренду як активи та зобов’язання за сумами,
що дорівнюють справедливій вартості орендованого майна на початок оренди або
(якщо вони менші за справедливу вартість) за теперішньою вартістю мінімальних
орендних платежів. Мінімальні орендні платежі розподіляються між фінансовими
витратами та зменшенням непогашених зобов’язань. Фінансові витрати розподіляються на кожен період таким чином, щоб забезпечити сталу періодичну ставку
відсотка на залишок зобов’язань. Непередбачені орендні платежі відображаються
як витрати в тих періодах, у яких вони були понесені. Політика нарахування амортизації на орендовані активи, що амортизуються, узгоджена із стандартною політикою
Товариства щодо подібних активів.
Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов’язані з правом власності на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифікується як операційна оренда.
Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду Товариство визнає на прямолінійній основі протягом строку оренди.
Затрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди, визнаються як витрати.
3.8. Облікові політики щодо податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток,
що підлягають сплаті (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.
3.9. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань
3.9.1. Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше
можливо, ніж неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму
зобов’язання.
3.9.2. Виплати працівникам
Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як
зобов’язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає
очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права
на майбутні виплати відпускних.
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3.9.3. Пенсійні зобов’язання
Відповідно до українського законодавства, Товариство нараховувало внески на
заробітну плату працівників до Пенсійного фонду. Витрати відображаються у періоді, в якому були надані працівниками послуги, що надають їм право на одержання
внесків, та зароблена відповідна заробітна платня.
3.10. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової
звітності
3.10.1 Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.
Дохід – це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення
зобов’язань, результатом чого є збільшення чистих активів, за винятком збільшення,
пов’язаного з внесками учасників.
Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та критеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням
збільшення активів або зменшення зобов’язань.
Дохід від продажу фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості або інших
активів визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі
умов:
а)
Товариство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з
власністю на фінансовий інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи;
б)
за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського
персоналу у формі, яка зазвичай пов’язана з володінням, ані ефективний контроль
за проданими фінансовими інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими
активами;
в)
суму доходу можна достовірно оцінити;
г)
ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов’язані з
операцією;
та
ґ)
витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно оцінити.
Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від
дати надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції
з надання послуг на дату балансу.
Комісійна винагорода визнається, коли відповідна операція завершена та дохід
може бути надійно оцінено. Винагорода за депозитарні послуги визнається на підставі відповідного договору про надання послуг та факту надання послуги.
Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів.
Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді
вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом
чого є зменшення чистих активів, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами
учасникам.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів.
Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутніх економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні
вигоди не відповідають або перестають відповідати визнанню як активу у звіті про
фінансовий стан.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов’язання без визнання активу.
Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що
й відповідні доходи.
3.10.2. Витрати за позиками
Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Товариство
капіталізує витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, як частина собівартості цього
активу.
3.10.3. Операції з іноземною валютою
Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним
курсом обміну Національного банку України на дату проведення операцій.
Монетарні активи та зобов’язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються в гривню за відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною собівартістю в іноземній валюті, відображаються за
курсом на дату операції, немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату визначення справедливої
вартості. Результат курсових різниць, що виникли при перерахунку за монетарними
статтями, визнається в прибутку або збитку в тому періоді, у якому вони виникають.
Товариство використовувало обмінні курси на дату балансу:
		31.12.2018		31.12.2017
Гривня/1 долар США 27,688264		
28,067223
Гривня/1 євро
33,128775		
33,495424
3.10.4. Умовні зобов’язання та активи
Товариство не визнає умовні зобов’язання в звіті про фінансовий стан Товариства.
Інформація про умовне зобов’язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає
умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигід є ймовірним.
4. Основні припущення, оцінки та судження
При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення,
які мають вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та
тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.
Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за
існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки
базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі
судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем
складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для
підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче.
4.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або
умови, керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність:
• подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові
потоки Товариства;
• відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму;
• є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
• є повною в усіх суттєвих аспектах.
Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:
а) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;
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б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів
та витрат у Концептуальній основі фінансової звітності.
Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну
літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.
Операції, що не регламентовані МСФЗ, відсутні.
4.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент
закриття торгів на звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої
економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших
факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».
4.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів
Протягом звітного 2018 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:
а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки
оцінки базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій; та
б) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на доходи (витрати) може бути значним.
Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок, волатильності, курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти і коригувань під час оцінки інструментів, більша або менша зміна
в оцінці вартості фінансових інструментів у разі відсутності ринкових котирувань
мала б істотний вплив на відображений у фінансовій звітності чистий прибуток та
збиток.
Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також
може мати значний вплив на передбачувану справедливу вартість.
4.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів
Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне
судження за цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту,
його прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які
можуть бути пов’язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства фактором, і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.
4.5. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
На кожну звітну дату Товариство проводить аналіз дебіторської заборгованості,
іншої дебіторської заборгованості та інших фінансових активів на предмет наявності ознак їх знецінення. Збиток від знецінення визнається виходячи з власного
професійного судження керівництва за наявності об’єктивних даних, що свідчать
про зменшення передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним активом у
результаті однієї або кількох подій, що відбулися після визнання фінансового активу.
5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості
5.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за
справедливою вартістю
Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів
та зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.
Класи
активів та
зобов’язань,
оцінених за
справедливою вартістю

Методики оцінювання

Метод оцінки
(ринковий,
дохідний, витратний)

Вихідні дані

Грошові
кошти та їх
еквіваленти

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

Ринковий

Офіційні
курси НБУ

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

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

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

Ціни найкращої заявки на
купівлю згідно з даними
організаторів
торгів на
дату оцінки,
за відсутності
визначеної
ціни найкращої заявки на
купівлю на
дату оцінки,
використовується остання балансова
вартість

Інвестиційна
нерухомість

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

Ринковий,
дохідний, витратний

Ціни на
ринку нерухомості,
дані оцінки
професійних
оцінювачів

Дебіторська
заборгованість

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

Дохідний

Контрактні
умови,
ймовірність
погашення,
очікувані
вхідні грошові потоки

Поточні
зобов’язання

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

Витратний

Контрактні
умови,
ймовірність
погашення,
очікувані вихідні грошові
потоки

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

31.12.2018 р.
Балансова
вартість

1

Справедлива
вартість

31.12.2017 р.
Балансова
вартість

Справедлива
вартість

2

3

4

5

Торговельна дебіторська заборгованість

3707

3707

645

645

Грошові кошти та їх
еквіваленти

188

188

305

305

7

7

1254

1254

Торговельна кредиторська заборгованість

Справедливу вартість дебіторської та кредиторської заборгованості неможливо
визначити достовірно, оскільки немає ринкового котирування цих активів.
Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка
може бути корисною для користувачів фінансової звітності.
Припускається, що балансова вартість ліквідних або короткострокових фінансових активів та фінансових зобов’язань приблизно дорівнює справедливій вартості.
Інвестиції, доступні для продажу, вартість яких визначається за допомогою методики оцінки або моделей ціноутворення, представлені головним чином корпоративними правами, що не котируються на ринку. Вартість цих інвестицій визначається за допомогою моделей, які включають виключно дані, що не спостерігаються
на ринку. Вихідні дані моделей, що не спостерігаються на ринку, включають припущення щодо майбутніх фінансових результатів об’єкта інвестицій, характеру його
ризиків, а також економічні припущення, що стосуються галузі та географічного місцезнаходження, де об’єкт інвестицій здійснює свою діяльність, тощо.
Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка
може бути корисною для користувачів фінансової звітності.
6. Розкриття інформації, що підтверджує статті, подані у фінансових звітах
6.1. Дохід від реалізації
Стаття

2018 рік

2017 рік

Дохід від реалізації акцій

1791

328

Дохід від реалізації облігацій

—

—

Дохід від реалізації інших фінансових інвестицій

15 000

17199

Дохід від реалізації послуг на ринку цінних паперів

433

340

Всього

17 224

17867

Стаття

2018 рік

2017 рік

Собівартість реалізованих акцій

1741

314

Собівартість реалізованих облігацій

—

—

Собівартість реалізованих інших фінансових інвестицій

14997

17192

Всього

16 738

16724

6.2. Собівартість реалізації
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2018 рік

2017 рік

Накопичена амортизація

—

—

113

113

Дохід від операційної курсової різниці

—

—

31 грудня 2017 року

—

—

112

112

Дохід від операційної оренди активів

—

—

Нарахування за 2018 рік

—

—

1

1

Інші операційні доходи

16

1

Вибуття за 2018 рік

—

—

—

—

31.12.2018 року

—

—

113

113

за справедливою вартістю

1

—

0

0

0

0

Всього

16

1

Чиста балансова
вартість
31.12. 2018 року

0

0

0

0

31.12. 2017 року

0

0

0

0

в т. ч. дохід від зміни вартості активів, які оцінюються

Інші операційні витрати
Витрати від операційної курсової різниці

—

—

Штрафи, пені

9

—

Інші операційні витрати

24

—

в т. ч. витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

—

—

Всього

33

—

6.4. Адміністративні витрати
		
Стаття

2018 рік

2017 рік

Витрати на оренду приміщення

48

22

Матеріальні витрати

7

—

Витрати на оплату праці

298

183

Відрахування на соціальні заходи

59

37

Амортизація

2

1

Інші адміністративні витрати

259

373

Всього

625

616

6.5. Фінансові доходи та фінансові витрати
		

Вид фінансового активу

2018 рік

2017 рік

Фінансові доходи
Отримані банківські відсотки

38

—

Отримані дивіденди

69

—

Всього

107

—

Відсотки за кредитом

—

—

Всього

—

—

Фінансові витрати

6.6. Інші доходи та інші витрати
		
Стаття

2018 рік

2017 рік

Дохід від реалізації основних засобів

—

—

Всього

—

—

Інші витрати

—

—

Інші доходи

6.7. Податок на прибуток
Товариством прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату з метою оподаткування у 2018 році.
6.8. Збитки від непоточних активів, утримувані для продажу
Станом на 31.12.2018 р. Товариство не має непоточних активів, утримуваних для
продажу.
6.9. Нематеріальні активи
За історичною вартістю

Нематеріальні активи

31.12.2017 року

149

Надходження за 2018 рік

—

Вибуття за 2018 рік

—

31.12.2018 року

150

Накопичена амортизація

150

31.12.2017 року

149

Нарахування за 2018 рік

1

Вибуття за 2018 рік

—

31.12.2018 року

150

Чиста балансова вартість

0

31.12.2018 року

0

31.12.2017 року

1

6.10. Основні засоби
За історичною вартістю

Машини та
обладнання

Меблі та приладдя

Інші основні
засоби та
необоротні
матеріальні
активи

Всього

112

31.12. 2017 року

—

—

112

Надходження за 2018 рік

—

—

1

1

Вибуття за 2018 рік

—

—

—

—

31.12. 2018 року

—

—

113

113

31.12.2018 р. 31.12.2017 р.

Прості іменні акції

623

1860

Інші фінансові інвестиції

—

4998

Усього

623

6858

Для того, щоб привести балансову вартість фінансових активів до їхньої справедливої вартості, проведено відповідні дооцінки та уцінки.
Вид фінансового активу

Стаття

www.emitinfo.com

Станом на 31 грудня 2018 у складі основних засобів повністю зношені основні засоби становлять 113 тис. грн. На 31 грудня 2017 року вони становили 112 тис. грн.
6.11. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку
Довгострокові фінансові інвестиції складаються із володіння паєм (часткою) господарського товариства ТОВ «РОЯЛ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 35573160)
станом на 31.12.2018 р., як і на 31.12.2017 р. їх розмір становить 15 000 тис. грн.
Поточні фінансові інвестиції обліковуються підприємством по справедливій
вартості і утримуються з метою подальшого продажу. Вони представлені простими іменними акціями українських емітентів та іншими фінансовими інвестиціями,
утримуваними для продажу. Станом на 31.12.2018 р. вартість поточних фінансових
інвестицій становить 623 тис. грн.

31.12.2018 р.

31.12.2017 р.

Дооцінка

Уцінка

Дооцінка

Уцінка

Прості іменні акції

1

0,2

0,3

—

Інші фінансові інвестиції

—

—

—

—

Усього

1

0,2

0,3

—

Загальна сума довгострокових і поточних фінансових інвестицій станом на
31.12.2018 року складає 53,1% від загального обсягу активів. У порівняння станом
на 31.12.2017 року їх відсоток складав 68,1% до загальної суми активів.
6.12. Торговельна та інша дебіторська заборгованість
Стаття

31.12.2018 р. 31.12.2017 р.

Торговельна дебіторська заборгованість

3707

645

В т.ч.
за прості іменні акції
за депозитарні та брокерські та інші послуги

3545
162

285
360

Аванси видані

1 848

4 958

В т.ч.
за прості іменні акції фізичним особам
за прості іменні акції юридичним особам; за послуги;

;
1789
59

2787
2092
79

Розрахунки з бюджетом

75

95

Інша дебіторська заборгованість

7990

4213

Чиста вартість ;дебіторської заборгованості

3707

645

Дебіторська заборгованість Товариства не має забезпечення.
Загальна сума дебіторської заборгованості станом на 31.12.2018 року (13620 тис.
грн) складає 46,3 % від загального обсягу активів. У порівняння за аналогічний період 2017 року — станом на 31.12.2017 р., її відсоток складав 30,9 % до загальної
суми активів.
6.13. Статутний капітал
Станом на 31 грудня 2018 року, як і на 31 грудня 2017 року, зареєстрований та
сплачений капітал складав 17 000 тис. грн. Розмір статутного капіталу відповідає вимогам, встановленим Ліцензійними умовами провадження професійної діяльності
на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності та клірингової
діяльності, затвердженими Рішенням НКЦПФР від 21.05.2013 № 862 та Ліцензійним
умовам провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами затвердженими Рішенням НКЦПФР
від 14.05.2013 № 819.
Мінімальний розмір статутного капіталу встановлений законодавством (ст. 17 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-IV, ч. 2
ст. 14 Закону України Про депозитарну систему України від 06.07.2012 р. № 5178-VI):
- Дилерська діяльність — 500 тис. грн.,
- Брокерська діяльність — 1 000 тис. грн.,
- Депозитарна діяльність — 7 000 тис. грн.
6.14. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
У 2018 році отримано непокритий збиток у розмірі 65 тис грн. Таким чином, на
31.12.2018 р. нерозподілений прибуток склав 6 874 тис. грн. У 2017 році непокритий
збиток — 254 тис грн., на 31.12.2017 р. нерозподілений прибуток 6 939 тис. грн.
У ході планової перевірки державною фіскальною службою, яка проходила на підприємстві у 2018 році, виявлено, що податок на прибуток у сумі 95 тис.грн, сплачений як переплата у попередніх податкових періодах, нараховано і віднесено на
зменшення нерозподіленого прибутку через зменшення фінансового результату у
періоді оплати. Шляхом коригування нерозподіленого прибутку у 2018 році на дану
суму збільшено нерозподілений прибуток та відображено дебіторську заборгованість за розрахунками з бюджетом. Зміни відображено у Звіті про власний капітал.
6.15. Власний капітал
Статутний капітал станом на 31.12.2018 р. складає 17 000 тис. грн.
Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2018 р. становить 6874 тис. грн.
Загальна сума власного капіталу Товариства на 31.12.2018 р становить 23 874 тис.
грн.
Управління капіталом Товариства спрямовано на досягнення наступних цілей: дотримання вимог до капіталу, встановлених регулятором, і забезпечення здатності
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Товариства функціонувати в якості безперервно діючого підприємства. Товариство
вважає, що загальна сума капіталу, управління яким здійснюється, дорівнює сумі капіталу, відображеній в балансі.
Показник
Зареєстрований (пайовий) капітал
Нерозподілений прибуток

2018 рік

2017 рік

17 000

17 000

6874

6939

(65)

(254)

23 874

23 939

• програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Товариства або
будь-якого іншого суб’єкта господарювання, який є пов’язаною стороною Товариства.
Пов’язаними особами ТОВ «Роял Капітал» є:
б) Генеральний директор Чумаченко Вадим Валентинович,
в) Директор Сулімов Віталій Петрович.
Показник

Чистий прибуток за звітний період
Чистий збиток за звітний період
Неоплачений капітал
Загальна сума власного капіталу

6.16. Короткострокові забезпечення
Станом на 31 грудня 2018 року поточні забезпечення становлять 13 тис. грн. і
складаються із забезпечення оплати відпусток. На 31 грудня 2017 року їх величина
складала 6 тис. грн.
6.17. Торговельна та інша кредиторська заборгованість
6.16. Короткострокові забезпечення
Станом на 31 грудня 2018 року поточні забезпечення становлять 13 тис. грн. і
складаються із забезпечення оплати відпусток. На 31 грудня 2017 року їх величина
складала 6 тис. грн.
6.17. Торговельна та інша кредиторська заборгованість
Стаття

31.12.2018 р.

31.12.2017 р.

Торговельна кредиторська заборгованість

7

1254

В т.ч.
за прості іменні акції юридичним особам
за прості іменні акції фізичним особам

7

1254

Розрахунки з бюджетом
Заробітна плата та соціальні внески

15

9

Одержані аванси

5476

6776

В т.ч.
за прості іменні акції
за депозитарні, брокерські та інші послуги

5243
233

6584
192

Інша кредиторська заборгованість
Всього кредиторська заборгованість

49

91

5547

8130

Загальна сума кредиторської заборгованості станом на 31.12.2018 року складає
18,8 % від загального обсягу пасивів. У порівняння станом на 31.12.2017 року її відсоток складав 25,3 % до загальної суми пасивів.
Вплив інфляції
МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» слід використовувати за
умов, коли економіка країни є гіперінфляційною. У такому випадку фінансова звітність перед здійсненням фактичного перерахунку статей фінансової звітності у
валюту представлення підлягає коригуванню з урахуванням інфляції (суми за немонетарними статтями коригуються з урахуванням рівня інфляції на основі зміни
загального індексу цін (однак, лише з дати придбання до дати балансу); різниці за
монетарними і немонетарними статтями, що виникають в результаті застосування
індексу цін на звітну дату розкривають як окрему складову власного капіталу).
Аналізуючи критерії, які характеризують показник гіперінфляції та включають
в себе не тільки монетарні, але і психологічні складові, передбачені у параграфі 3
МСБО 29, та враховуючи додаткові характеристики, керівництво Товариства вважає,
що важливим фактором є динаміка змін рівня інфляції. Так, рівень інфляції за 2017
рік склав 13,7%, а в 2018 році – 9,8 %. Зважаючи на те, що згідно з МСБО 29 проведення перерахунку фінансової звітності є питанням судження, керівництво Товариства
прийняло рішення про непроведення коригування статей звітності на індекс інфляції відповідно до МСБО 29 «Фінансова звітність умовах гіперінфляції».
І хоча керівництво не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати на
економіку України, а також те, який вплив (за наявності такого) вони можуть мати
на майбутній фінансовий стан Товариства, воно вважає, що вживає усіх необхідних
заходів для забезпечення стабільної діяльності та розвитку Товариства.
7. Розкриття іншої інформації
7.1 Умовні зобов’язання
7.1.1. Судові позови
Проти Товариства немає судових позовів.
7.1.2. Оподаткування
Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які
дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно
тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові ограни піддадуть
сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності
Товариства, ймовірно, що Товариство змушене буде сплатити додаткові податки,
штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди.
На думку керівництва Товариство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не
містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років.
7.1.3. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів
Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної
діяльності Товариства.
Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів,
які знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської
заборгованості Товариству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку керівництва Товариства, додатковий резерв під фінансові активи на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та
інформації.
7.2 Розкриття інформації 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;
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1

17867
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7.3. 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.
7.3.1. Кредитний ризик
Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового
збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та дебіторська заборгованість.
Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка
кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги
та будь-яка інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові
зобов’язання. Товариство використовує наступні методи управління кредитними
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.
7.3.2. Ринковий ризик
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові
потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін.
Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик
та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство
наражатиметься на ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в акції, облігації та інші
фінансові інструменти.
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.
Для мінімізації та контролю за валютними ризиками Товариство контролює частку
активів, номінованих в іноземній валюті, у загальному обсягу активів. Оцінка валютних ризиків здійснюється на основі аналізу чутливості.
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.
7.3.3. Ризик ліквідності
Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні
зобов’язань, пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом
поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.
Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, зобов’язаннями, а також прогнозні потоки
грошових коштів від операційної діяльності.
7.4. Управління капіталом
Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:
• зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб
воно і надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам;
• забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню
цін на послуги Товариства, що відповідають рівню ризику.
Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі.
При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим
ризики. На основі отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу
шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також виплати дивідендів та погашення існуючих позик.
Домінуючими принципами управління капіталу є дотримання нормативних вимог
до капіталу, встановлених регулятором, забезпечення здатності Товариства функціонувати в якості безперервно діючого підприємства і постійне вдосконалення системи управління ризиками.
7.5. Події після дати Балансу
Керівництво Товариства вважає, що не існувало подій після звітного періоду, які
необхідно розкривати в даній примітці.
Керівник					Чумаченко В.В.
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ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Думка із застереженням
Нами перевірена фінансова звітність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОЯЛ КАПІТАЛ» за 2018 рік, що складена за Міжнародними стандартами фінансової звітності, яка включає наступні форми фінансової звітності та додатки до
них:
• Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма №1) станом на 31 грудня 2018 року.
• Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма №2) за 2018 рік.
• Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма №3) за 2018 рік.
• Звіт про власний капітал (форма №4) за 2018 рік.
• Примітки до річної фінансової звітності  за 2018 рік.
• інші внутрішні документи.
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Основа для думки із застереженням», фінансова звітність відображає достовірно, в усіх
суттєвих аспектах, відповідно до застосованої концептуальної основи фінансової
звітності в рамках звітування згідно з концептуальною основою достовірного подання, інформацію про фінансовий стан ТОВ «РОЯЛ КАПІТАЛ» станом на 31 грудня
2018 року, а також його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні», Міжнародних стандартів фінансової звітності, Закону України «Про державне регулювання цінних паперів Україні», Закону України «Про цінні папери та
фондовий ринок».
Аудитор, отримавши прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі, доходить висновку, що взяті окремо або в сукупності викривлення є суттєвими, проте не
всеохоплюючими щодо фінансової звітності.
Основа для думки із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів
аудиту (МСА), Закону «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та
Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за
аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з етичними вимогами, 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 із застереженням.
На нашу думку аудитори отримали достатні та прийнятні аудиторські докази про
те, що розкриття у фінансовій звітності інформації, пов’язаної з обліковими оцінками, відповідає вимогам застосування концептуальної основи фінансової звітності
відповідно до МСА 540 «Аудит облікових оцінок, у тому числі облікових оцінок за
справедливою вартістю, та пов’язані з ними розкриття інформації». Аудитори визначають, що будь – які облікові оцінювання, не призводять до значних ризиків.
Були виконані процедури аудиту згідно з МСА 500 «Аудиторські докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. Аудиторські
докази охоплювали інформацію, яка містилася в облікових записах, що є основою
фінансової звітності.
Станом на 31 грудня 2018 року Товариство має дебіторську та кредиторську заборгованості.
Сума не отриманих листів - підтверджень дебіторської заборгованості за товари,
роботи, послуги, за виданими авансами, іншої поточної дебіторської заборгованості
склала 4 тис.грн. (0,03% від загальної суми дебіторської заборгованості, зазначеної
у відправлених листах – підтвердженнях).
Сума не отриманих листів - підтверджень кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги, за одержаними авансами та інших поточних зобов’язань склала
4839 тис.грн. (97,1% від загальної суми кредиторської заборгованості, зазначеної у
відправлених листах – підтвердженнях).
Ми не мали змоги переконатися у зазначеній сумі дебіторської та кредиторської
заборгованості шляхом інших аудиторських процедур. Відповідно ми не мали змоги отримати достатні і прийнятні аудиторські докази для обґрунтування думки чи
могли бути потрібними коригування дебіторської та кредиторської заборгованості
станом на 31 грудня 2018 року та дійшли висновку, що можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень може бути суттєвим, але не всеохоплюючим.
Наша думка щодо фінансової звітності за поточний період модифікована внаслідок можливого впливу цього питання на порівнянність даних поточного періоду
і відповідних показників попередніх періодів.
Інша інформація
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію
та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї інформації. У
зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність
між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими
під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей
факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.
Ключові питання
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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, згідно з МСА 701 «Повідомлення інформації з ключових питань аудиту в звіті незалежного аудитора».
Крім питань викладених у розділі «Основа для думки із застереженням», ми визначити, що немає ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід надати в
нашому звіті.
Пояснювальний параграф
Не змінюючи нашої думки, наводимо додаткову інформацію. В результаті проведення аудиторської перевірки встановлено, що в період, який перевірявся, фінансова звітність складена на основі реальних даних бухгалтерського обліку та відповідно до вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності
і не містить істотних суперечностей. Ті невідповідності і відхилення, які вказані в
цьому параграфі не є суттєвими і в цілому не спотворюють фінансовий стан Товариства. Не повне застосування МСФЗ 1 та не повне розкриття інформації у фінансовій
звітності відповідно вимогам МСФЗ є результатом недосконалого законодавства
України, яке унеможливлює вільне застосування всіх МСФЗ. З метою складання фінансової звітності за МСФЗ за 2018 рік, згідно вимог українського законодавства,
Товариством було застосовано форми фінансової звітності, затверджені наказом
Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. №73. Зазначені форми звітності передбачають більш детальне розкриття про активи, зобов’язання, статті доходів та
витрат, ніж це передбачено в МСБО 1, але це не викривлює показники фінансового
стану Товариства та результатів його діяльності за 2018 рік.
Усі процедури по формуванню та сплаті статутного капіталу виконані з дотриманням чинного законодавства України.
У процесі аудиторської перевірки аудиторами було отримано достатньо доказів,
які дозволяють зробити висновок про відображення та розкриття інформації щодо
активів, зобов’язань та власного капіталу, згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до закону Україну «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність» та Міжнародних стандартів фінансової звітності. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та
використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів та розшифровок статей фінансових звітів, які не містять
суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.
Також управлінський персонал відповідає за складання річних звітних даних за
рік, з урахуванням вимог до розкриття інформації, встановлених законодавством
про цінні папери.
Відповідальність за правильність підготовки вказаної фінансової звітності та
вступне сальдо по балансу несуть посадові особи Товариства.
При складані фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність
за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній
основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності
діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або
планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних
альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд
за процесом фінансового звітування Товариства.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Аудитор несе відповідальність стосовно надання висновку щодо цих фінансових
звітів та розшифровок статей фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних
стандартів аудиту (МСА), Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні», Міжнародних стандартів фінансової звітності, Цивільного кодексу України,
Закону України «Про господарські товариства» (в частині, що не суперечить Цивільному кодексу України), Закону України «Про державне регулювання цінних паперів
в Україні», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та інших діючих
нормативних актів, що регулюють діяльність учасників фондового ринку.
Міжнародні стандарти аудиту вимагають від нас дотримання етичних вимог, а
також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої
впевненості, що фінансові звіти та розшифровки статей фінансових звітів не містять
суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження Аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих
викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується
підготовки та достовірності представлення фінансових звітів та розшифровок статей фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових
оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність
у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, 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 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 пер-
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соналом;
• 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 Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі.
• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з
розкриттям інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події,
що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, 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.
Рівень суттєвості проведення аудиту фінансової звітності ТОВ «РОЯЛ КАПІТАЛ»
за 2018 рік, у відповідності до внутрішніх положень ТОВ «Аудиторської фірми «Міла
– аудит», встановлюється наступним чином:
• з метою виявлення суттєвих викривлень у фінансовій звітності та на підставі
професійного судження згідно Міжнародного стандарту аудиту 320 «Суттєвість при
плануванні та проведенні аудиту», аудитором визначений рівень суттєвості;
• аудитором вивчено та проаналізовано за період з 01 січня 2018 р. по 31 грудня
2018р. по Товариству рівень організації, постановки та автоматизації бухгалтерського обліку, кадровий склад бухгалтерської служби, рівень внутрішнього контролю, а
також загальну тенденцію складання і подання фінансової звітності;
• аудитором зібрано необхідну кількість аудиторських доказів для підтвердження достовірності фінансових звітів ТОВ «РОЯЛ КАПІТАЛ».
Аудиторська перевірка здійснювалась із застосуванням розрахунково-аналітичного та документального методів з узагальненням отриманих результатів.
Суцільно були перевірені установчі документи, свідоцтва про реєстрацію та
присвоєння статистичних кодів, фінансова звітність за 2018 рік. Вибірково були перевірені господарські договори та інша документація, що супроводжує фінансовогосподарську діяльність Товариства, регістри синтетичного та аналітичного обліку.
Ми вважаємо, що отримали достатні і прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ
Основні відомості про Товариство
Назва:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОЯЛ КАПІТАЛ»

Скорочена назва

ТОВ «РОЯЛ КАПІТАЛ»

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності

Приватна

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

34413203

Дата державної реєстрації

24.05.2006

Номер державної реєстрації

№10701020000020056

Дата внесення змін до установ- 27.01.2015р., 21.08.2018р.
чих документів
Орган, який видав свідоцтво Печерська районна у місті Києві державна адпро реєстрацію
міністрація
Місцезнаходження юридичної 03061, м. Київ, проспект Відрадний , буд.103
особи
Основні види діяльності

66.12 Посередництво за договорами по цінних
паперах або товарах (основний); 64.99 Надання
інших фінансових послуг (крім страхування та
пенсійного забезпечення), н. в. і. у.; 66.19 Інша
допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

Телефон

(044) 4990450

ТОВ «РОЯЛ КАПІТАЛ» (надалі Товариство) є юридичною особою, має самостійний
баланс, круглу печатку та штампи із своїм найменуванням, фірмові бланки, та інші
засоби візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, валютні,
депозитні та інші рахунки в банківських установах.
Предметом діяльності Товариства є діяльність з торгівлі цінними паперами.
ТОВ «РОЯЛ КАПІТАЛ» здійснює свою діяльність відповідно до свідоцтва про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на
ринку цінних паперів, виданого Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку за №939 від 14.11.2006р., отриманих ліцензій національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:
1. Ліцензія НКЦПФР «Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з
торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність) серія АГ № 580099 Дата та номер
прийняття рішення №1149 19.12.2011 року, строк дії ліцензії необмежений.
2. Ліцензія НКЦПФР «Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитна діяльність (Депозитарна діяльність депозитарної установи) серія АЕ № 286575 Дата та
номер прийняття рішення №2230 08.10.2013 року, строк дії ліцензії необмежений.
3. Ліцензія НКЦПФР «Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з
торгівлі цінними паперами (дилерська діяльність) серія АГ № 580100 Дата та номер
прийняття рішення №1149 19.12.2011 року, строк дії ліцензії необмежений.
Дані Товариства про наявність рахунка у банку наведені нижче у таблиці 1:
Таблиця 1
Назва рахунку

Номер рахунку

Назва установи банку, МФО

поточний

26506052600836

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 320649

поточний

26508010044636

АБ «Південний», МФО 328209
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Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладів Учасників власними
грошовими коштами створений статутний капітал у розмірі 17 000 000,00 (сімнадцять мільйонів) гривень 00 копійок.
Учасниками Товариства є:
- ЧУМАЧЕНКО ВАДИМ ВАЛЕНТИНОВИЧ
Адреса засновника: 03094, м. Київ, бульвар Кольцова, будинок 14-Л, квартира 91
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 4006900,00
- СУЛІМОВ ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ
Адреса засновника: 03126, м.Київ, Солом’янський район, вулиця М.Донця, будинок
21, квартира 23
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 11053400,00
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОЯЛ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»
Код ЄДРПОУ засновника: 35573160
Адреса засновника: 03061, м.Київ, Солом’янський район, Проспект Відрадний, будинок 103
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1698300,00
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ
«ПРОТЕКТА»
Код ЄДРПОУ засновника: 34979855
Адреса засновника: 03061, м.Київ, Солом’янський район, Проспект Відрадний, будинок 103
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 241400,00
Станом на 31.12.2018р. Статутний капітал Товариства сформований в повному обсязі.
Порядок формування Статутного капіталу відповідає вимогам Закону України
«Про господарські товариства» від 19.09.1991 р. № 1576-ХП.
Середньооблікова чисельність працівників 5 осіб.
Відповідальними за здійснення господарської діяльності Товариства були:
— Генеральний директор Товариства Чумаченко В.В. з 20.04.2006р. по теперішній час (наказ про призначення від 20.04.2006 р. № 1 згідно з протоколом №1
Загальних зборів учасників від 20.04.2006р.).
— Директор Товариства Сулімов Віталій Петрович з 07.10.2011р. по теперішній час
(наказ про призначення від 06.10.2011 р. № 34-к згідно з протоколом №26 Загальних
зборів учасників від 06.10.2011р.).
Посада головного бухгалтера не передбачена штатним розписом.
Організація бухгалтерського обліку
Облікова політика ТОВ «РОЯЛ КАПІТАЛ» на 2018 рік передбачена відповідним
Наказом №1 від 04.01.2016р. Для здійснення організаційних заходів щодо господарської діяльності, порядку ведення бухгалтерського та податкового обліку, складання і надання звітності по ТОВ «РОЯЛ КАПІТАЛ» видано Наказ про організацію
бухгалтерського обліку № 1 від 04.01.2016 р.
Облікова політика Товариства встановлює порядок організації та ведення бухгалтерського обліку, визначає принципи, методи і процедури, що використовуються
Товариством для складання та подання фінансової звітності.
Облікова політика Товариства – документ, головною метою якого є загальна регламентація застосованих на практиці прийомів та методів бухгалтерського обліку,
технологій обробки облікової інформації та документообігу.
Облікова політика Товариства будується у відповідності з чинним законодавством
України, а саме: Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні», нормативними актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, обраним планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов’язань і господарських операцій, основними принципами Міжнародних стандартів фінансової звітності, внутрішніми нормативними документами Товариства,
що визначають порядок здійснення бухгалтерських операцій.
Облікова політика розроблена відповідно до МСФЗ і базується на наступних принципах:
- Безперервність — Товариство розглядається як діюче, що продовжуватиме
свою діяльність в досяжному майбутньому;
- Обачність — при формуванні попередньої звітності Товариство застосовує методи оцінки, відповідно до яких активи та/або дохід не завищується, а зобов’язання
та/або витрати не занижуються;
- Превалювання сутності над формою — операції та інші події відображаються
відповідно до їх сутності та фінансової реальності, але не лише з їх юридичної форми;
- Повне висвітлення — попередня фінансова звітність Товариства містить всю
інформацію про фактичні та потенційні наслідки діяльності Товариства;
- Послідовність — Товариство зберігає подання та класифікацію статей у попередній фінансовій звітності від одного періоду до іншого, якщо тільки:
а) 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
б) МСФЗ не вимагає зміни в поданні;
- Нарахування та відповідність — елементи попередньої фінансової звітності
(активи, зобов’язання, власний капітал, дохід та витрати) визнаються тоді коли вони
відповідають визначенню критеріям визнання, описаних в даній обліковій політиці,
та відображаються в фінансовій звітності тих періодів, до яких вони належать.
Обрана Товариством облікова політика:
- забезпечує повноту та достовірність відображення операцій в обліку;
- визначає систему ведення бухгалтерського обліку;
- закріплює правила та процедури, прийняті керівництвом для ведення фінансового, управлінського та податкового обліку;
- відображає особливості організації та ведення бухгалтерського обліку;
- сприяє виконанню повного обсягу фінансово - господарських операцій;
- забезпечує встановлення контролю здійснення цих операцій;
- встановлює правила документообігу;
- затверджує ведення системи рахунків і регістрів бухгалтерського обліку;
- визначає технологію обробки облікової інформації.
Облікова політика містить правила ведення бухгалтерського обліку, дотримання
яких є обов’язковим. За цим документом затверджується методологія відображення
окремих бухгалтерських операцій та особливості організації бухгалтерського обліку.
Основні принципи облікової політики, застосовані при підготовці цієї фінансової
звітності, послідовно застосовувалися протягом усіх представлених звітів періодів.
Фінансова звітність Товариства
Аудитором була проведена аудиторська перевірка фінансових звітів ТОВ «РОЯЛ
КАПІТАЛ».
Фінансова звітність Товариства за 2018 рік складена з урахуванням чинних форм
звітності, затверджених НП(С)БО №1.
Склад перевірених форм звітності за 2018 рік, які складені станом на
31.12.2018року:
• Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма №1) станом на 31 грудня 2018 року.
• Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма №2) за 2018 рік.
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОЯЛ КАПІТАЛ»

• Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма №3) за 2018 рік.
• Звіт про власний капітал (форма №4) за 2018 рік.
• Примітки до річної фінансової звітності  за 2018 рік.
Звітний період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року, дата звітності 31.12.2018р. Фінансова інформація розкривається за звітний період.
Потреби в складанні звітності за сегментами не виявлено.
Товариство не складає консолідованої звітності.
Відповідно до статті 5 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» бухгалтерській облік ведеться в грошовій одиниці України – гривня,
фінансова звітність складена в тисячах гривень.
Мета аудиту – перевірити дані фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2018 року для висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх
суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб’єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів.
Перевірка здійснена на підставі:
• Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від
21.12.2017 р. №2258-УІІІ (зі змінами і доповненнями);
Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2016-2017 років, (далі – МСА), затверджених для
обов’язкового застосування рішенням Аудиторської палати України від 08.06.2018р.
№361, в т.ч. до МСА 700 (переглянутий) «Формування думки та складання звіту
щодо фінансової звітності», МСА 701 «Повідомлення інформації з ключових питань
аудиту в звіті незалежного аудитора», МСА 705 (переглянутий) «Модифікації думки
у звіті незалежного аудитора», МСА 706 (переглянутий) «Пояснювальні параграфи
та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 710 «Порівняльна
інформація – відповідні показники і порівняльна фінансова звітність», МСА 720 (переглянутий) «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації», МСА 250 «Розгляд
законодавчих та нормативних актів під час аудиту фінансової звітності», МСА 550
«Пов’язані сторони», МСА 610 (переглянутий в 2013р.) «Використання роботи внутрішніх аудиторів» МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства,
при аудиті фінансової звітності»; МСА 450 «Оцінювання викривлень, виявлених під
час аудиту» та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку.
• Кодексу етики професійних бухгалтерів,
а також з урахуванням вимог:
• Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від
16.07.1999р. №996-ХІУ(зі змінами і доповненнями);
• Закону України «Про державне регулювання цінних паперів Україні» №448/96вр (зі змінами і доповненнями);
• Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» №3480-15 (зі змінами і
доповненнями);
• Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №160 (зі змінами і доповненнями);
• Інші спеціальні вимоги, що регламентують здійснення діяльності.
Фінансова звітність складена на основі принципу історичної (фактичної) собівартості, за винятком фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю.
Ведення бухгалтерського обліку Товариством здійснюється в цілому у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» №996-ХІV від 16.07.1999 р. (зі змінами та доповненнями) та до Міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку та звітності.
Для ведення бухгалтерського обліку Товариство використовує План рахунків, затверджений наказом Міністерства фінансів України №291 від 30.11.1999 року «Про
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і
господарських операцій підприємств і організацій».
Для підготовки фінансових звітів ТОВ «РОЯЛ КАПІТАЛ» за 2018 рік, було використано наступну концептуальну основу фінансової звітності:
- Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (із
змінами та доповненнями);
- Міжнародні стандарти фінансової звітності;
а також наступні нормативно-законодавчі акти, що регламентують його діяльності:
- Закону України «Про державне регулювання цінних паперів Україні» №448/96вр (зі змінами і доповненнями);
- Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» №3480-ІУ (зі змінами і
доповненнями);
- Інші спеціальні вимоги, що регламентують здійснення діяльності.
Фінансова звітність Товариства за 2018 звітний рік відображає його фінансовий
стан на 31.12.2018 року, фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, а також іншу пояснювальну інформацію, на основі Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСБО), які в Україні визначені в якості
застосованої концептуальної основи фінансової звітності Законом України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність» і є для Товариства прийнятною концептуальною основою загального призначення, яка водночас також є концептуальною
основою достовірного подання.
Фінансова звітність Товариства станом на 31.12.2018 року була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСБО). За всі попередні
звітні періоди та включаючи рік, що завершився 31 грудня 2018 року, Товариство
готувало фінансову звітність у відповідності до міжнародних загальноприйнятих
принципів бухгалтерського обліку.
Аудиторська перевірка здійснювалась із застосуванням розрахунково-аналітичного та документального методів з узагальненням отриманих результатів.
Аудитор вважає, що проведена аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану
підставу для висловлення думки.
На думку аудиторів, прийнята Товариством система бухгалтерського обліку відповідає Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку та звітності та вимогам чинного законодавства щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні,
перелічених вище, і складена у всіх суттєвих аспектах відповідно до застосованої
концептуальної основи фінансового звітування.
Думка аудитора щодо фінансової звітності складена відповідно до МСА 700 (переглянутий) «Формування думки та складання звіту щодо фінансової звітності», МСА
701 «Повідомлення інформації з ключових питань аудиту в звіті незалежного аудитора», МСА 705 (переглянутий) «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА
706 (переглянутий) «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті
незалежного аудитора», МСА 710 «Порівняльна інформація – відповідні показники
і порівняльна фінансова звітність», МСА 720 (переглянутий) «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації», МСА 250 «Розгляд законодавчих та нормативних актів
під час аудиту фінансової звітності», МСА 550 «Пов’язані сторони», МСА 610 (переглянутий в 2013р.) «Використання роботи внутрішніх аудиторів» та інших стандартів,
що стосуються підготовки аудиторського звіту.
Концептуальною основою фінансової звітності є основа, яка відповідає принципам безперервності, послідовності, суттєвості, порівнянності інформації, структури
та змісту фінансової звітності.
В ході перевірки аудитор не отримав свідоцтв щодо існування загрози безперервності діяльності Товариства.
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Фінансова звітність була підготовлена на основі припущення, що Товариство розпочало й буде здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому.
На думку керівництва, застосування припущення щодо здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі є прийнятним, враховуючи належний рівень достатності капіталу.
Товариство веде свій бухгалтерський облік згідно з українським законодавством.
Дана фінансова звітність була підготовлена на основі бухгалтерських записів, які ведуться у відповідності до нормативно-правових актів України.
Ми висловлюємо аудиторську думку щодо іншої додаткової інформації, надання
якої обумовлено вимогами Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.02.2013р. №160, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11
березня 2013 р. за N 386/22918 «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при
отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів».
Опис питань і висновки, яких дійшов аудитор щодо відповідності розміру власного капіталу за даними фінансової звітності вимогам законодавства України
Відповідність розміру власного капіталу за даними фінансової звітності
Власний капітал обліковувався Товариством протягом 2018 року в цілому відповідно до норм чинного законодавства щодо бухгалтерського обліку та фінансової
звітності.
Документальне оформлення та відображення в бухгалтерському обліку Товариства операцій з надходження та вибуття власного капіталу в цілому відповідає вимогам чинного законодавства.
Капітал у дооцінках
В Товаристві капітал у дооцінках не обліковувався і не відображається в рядку
1405 Звіту про фінансовий стан на 31.12.2018р.
Додатковий капітал
В Товаристві додатковий капітал не обліковувався і не відображається в рядку
1410 Звіту про фінансовий стан на 31.12.2018р.
Емісійний дохід
В Товаристві емісійний дохід не обліковувався і не відображається в рядку 1411
Звіту про фінансовий стан на 31.12.2018р.
Резервний капітал
В Товаристві резервний капітал не обліковувався і не відображається в рядку 1415
Звіту про фінансовий стан на 31.12.2018р.
Неоплачений та вилучений капітал
В Товаристві неоплачений та вилучений капітал відсутній і не відображається в
рядках 1425-1430 Звіту про фінансовий стан на 31.12.2018р.
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Станом на 31.12.2018р. Товариство має нерозподілений прибуток у сумі 6874 тис.
грн., який відображений в рядку 1420 Звіту про фінансовий стан.
На думку Аудитора, статті балансу справедливо й достовірно відображають інформацію щодо власного капіталу ТОВ «РОЯЛ КАПІТАЛ» станом на 31 грудня 2018 року,
відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності.
Інформація про відповідність розміру статутного капіталу установчим документам, формування та сплата статутного капіталу
Аудитором зібрано необхідну кількість аудиторських доказів для підтвердження достовірності розміру та складу статутного капіталу в фінансовій звітності ТОВ
«РОЯЛ КАПІТАЛ» у всіх суттєвих аспектах.
При зібрані доказів застосовувалися такі аудиторські процедури, як перевірка та
підрахунок (обчислення). Аудитором, було проведено перевірку відповідності залишків у синтетичних та аналітичних регістрах обліку статутного капіталу, шляхом
зіставлення даних Головної книги, журналів-ордерів та інших відомостей капіталу
Товариства.
Облік та використання коштів Товариства ведеться у відповідності з діючим законодавством.
Аудитором, було проведено перевірку відповідності залишків у синтетичних та
аналітичних регістрах обліку власного капіталу, шляхом зіставлення даних головної
книги, журналів та інших відомостей капіталу ТОВ «РОЯЛ КАПІТАЛ».
Аудиторами підтверджується дотримання вимог порядку формування Статутного
капіталу; правильність відображення в обліку внесків до Статутного капіталу; порядок ведення аналітичного обліку рахунку 40 „Зареєстрований (Статутний) капітал”.
Згідно зі Статутом Товариства статутний капітал становить 17 000 000,00 грн (сімнадцять мільйонів гривень 00 копійок), який поділено на частки, що розподіляються
між учасниками.
Склад Засновників (Учасників) відповідно до Статуту та їх частка у статутному капіталі Товариства:
Таблиця 2
Учасник

Внесок до Статутного капіталу
Склад

Вартість, грн.

Частка, %

Сулімов Віталій Петрович

Грошовий внесок

9 724 000,00

57,2 %

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮРИДИЧНА
КОМПАНІЯ «ПРОТЕКТА»

Грошовий внесок

241 400,00

1,42%

Товариство з обмеженою відповідальністю «РОЯЛ КАПІТАЛ
МЕНЕДЖМЕНТ»

Грошовий внесок

1 698 300,00

9,99 %

Чумаченко Вадим Валентинович

Грошовий внесок

3 638 000,00

21,4 %

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФИНСТОКМАРКЕТ»

Грошовий внесок

1 698 300,00

9,99 %

17 000 000,00

100,00 %

Статутний капітал в цілому

Статутний капітал сплачено грошовими коштами:
Станом на 31 грудня 2012 року Статутний капітал ТОВ «Роял Капітал», згідно установчих документів, становить 17 000 000 (сімнадцять мільйонів) гривень.
Первинне формування Статутного капіталу підтверджено наступними документами:
- виписка банку від 01.05.06р. на суму 500 000,00 грн., внесок Лозко Володимира
Ілліча;
- виписка банку від 26.10.06р. на суму 150 000,00 грн., внесок Чумаченко Вадима
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Валентиновича;
- виписка банку від 30.10.06р. на суму 350 000,00 грн., внесок Чумаченко Вадима
Валентиновича.
Первинне формування Статутного капіталу сплачено 100% (у повному обсязі).
Згідно протоколу №4 від 18.05.07р. загальних зборів учасників прийнято рішення про збільшення Статутного капіталу до розміру 1 500 000 (один мільйон
п’ятсот тисяч) гривень за рахунок додаткових внесків учасників. Статут у новій
редакції зареєстровано рішенням Печерської районної державної адміністрації
№10701050003020056 від 21.05.07р., розмір зареєстрованого Статутного фонду 1
500 000 (один мільйон п’ятсот тисяч) гривень.
Додаткові внески учасників підтверджено наступними документами:
- виписка банку та прибутковий касовий ордер №50 від 24.05.07р. на суму 250
000,00 грн., внесок Лозко Володимира Ілліча;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер №51 від 24.05.07р. на суму 250
000,00 грн., внесок Чумаченко Вадима Валентиновича.
Додаткові внески до Статутного капіталу сплачено 100% (у повному обсязі).
Згідно протоколу №6 від 04.10.07р. загальних зборів учасників прийнято рішення
про збільшення Статутного капіталу до розміру 7 000 000 (сім мільйонів) гривень
за рахунок додаткових внесків учасників. Статут у новій редакції зареєстровано
рішенням Печерської районної державної адміністрації №10701050006020056 від
15.10.07р., розмір зареєстрованого Статутного фонду 7 000 000 (сім мільйонів) гривень.
Додаткові внески учасників підтверджено наступними документами:
в 2007 році:
- виписка банку від 09.11.07р. на суму 140 000,00 грн., внесок Лозко Володимира
Ілліча;
- виписка банку від 12.11.07р. на суму 55 000,00 грн., внесок Лозко Володимира
Ілліча;
- виписка банку від 03.12.07р. на суму 6400,00 грн., внесок Чумаченко Вадима Валентиновича.;
- виписка банку від 05.12.07р. на суму 900 000,00 грн., внесок Лозко Володимира
Ілліча;
- виписка банку від 05.12.07р. на суму 2 100,00 грн., внесок Чумаченко Вадима Валентиновича.;
- виписка банку від 07.12.07р. на суму 23 280,00 грн., внесок Чумаченко Вадима
Валентиновича.
в 2008 році:
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 193/1 від 01.02.2008 року на
суму 18 220,00 грн., внесок Чумаченко Вадима Валентиновича;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 205/1 від 20.02.2008 року на
суму 20 000,00 грн., внесок Чумаченко Вадима Валентиновича;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 205/2 від 20.02.2008 року на
суму 45 000,00 грн., внесок Лозко Володимира Ілліча;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 206/1 від 21.02.2008 року на
суму 10 000,00 грн., внесок Чумаченко Вадима Валентиновича;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 206/2 від 21.02.2008 року на
суму 10 000,00 грн., внесок Лозко Володимира Ілліча;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 207/1 від 22.02.2008 року на
суму 20 000,00 грн., внесок Лозко Володимира Ілліча;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 207/2 від 22.02.2008 року на
суму 20 000,00 грн., внесок Чумаченко Вадима Валентиновича;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 208/1 від 25.02.2008 року на
суму 25 000,00 грн., внесок Лозко Володимира Ілліча;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 208/2 від 25.02.2008 року на
суму 25 000,00 грн., внесок Чумаченко Вадима Валентиновича;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 210/1 від 26.02.2008 року на
суму 50 000,00 грн., внесок Лозко Володимира Ілліча;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 210/2 від 26.02.2008 року на
суму 50 000,00 грн., внесок Чумаченко Вадима Валентиновича;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 211/1 від 27.02.2008 року на
суму 25 000,00 грн., внесок Лозко Володимира Ілліча;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 211/2 від 27.02.2008 року на
суму 25 000,00 грн., внесок Чумаченко Вадима Валентиновича;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 215/1 від 13.03.2008 року на
суму 45 000,00 грн., внесок Лозко Володимира Ілліча;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 215/2 від 13.03.2008 року на
суму 45 000,00 грн., внесок Чумаченко Вадима Валентиновича;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 217/1 від 14.03.2008 року на
суму 45 000,00 грн., внесок Лозко Володимира Ілліча;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 217/2 від 14.03.2008 року на
суму 45 000,00 грн., внесок Чумаченко Вадима Валентиновича;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 221/1 від 18.03.2008 року на
суму 45 000,00 грн., внесок Лозко Володимира Ілліча;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 221/2 від 18.03.2008 року на
суму 45 000,00 грн., внесок Чумаченко Вадима Валентиновича;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 224/1 від 26.03.2008 року на
суму 28 100,00 грн., внесок Лозко Володимира Ілліча;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 224/2 від 26.03.2008 року на
суму 28 100,00 грн., внесок Чумаченко Вадима Валентиновича;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 228/1 від 28.03.2008 року на
суму 45 000,00 грн., внесок Лозко Володимира Ілліча;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 228/2 від 28.03.2008 року на
суму 45 000,00 грн., внесок Чумаченко Вадима Валентиновича;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 230 від 01.04.2008 року на суму
50 000,00 грн., внесок Чумаченко Вадима Валентиновича;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 231 від 01.04.2008 року на суму
50 000,00 грн., внесок Лозко Володимира Ілліча;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 237 від 10.04.2008 року на суму
45 000,00 грн., внесок Лозко Володимира Ілліча;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 238 від 10.04.2008 року на суму
45 000,00 грн., внесок Чумаченко Вадима Валентиновича;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 241 від 14.04.2008 року на суму
45 000,00 грн., внесок Чумаченко Вадима Валентиновича;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 242 від 14.04.2008 року на суму
45 000,00 грн., внесок Лозко Володимира Ілліча;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 248 від 25.04.2008 року на суму
21 000,00 грн., внесок Чумаченко Вадима Валентиновича;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 249 від 25.04.2008 року на суму
21 000,00 грн., внесок Лозко Володимира Ілліча;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 261 від 28.05.2008 року на суму
20 000,00 грн., внесок Лозко Володимира Ілліча;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 262 від 28.05.2008 року на суму
20 000,00 грн., внесок Чумаченко Вадима Валентиновича;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 268 від 03.06.2008 року на суму
17 500,00 грн., внесок Лозко Володимира Ілліча;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 269 від 03.06.2008 року на суму
17 500,00 грн., внесок Чумаченко Вадима Валентиновича;
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- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 271 від 18.06.2008 року на суму
25 000,00 грн., внесок Лозко Володимира Ілліча;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 272 від 18.06.2008 року на суму
25 000,00 грн., внесок Чумаченко Вадима Валентиновича;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 273 від 23.06.2008 року на суму
75 000,00 грн., внесок Лозко Володимира Ілліча;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 274 від 23.06.2008 року на суму
75 000,00 грн., внесок Чумаченко Вадима Валентиновича;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 275 від 24.06.2008 року на суму
82 500,00 грн., внесок Лозко Володимира Ілліча;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 276 від 24.06.2008 року на суму
82 500,00 грн., внесок Чумаченко Вадима Валентиновича;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 278 від 01.07.2008 року на суму
500 000,00 грн., внесок Чумаченко Вадима Валентиновича;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 279 від 01.07.2008 року на суму
393 000,00 грн., внесок Лозко Володимира Ілліча;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 280 від 02.07.2008 року на суму
45 750,00 грн., внесок Чумаченко Вадима Валентиновича;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 281 від 02.07.2008 року на суму
45 750,00 грн., внесок Лозко Володимира Ілліча;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 283 від 03.07.2008 року на суму
17 000,00 грн., внесок Лозко Володимира Ілліча;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 284 від 03.07.2008 року на суму
107 000,00 грн., внесок Чумаченко Вадима Валентиновича;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 287 від 08.07.2008 року на суму
104 000,00 грн., внесок Чумаченко Вадима Валентиновича;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 288 від 08.07.2008 року на суму
104 000,00 грн., внесок Лозко Володимира Ілліча;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 290 від 09.07.2008 року на суму
76 000,00 грн., внесок Чумаченко Вадима Валентиновича;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 292 від 14.07.2008 року на суму
127 400,00 грн., внесок Чумаченко Вадима Валентиновича;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 294 від 18.07.2008 року на суму
250 622,00 грн., внесок Чумаченко Вадима Валентиновича;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 296 від 21.07.2008 року на суму
43 700,00 грн., внесок Чумаченко Вадима Валентиновича;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 298 від 22.07.2008 року на суму
48 000,00 грн., внесок Лозко Володимира Ілліча;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 299 від 22.07.2008 року на суму
48 000,00 грн., внесок Чумаченко Вадима Валентиновича;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 300 від 23.07.2008 року на суму
11 500,00 грн., внесок Лозко Володимира Ілліча;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 301 від 23.07.2008 року на суму
11 500,00 грн., внесок Чумаченко Вадима Валентиновича;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 302 від 24.07.2008 року на суму
6 500,00 грн., внесок Лозко Володимира Ілліча;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 303 від 24.07.2008 року на суму
6 500,00 грн., внесок Чумаченко Вадима Валентиновича;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 304 від 28.07.2008 року на суму
10 000,00 грн., внесок Лозко Володимира Ілліча;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 305 від 28.07.2008 року на суму
10 000,00 грн., внесок Чумаченко Вадима Валентиновича;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 306 від 29.07.2008 року на суму
14 135,00 грн., внесок Чумаченко Вадима Валентиновича;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 307 від 30.07.2008 року на суму
2 000,00 грн., внесок Чумаченко Вадима Валентиновича;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 308 від 31.07.2008 року на суму
149 678,50 грн., внесок Чумаченко Вадима Валентиновича;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 309 від 01.08.2008 року на суму
13 440,00 грн., внесок Чумаченко Вадима Валентиновича;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 311 від 07.08.2008 року на суму
50 000,00 грн., внесок Чумаченко Вадима Валентиновича;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 312 від 07.08.2008 року на суму
50 000,00 грн., внесок Лозко Володимира Ілліча;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 313 від 08.08.2008 року на суму
4 000,00 грн., внесок Чумаченко Вадима Валентиновича;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 314 від 08.08.2008 року на суму
4 000,00 грн. внесок Лозко Володимира Ілліча;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 315 від 11.08.2008 року на суму
25 000,00 грн., внесок Чумаченко Вадима Валентиновича;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 316 від 11.08.2008 року на суму
25 000,00 грн., внесок Лозко Володимира Ілліча;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 317 від 13.08.2008 року на суму
25 000,00 грн., внесок Чумаченко Вадима Валентиновича;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 318 від 13.08.2008 року на суму
25 000,00 грн., внесок Лозко Володимира Ілліча;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 319 від 14.08.2008 року на суму
25 000,00 грн., внесок Чумаченко Вадима Валентиновича;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 320 від 14.08.2008 року на суму
25 000,00 грн., внесок Лозко Володимира Ілліча;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 321 від 15.08.2008 року на суму
76 500,00 грн., внесок Чумаченко Вадима Валентиновича;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 322 від 21.08.2008 року на суму
61 700,00 грн., внесок Чумаченко Вадима Валентиновича;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 327 від 29.08.2008 року на суму
5 697,30 грн., внесок Чумаченко Вадима Валентиновича;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 348 від 30.09.2008 року на суму
178 277,20 грн., внесок Чумаченко Вадима Валентиновича;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 351 від 30.09.2008 року на суму
126 150,00 грн, внесок Лозко Володимира Ілліча.
Додаткові внески до Статутного капіталу сплачено 100% (у повному обсязі).
Згідно протоколу №19 від 28.05.09р. загальних зборів учасників прийнято рішення
про збільшення Статутного капіталу до розміру 17 000 000 (сімнадцять мільйонів)
гривень за рахунок додаткових внесків учасників, а також щодо:
- відступу частини частки у Статутному капіталі Товариства учасником Лозком
В.І. на користь «РОЙКЕП ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» («ROYCAP TRADING LIMITED») в розмірі
28,6% від розміру Статутного капіталу в цілому;
- відступу частини частки у Статутному капіталі Товариства учасником Чумаченком
В.В. на користь «РОЙКЕП ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» («ROYCAP TRADING LIMITED») в розмірі
28,6% від розміру Статутного капіталу в цілому.
Статут у новій редакції зареєстровано рішенням Печерської районної державної
адміністрації №10701050009020056 від 03.06.09р., розмір зареєстрованого Статутного фонду 17 000 000 (сімнадцять мільйонів) гривень.
Додаткові внески учасників підтверджено наступними документами:
- виписка банку від 05.06.09р. на суму 469 800,00 грн., внесок «РОЙКЕП ТРЕЙДІНГ
ЛІМІТЕД» («ROYCAP TRADING LIMITED»);
- виписка банку від 09.06.09р. на суму 838 801,00 грн., внесок «РОЙКЕП ТРЕЙДІНГ
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ЛІМІТЕД» («ROYCAP TRADING LIMITED»);
- виписка банку від 10.06.09р. на суму 1 311 199,00 грн., внесок «РОЙКЕП ТРЕЙДІНГ
ЛІМІТЕД» («ROYCAP TRADING LIMITED»);
- виписка банку від 11.06.09р. на суму 740 000,00 грн., внесок «РОЙКЕП ТРЕЙДІНГ
ЛІМІТЕД» («ROYCAP TRADING LIMITED»);
- виписка банку від 12.06.09р. на суму 940 000,00 грн., внесок «РОЙКЕП ТРЕЙДІНГ
ЛІМІТЕД» («ROYCAP TRADING LIMITED»);
- виписка банку від 16.06.09р. на суму 670 400,00 грн., внесок «РОЙКЕП ТРЕЙДІНГ
ЛІМІТЕД» («ROYCAP TRADING LIMITED»);
- виписка банку від 17.06.09р. на суму 300 000,00 грн., внесок «РОЙКЕП ТРЕЙДІНГ
ЛІМІТЕД» («ROYCAP TRADING LIMITED»);
- виписка банку від 18.06.09р. на суму 312 500,00 грн., внесок «РОЙКЕП ТРЕЙДІНГ
ЛІМІТЕД» («ROYCAP TRADING LIMITED»);
- виписка банку від 17.08.09р. на суму 100 000,00 грн., внесок «РОЙКЕП ТРЕЙДІНГ
ЛІМІТЕД» («ROYCAP TRADING LIMITED»);
- виписка банку від 18.08.09р. на суму 10 500,00 грн., внесок «РОЙКЕП ТРЕЙДІНГ
ЛІМІТЕД» («ROYCAP TRADING LIMITED»);
- виписка банку від 19.08.09р. на суму 10 800,00 грн., внесок «РОЙКЕП ТРЕЙДІНГ
ЛІМІТЕД» («ROYCAP TRADING LIMITED»);
- виписка банку від 11.11.09р. на суму 16 000,00 грн., внесок «РОЙКЕП ТРЕЙДІНГ
ЛІМІТЕД» («ROYCAP TRADING LIMITED»);
- виписка банку від 04.10.2010 року на суму 750 000,00 грн., внесок Лозко Володимира Ілліча.
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 87 від 05.10.2010 року на суму 1
390 000 грн., внесок Лозко Володимира Ілліча;
- виписка банку та прибутковий касовий ордер № 88 від 05.10.2010 року на суму 2
140 000 грн., внесок Чумаченко Вадима Валентиновича.
Згідно протоколу №29 від 08.10.2012р. загальних зборів учасників прийнято рішення про відступ частини частки у Статутному капіталі Товариства учасником
«РОЙКЕП ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» («ROYCAP TRADING LIMITED») на користь Сулімова Віталія Петровича у розмірі 57,2% від розміру Статутного капіталу, що у грошовому еквіваленті складає 9 724 000 (дев’ять мільйонів сімсот двадцять чотири тисячі) гривень.
Статут у новій редакції зареєстровано рішенням Солом’янської районної державної адміністрації №10731050017021695 від 16.10.2012р., розмір зареєстрованого
Статутного фонду 17 000 000 (сімнадцять мільйонів) гривень.
Протоколом №39 від 21.08.2018р. затверджено перерозподіл часток у статутному
капіталі Товариства:
Таблиця 3
Учасник

Внесок до Статутного капіталу
Склад

Вартість, грн.

Частка, %

Сулімов Віталій Петрович

Грошовий внесок

11 053 400,00

65,02 %

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮРИДИЧНА
КОМПАНІЯ «ПРОТЕКТА»

Грошовий внесок

241 400,00

1,42%

Товариство з обмеженою відповідальністю «РОЯЛ КАПІТАЛ
МЕНЕДЖМЕНТ»

Грошовий внесок

1 698 300,00

9,99 %

Чумаченко Вадим Валентинович

Грошовий внесок

4 006 900,00

23,57 %

17 000 000,00

100,00 %

Статутний капітал в цілому

Станом на 31.12.2018 року Статутний капітал Товариства сформований на оплачений грошовими коштами в повному обсязі.

Інформація щодо прострочених зобов’язань
В Товаристві відсутні прострочені зобов’язання щодо сплати податків та зборів,
несплачених штрафних санкцій за порушення законодавства про фінансові послуги,
у тому числі на ринку цінних паперів.
Інформація стосовно напрямів використання коштів, що внесені для формування
статутного капіталу
В звітному періоді кошти до статутного капіталу не вносилися і відповідно напрямки їх використання в звітному періоді відсутні.
Грошові кошти, які були внесені в статутний капітал Товариства в попередніх звітних періодах, були використані на формування технологічно-інформаційного потенціалу Товариства, придбання та створення професійного обладнання та інформаційних систем, створення потужної інфраструктури Товариства.
Фондів та резервів, не передбачених чинним законодавством України, Товариство у звітному періоді не створювало та не використовувало.
Інформація щодо пов’язаних осіб, яку було встановлено аудитором в процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності
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.
Пов’язаними особами ТОВ «Роял Капітал» є:
б) Генеральний директор Чумаченко Вадим Валентинович,
в) Директор Сулімов Віталій Петрович.
Таблиця 4
Показник

2018 рік

2017 рік

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.
Аудитори не виявили операцій з пов’язаними особами, що виходять за рамки
основної діяльності Товариства.
Інформація про наявність та обсяг непередбачених активів та зобов’язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою
В Товаристві непередбачені активи та зобов’язання, ймовірність визнання яких на
балансі є достатньо високою відсутні.
Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у
фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан
На нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, що суттєві події після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, на дату аудиторського звіту (звіту незалежного аудитора) відсутні – наведено достовірно.
Подією після звітної дати визнається факт господарської діяльності, який надав
інформацію про ситуації на дату фінансових звітів, що можуть потребувати коригувань або про ситуації, що виникли після дати складання фінансової звітності, які можуть потребувати розкриття або може вплинути на фінансовий стан, рух грошових
коштів або результати діяльності організації і який мав місце в період між звітною
датою і датою підписання бухгалтерської звітності за звітний рік (згідно МСА 560
«Події після звітного періоду»).
Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути
на діяльність Товариства у майбутньому та оцінку ступеня їхнього впливу
Нами було також розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити
під значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, оцінені оцінки управлінського персоналу щодо здатності суб’єкта
господарювання безперервно продовжувати діяльність відповідно до вимог МСА
570 (переглянутий) «Безперервність діяльності» та визначено, що існує суттєва невизначеність, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть
поставити під значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність.
Фінансова ситуація Товариства станом на 31 грудня 2018 року свідчить про стабільність і платоспроможність Товариства.
Аналізуючи показники фінансової звітності, можна зробити висновок, що Товариство фінансово-стійке, має ліквідний баланс, вірогідність банкрутства немає.
За результатами оцінки зібраних аудиторських доказів, не виявлено події або
умови, які можуть поставити під сумнів припущення про безперервність діяльності
товариства протягом 12 місяців.
Інші фінансова інформація відповідно до законодавства
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми
не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У
зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність
між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими
під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей
факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.
Розкриття інформації щодо визнання, класифікації активів та зобов’язань
ТОВ «РОЯЛ КАПІТАЛ» за період з 01.01.2018р. по 31.12.2018р. використовувало
цілком правильні та обґрунтовані принципи визнання, здійснення класифікації активів та зобов’язань в бухгалтерському обліку. В цілому оцінка активів та зобов’язань
відбувалася відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Аудиторська перевірка була проведена з метою визнання наявності відображених станом на 31.12.2018р. всіх видів активів та зобов’язань шляхом перевірки даних інвентаризації. Аналіз таких даних підтверджує достовірність всіх статей активу
та пасиву балансу та дає змогу визначити, що інвентаризація (Наказ №11-18/01 від
01.11.2018р.) проведена згідно Інструкції про інвентаризацію активів та зобов’язань
(від 02.09.2014 № 879 (зі змінами і доповненнями).
ДОВІДКА
про фінансовий стан ТОВ «РОЯЛ КАПІТАЛ» станом 31.12.2018р.
Таблиця 5
Аналіз загальної оцінки стану активів Товариства
Показники

1

% до валюти
балансу

Станом на 31.12.2018р.
тис. грн.

% до валюти
балансу

2

3

4

5

15001

46,8

15000

51,0

-

-

-

-

- інвестиційна нерухомість

-

-

-

-

15000

46,8

15000

51,0

- нематеріальні активи

1

-

-

-

- незавершене будівництво

-

-

-

-

- інші фінансові інвестиції

-

-

-

-

- довгострокова дебіторська заборгованість

-

-

-

-

-

-

-

-

17074

53,2

14434

49,0

-

-

3

-

1.Основні засоби та інші
позаоборотні активи
в тому числі:
- основні засоби (балансова вартість)

- довгострокові фінансові інвестиції

Всього

Операції з
пов’язаними сторонами

Всього

Реалізація

2

17 224

1

17867

- відстрочені податкові
активи

Придбання

503

10687

1299

2.Оборотні кошти,

www.emitinfo.com

Станом на 01.01.2018р.
тис. грн.

Операції з
пов’язаними сторонами

Операції, що проводились з пов’язаними особами в обліку Товариства відображені вірно.
Сторони зазвичай вважаються пов’язаними, якщо вони знаходяться під спільним
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в тому числі:
-

запаси і витрати
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

-

дебітори

9911

30,8

13620

46,3

-

грошові кошти

305

1,0

188

0,6

-

інші оборотні активи

-

-

-

-

- поточні фінансові
інвестиції

6858

21,4

623

2,1

3. Витрати майбутніх
періодів

-

-

-

-

Витрати майбутніх
періодів

-

-

-

-

32075

100

29434

100

РАЗОМ

Станом на 01.01.2018р.

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

Ціни найкращої заявки на
купівлю згідно з даними
організаторів
торгів на дату
оцінки, за
відсутності
визначеної
ціни найкращої заявки
на купівлю на
дату оцінки,
використовується остання
балансова
вартість

Інвестиційна
нерухомість

Первісна оцінка інвестиційної Ринковий,
нерухомості здійснюється за дохідний, висобівартістю. Подальша оцін- тратний
ка інвестиційної нерухомості
здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки.

Ціни на ринку
нерухомості,
дані оцінки
професійних
оцінювачів

Дебіторська заборгованість

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

Дохідний

Контрактні умови,
ймовірність
погашення,
очікувані
вхідні грошові
потоки

Поточні
зобов’язання

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

Витратний

Контрактні умови,
ймовірність
погашення,
очікувані вихідні грошові
потоки

Станом на 31.12.2018р.

тис. грн.

% до валюти
балансу

тис. грн.

% до валюти
балансу

23939

74,6

23874

81,1

17000

53,0

17000

57,8

капітал у дооцінках

-

-

-

-

додатковий капітал

-

-

-

-

1.Власний капітал,

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.

Таблиця 6

Аналіз загальної оцінки стану зобов’язань Товариства
Показники

Боргові цінні
папери

в тому числі:
зареєстрований (пайовий)
капітал

резервний капітал

-

-

-

-

6939

21,6

6874

23,3

неоплачений капітал

-

-

-

-

вилучений капітал

-

-

-

-

2.Позикові кошти,

8136

25,4

5560

18,9

- інші довгострокові
зобов’язання

-

-

-

-

- відстрочені податкові
зобов’язання

-

-

-

-

- поточні зобов’язання

8136

25,4

5560

18,9

-

-

-

-

32075

100

29434

100

нерозподілений прибуток
(непокритий збиток)

в тому числі:

- доходи майбутніх
періодів
РАЗОМ

Оцінка справедливої вартості активів та зобов’язання Товариства
Оцінка вартості активів та зобов’язання Товариства здійснена у відповідності з вимогами МСФЗ 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.
Підготовка фінансової звітності згідно з МСФЗ вимагає від керівництва формування суджень, оцінок та припущень, які впливають на застосування облікових політик,
а також на суми активів, зобов’язань, доходів та витрат, відображених у фінансовій
звітності. Оцінки та пов’язані з ними припущення ґрунтуються на історичному досвіді та інших факторах, які вважаються обґрунтованими за даних обставин, результати
яких формують основу суджень стосовно балансової вартості активів та зобов’язань,
яка не є очевидною з інших джерел. Хоча ці оцінки ґрунтуються на найкращому розумінні керівництвом поточних подій та операцій, фактичні результати можуть суттєво відрізнятися від цих оцінок.
Товариство застосовує методи оцінки вартості, які відповідають обставинам та
для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, максимізуючи використання доречних відкритих вхідних даних та мінімізуючи використання закритих
вхідних даних.
Таблиця 7
Класи активів
та зобов’язань,
оцінених за
справедливою
вартістю

Методики оцінювання

Метод оцінки
(ринковий,
дохідний, витратний)

Вихідні дані

Грошові кошти
та їх еквіваленти

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

Ринковий

Офіційні
курси НБУ

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
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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.
Аудитор вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки
фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що: (а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки базуються на припущеннях керівництва
щодо відсоткових ставок, волатильності, змін валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій; та (б) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в
звіті про фінансовий стан, а також на доходи (витрати) може бути значним.
Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також
може мати значний вплив на передбачувану справедливу вартість.
Аудитор вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості
є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка
суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів фінансової звітності.
Вартість чистих активів
На підставі даних балансу ТОВ «РОЯЛ КАПІТАЛ» станом на 31.12.2018р. відповідно
до вимог провадження господарської діяльності, аудитором розраховано вартість
чистих активів на предмет порівняння їх суми із заявленим статутними документами розміром статутного капіталу.
Розрахунок вартості чистих активів ТОВ «РОЯЛ КАПІТАЛ» станом на 31.12.2018р.
Таблиця 8
№п/п Зміст

Рядок балансу

Сума (тис.
грн.)

1

2

3

4

1

Склад активів, які приймаються до розрахунку

1.1

Необоротні активи
Нематеріальні активи

1000

-

Незавершені капітальні інвестиції

1005

-

Основні засоби (залишкова вартість)

1010

-

Інвестиційна нерухомість

1015

-

Довгострокові фінансові інвестиції: інші
фінансові інвестиції

1035

15000

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

-

Відстрочені податкові витрати

1045

-
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
Інші необоротні активи

1090

-

Всього
1.2

15000
Оборотні активи

>0,1

0,8

1,7

2.Забезпеченість власним ка- піталом

>0

8938

8874

1100

-

Дебіторська заборгованість

1125,1130,1135,
1140,1145, 1155

13620

3.Коефіцієнт
покриття ПП
зобов’язань власним капіталом

не>1

1,0

1,0

Інші фінансові інвестиції

1160

623

4.Коефіцієнт фінансової стабіль- ПФ
ності

>1

1,1

1,6

Грошові кошти

1165;1166,1167

188

0,7

0,8

1170

-

5.Коефіцієнт фінансової неза- КН
лежності

>0,5

Витрати майбутніх періодів
Резервах збитків або резервах належних виплат

1182

-

3. Інші показники фінансового
стану

Резервах незароблених премій

1183

-

1.Коефіцієнт реальної вартості КІР
основних і обігових засобів

0

0

Інші оборотні активи

1190

0,5

0,5

0,5

0,5

0

0

14434

Разом активи

29434

2.1

1.Коефіцієнт маневреності влас- КМ
них коштів

Запаси

Всього
2
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2.Коефіцієнт покриття інвести- КАПІ
цій

Зобов’язання, що приймаються до розрахунку

3.Коефіцієнт інвестування

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

4.Коефіцієнт реальної вартості К.рос
основних засобів у майні

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

-

Довгострокові забезпечення витрат
персоналу

1520

-

0,85-0,9

Кін

5.Коефіцієнт покриття балансу
К п.б.

Не<1

6.Коефіцієнт ефективності ви- К.е.вк.
користання власних коштів

1,7

1,8

Не<0,5

0

0

1,7

1,8

Інші довгострокові зобов’язання

1515

-

Цільове фінансування

1525

-

Інвестиційні контракти

1535

-

7.Конфіцієнт використання фі- К.в.ф.
нансових ресурсів усього майна

Призовий фонд

1540

-

8.Чистий оборотний капітал

>0

8938

8874

9.Коефіцієнт фінансового леве- К.ф.л.
риджу

Не<1

0,3

0,2

заборгованості

25,4%

18,9%

11.Обіговість дебіторської заборгованості

30,8%

46,3%

27,9%

30,1%

Всього
3

Поточні зобов’язання і забезпечення

3.1

Короткострокові кредити банків

1600

-

Поточні кредиторська заборгованість
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

-

Кредиторська заборгованість за товари, 1615
роботи, послуги

7

10.Показник
кредиторам

12.Рентабельність власного капіталу

Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з бюджетом

1620

-

- зі страхування

1625

2

- з оплати праці

1630

13

-за одержаними авансами

1635

5476

- із внутрішніх розрахунків

1645

-

Поточна кредиторська заборгованість
за страховою діяльністю

1650

-

Поточні забезпечення

1660

13

Інші поточні зобов’язання

1690

49

Всього

5560

Разом зобов’язання

5560

ТОВ «РОЯЛ КАПІТАЛ» за 2018 рік отримало збиток у сумі 65 тис.грн.
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. Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При
цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики.

Визначаємо вартість чистих активів за формулою:
(1.1+1.2)– (2.1+3.1) = (29434)–(5560) =23874тис. грн.
Станом на 31.12.2018р. вартість чистих активів складає 23874 тис.грн. і визначена
відповідно до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів
схвалених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
При порівнянні вартості чистих активів із розміром статутного капіталу встановлено, що вартість чистих активів перевищує розмір статутного капіталу ТОВ «РОЯЛ
КАПІТАЛ» на 6874 тис. грн. (23874-17000).
Критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості Товариства
Для проведення аналізу фінансових показників Товариства використано фінансову звітність у складі: Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2018
року та Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік.
Економічна оцінка фінансового стану Товариства на 01.01.2018р. та 31.12.2018р.
проводилася на підставі розрахунків наступних показників достатності, платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій:
Таблиця 9

Показники фінансового стану Товариства

>0

Інформація щодо сформованих резервів
Формування, ведення обліку, достатності та адекватності сформованих резервів
визначені обліковою політикою Товариства та дотриманням законодавства (П(С)
БО 10 «Дебіторська заборгованість», П(С)БО 11 «Зобов’язання», МСФЗ 9 «Фінансові
інструменти», МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»). Товариство
створює такі технічні резерви: резерви щорічних відпусток.
Формування резервів на звітну дату здійснюється залежно від обсягу відповідальності з урахуванням сум надходжень за період попередніх дев’яти місяців (розрахунковий період). Резерви визнаються, якщо Товариство в результаті певної події
в минулому має юридичні або фактичні зобов’язання, для врегулювання яких з
більшим ступенем імовірності буде потрібно відтік ресурсів, і які можна оцінити з
достатньою надійністю.
Станом на 31.12.2018 р. сума сформованих резервів становила 13 тис.грн.
Фінансові інвестиції
На кінець звітного періоду, що закінчився 31 грудня 2018р., Товариство має поточні та довгострокові фінансові інвестиції в сумі 15623 тис.грн.
Довгострокові фінансові інвестиції складаються із володіння паєм (часткою) господарського товариства ТОВ «РОЯЛ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 35573160)
станом на 31.12.2018 р., як і на 31.12.2017 р. їх розмір становить 15 000 тис. грн.
Поточні фінансові інвестиції обліковуються підприємством по справедливій
вартості і утримуються з метою подальшого продажу. Вони представлені простими іменними акціями українських емітентів та іншими фінансовими інвестиціями,
утримуваними для продажу. Станом на 31.12.2018 р. вартість поточних фінансових
інвестицій становить 623 тис. грн.
Таблиця 10
Вид фінансового активу

31.12.2018 р.

Прості іменні акції

623

Інші фінансові інвестиції
Показники

Норма

1

3

4

5

1.Коефіцієнт платоспроможності Кп

>1

0,3

0,3

2.Коефіцієнт поточної ліквіднос- КЛ-1
ті

1,5-2,5

2,1

2,6

3.Коефіцієнт загальної ліквід- КЛ-2
ності

0,7-0,8

0,04

0,03

4.Коефіцієнт абсолютної (термі- КЛ-3
нової) ліквідності

0,2-0,3

0,04

0,03

5.Коефіцієнт миттєвої ліквідності КЛ-4

>0,2

0,8

1,7

1. Показники
ності

2

Станом на Станом на
01.01.2018р. 31.12.2018р.

платоспромож-

2. Показники фінансової незалежності

www.emitinfo.com

Усього

623

Для того, щоб привести балансову вартість фінансових активів до їхньої справедливої вартості, проведено відповідні дооцінки та уцінки.
Таблиця 11
Вид фінансового активу
Прості іменні акції

31.12.2018 р.
Дооцінка

Уцінка

1

0,2

1

0,2

Інші фінансові інвестиції
Усього

Загальна сума довгострокових і поточних фінансових інвестицій станом на
31.12.2018 року складає 53,1% від загального обсягу активів.
Ризики суттєвого викривлення
Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства проводилась відповідно до МСА 240 «Відповідальність аудито-
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ра, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності». Під час огляду ми
не знайшли фактів та тверджень про шахрайство, які б могли привернути увагу
аудиторів. На нашу думку, заходи контролю, які застосував та яких дотримувався
управлінський персонал Товариства для запобігання й виявлення, є відповідними
та ефективними.
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 (переглянутий) «Ідентифікація
та оцінювання ризиків суттєвого викривлення через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури, необхідні для отримання
інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Аудитором були подані запити до управлінського
персоналу суб’єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Аудитором були проведені аналітичні процедури, спостереження та перевірка. Аудитор отримав 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.
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.
Станом на 31.12.2018 року, враховуючи склад активів, для Товариства кредитний ризик є найбільш суттєвим.
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 у банках, облігації та дебіторська заборгованість.
Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництва Товариства є оцінка
кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги
та будь-яка інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові
зобов’язання.
Основними методами управління кредитними ризиками Товариства є:
- попередня оцінка фінансового стану сторони майбутнього контракту;
- експертна оцінка фінансових інструментів.
Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі в ході виконання
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, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.
Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього
аудиту
Стан корпоративного управління Товариства відповідає законодавству України.
Управління Товариством здійснюють:
- Загальні збори учасників Товариства;
- Генеральний директор Товариства;
- Директор Товариства.
Вищим органом Товариства є загальні збори учасників Товариства. Вони складаються з Учасників Товариства або призначених ними представників. Представники
учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник
вправі в будь-який час замінити свого представника у загальних зборах Учасників,
сповістивши про це інших учасників. Учасник Товариства може взяти участь у загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування
з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника Товариства на такому документі засвідчується нотаріально.
За результатами перевірки стану корпоративного управління можна зробити висновок, що система корпоративного управління створена, стан корпоративного
управління Товариства відповідає законодавству України. Склад управлінського
персоналу, стан управління та стан внутрішнього аудиту відповідає чинному законодавству.
Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності
Нами було також розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити
під значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати
діяльність, оцінені оцінки управлінського персоналу щодо здатності суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність згідно з вимогами МСА 570
(переглянутий) «Безперервність діяльності» та визначено, що існує суттєва невизначеність, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність.
Фінансова ситуація Товариства станом на 31 грудня 2018 року свідчить про стабільність і платоспроможність Товариства.
Аналізуючи показники фінансової звітності, можна зробити висновок, що Товариство фінансово-стійке, має ліквідний баланс, вірогідності банкрутства немає.
За результатами оцінки зібраних аудиторських доказів, не виявлено події або
умови, які можуть поставити під сумнів припущення про безперервність діяльності
товариства протягом 12 місяців.
Станом на 31.12.2018р. у Товариства немає фінансових активів, які або були прострочені, або знецінилися, кредитів, як одержаних так і наданих, і, відповідно, будьяких застав та інших форм забезпечення.
Висновок. Фінансовий стан Товариства можна характеризувати загалом як задовільний. Аналізуючи показники фінансової звітності, можна зробити висновок, що
Товариство має ліквідний баланс, ступінь ризику – низький, вірогідності банкрутства немає. За результатами оцінки зібраних аудиторських доказів, не виявлено події та умови, які можуть поставити під сумнів припущення про безперервність діяльності Товариства, окрім погіршення економічного стану в країні.
За результатами проведення відповідних процедур аудитором не ідентифіковано
ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.
Не отримано аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена, у зв’язку з інформацією, що розкривається Товариством.
Події після дати балансу, які потребують коригування у фінансовій звітності на
дату проведення аудиту відсутні.
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цями цінними паперами.
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Повне найменування
юридичної особи відповідно до установчих
документів

«Аудиторська фірма «Міла-аудит» у формі Товариства
з обмеженою відповідальністю

Код ЄДРПОУ

23504528

Реєстраційні дані

Оболонська районна у місті Києві державна адміністрація від 20.09.1995р.

Місцезнаходження

04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.26, кв.310.

Фактичне місце розташування

04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.10А, корп.2,
кв.43.

Юридична особа діє на
підставі:

Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських
фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги №1037 від 26 січня 2006 року, згідно
з рішенням Аудиторської Палати України № №321/3
від 28.01.2016р.; Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (розділ суб’єкти аудиторської
діяльності), згідно з рішенням Аудиторської Палати
України; Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської
діяльності (розділ суб’єкти аудиторської діяльності,
які мають право проводити обов’язків аудит фінансової звітності), згідно з рішенням Аудиторської Палати
України; Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської
діяльності (розділ суб’єкти аудиторської діяльності,
які мають право проводити аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес),
згідно з рішенням Аудиторської Палати України; Свідоцтва про відповідність системи контролю якості,
№ 0714, видане рішенням Аудиторської палати України №349/4 від 28.09.2017р.; Свідоцтва про внесення
до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити
аудиторські перевірки професійних учасників ринку
цінних паперів, виданого Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний
номер Свідоцтва: 370, серія та номер Свідоцтва: П
000370 від 18.03.2016р., термін дії свідоцтва продовжено до 28.01.2021р.

Телефон та електронна
адреса

(044) 537-76-53, 537-76-52, E-mail: af.milaaudit@gmail.
com

Дата початку проведення
аудиту

25 лютого 2019 року

Дата закінчення проведення аудиту

29 березня 2019 року

Дата і номер Договору
про надання послуг з аудиту фінансової звітності

Договору №34/02/19 від 25 лютого 2019 року.

Повне ім’я ключового
партнеру із завдання з аудиту фінансової звітності

Яковенко Снєжанна Олегівна сертифікат №005843,
серія «А», виданий рішенням Аудиторської палати
України №140 від 29 жовтня 2004 року з терміном дії
до 29 жовтня 2019 року.

Повне ім’я аудиторів із
завдання з аудиту фінансової звітності:

Сейко Світлана Ігорівна, сертифікат №006770, виданий рішенням Аудиторської палати України №224/2
від 23 грудня 2010 року з терміном дії до 23 грудня
2020 року; – Сташенко Юлія Вікторівна

Додатки
•
підтверджений Аудитором Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31 грудня 2018 року;
•
підтверджений Аудитором Звіт про фінансові результати (Звіт про
сукупний дохід) Товариства за 2018 рік;
•
підтверджений Аудитором Звіт про рух грошових коштів (за прямим
методом) Товариства за 2018 рік;
•
підтверджений Аудитором Звіт про власний капітал Товариства   за
2018 рік;
•
підтверджені Аудитором Примітки до річної фінансової звітності Товариства за 2018рік;
•
підтверджені Аудитором Чисті активи за 2018 рік.
Ключовий партнер
____________________С.О.Яковенко
(Сертифікат аудитора серія А №005846 від 29.10.2004р.
Рішенням АПУ №140 від 29 жовтня 2004 р.)
Директор аудиторської фірми
ТОВ „Аудиторська фірма
„Міла –аудит”
__________________Л.М. Гавриловська
(Сертифікат аудитора серія А №003633 від 14.02.1995р.,
Рішенням АПУ №25 від 14 лютого 1995 року.)
Дата видачі аудиторського звіту: 29 березня 2019р.

На думку аудитора, ТОВ «РОЯЛ КАПІТАЛ» дотримується вимог нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що регулюють
порядок складання та розкриття інформації депозитарними установами та торгов-
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ЕМІТ ІНФО

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

Територія: Київська
2019

Дата (рік, місяць, число)

Організаційно-правова форма господарювання: Повне товариство

01

01

Вид економічної діяльності: Інші види кредитування

за ЄДРПОУ

35600067

Середня кількість працівників:

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

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

АКТИВ

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

www.emitinfo.com

52398

за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018р.
Код рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

2

3

4

1000
1001
1002
1005

2
2

1
2
1

1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020

• Форма №1

•

1022
1030

V

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

Код рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

2

3

4

1400

1010

1010

57

58

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

2

1

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

3

1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170

1017

1052

80
80

26
24
2

1180
1181
1182
1183
1184
1190
1195

1097

1081

1200
1300

1099

1082

(

) (

)

(

) (

)

1067

1068

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

240
64.92

за КВЕД

1531
1532

резерв незароблених премій

1533

інші страхові резерви

1534

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

1535
1540
1545
1595

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

1600
1605
1610
1615
1620
1621
1625
1630

4
4
9

3

18

11

1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690

1

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

1695

32

14

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

Баланс

1900

1099

1082
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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

183

202

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:

(

162

) (

)

37

21
(

165

) (

)

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

25

2121

прибуток

2290

збиток

2295

(

) (

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

(

) (

Прибуток (збиток) від припиненої
діяльності після оподаткування

2305

1

21
)
4

)

Чистий фінансовий результат:
2122
2130

(

42

) (

41

)

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
(

17
) (

)

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

ЕМІТ ІНФО

21
) (

2110

22

1
(

Дохід (витрати) від зміни інших
страхових резервів

168

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

134

137

Відрахування на соціальні заходи

2510

28

28

Амортизація

2515

1

Інші операційні витрати

2520

41

41

Разом

2550

204

206

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

17

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

3011
3015

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

Код рядка

За звітний
період

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

2

3

3000
3005
3006
3010

За аналогічний
період попереднього року
4

874

834

3025
3035

22

25

3040
3045
3050
3055

183

202

3095

171

60

3100

(

39

) (

37

)

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

(
(
(

118
33
33

) (
) (
) (

95
30
25

)
)
)

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

(

855

) (

841

)

3190

(

226

) (

809

)

-54

4

3205
3215
3220
3225
3230
3235
3250
3255

(

) (

)

3260
3270
3275

(
(
(

) (
) (
) (

)
)
)

3280

(

) (

)

3290

(

) (

)

3295

-716

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

680

3305
3310
3340
3345

(

) (

)

3350
3355
3360

(
(
(

) (
) (
) (

)
)
)

3365

(

) (

)

3370

(

) (

)

3375

(

) (

)

3390

(

) (

Код Зареєстроварядка ний капітал

680

3400
3405

-54
80

-36
116

26

80

3410
3415

Код за ДКУД

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

4

5

6

Нерозподілений прибуток Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)
8

1801005

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

57

1067

1010

57
1

1067
1

1
58

1
1068
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7

)

3395

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

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

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ПТ «ЛОМБАРД «ХОХИЧ М.Д. І КОМПАНІЯ»
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ
ПРИМІТКА 1. СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ
Повне найменування ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «ХОХИЧ М.Д.І КОМПАНІЯ» (далі
Ломбард)
Скорочена назва

ПТ «ЛОМБАРД «ХОХИЧ М.Д.І КОМПАНІЯ»

Код ЄДРПОУ

35600067

Організаційно-правова форма

Повне товариство

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 07.05.2009року. 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

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

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

Ліцензії на провадження діяльності

Розпорядження Національної комісії що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №2637 від 15.06.2017р.

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 для малих та середніх підприємств.
Концептуальною основою фінансової звітності Ломбарду за рік, що закінчився 31
грудня 2018 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ),
видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції
чинній на 01 січня 2018 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 2018 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.
Фiнансова звiтнiсть Ломбарду пiдготовлена вiдповiдно до розділу 3 «Подання
фінансових звітів» МСФЗ для малих та середніх підприємств за перiод з 01 сiчня по
31 грудня 2018 року, i складається з таких компонентiв:
- Баланс (Звiт про фінансів) станом на 31грудня 2018 року;
- Звiт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018рiк;
- Звiт про змiни у власному капiталi за 2018 рiк;
- Звiт про рух грошових коштів (за прямим методом ) за 2018 рiк;
- Текстові Примітки до фінансової звітності.
Дата затвердження
фінансової звітності
до випуску

27.01.2019 р.

Звітний період фі- Календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2018 року.
нансової звітності
Валюта звітності

Фінансова звітність складена у грошовій одиниці України – гривні

Одиниця виміру

тис. грн

Ідентифікація фінан- Представлення фінансової звітності загального призначення: надання
сової звітності
інформації про фінансовий стан результатів діяльності, про рух грошових коштів підприємств, яка є корисною для широкого кола користувачів при прийнятті економічних рішень
Фінансова звітність в З 2001 року економіка України перестала бути гіперінфляційною, отже
умовах гіперінфляції вартість капіталу Ломбарду, яка представлена в одиницях виміру, що ді(МСБО 29)
ють 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 2018 рік.
Принципи ведення Бухгалтерській облік ведеться у відповідності до законодавства Украбухгалтерського об- їни. Фінансова звітність, яка представлена, складена на основі бухгалліку
терських записів, які зроблені відповідно до Міжнародних стандартів
фінансової звітності

ПРИМІТКА 3. ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ.
Організація і методологія бухгалтерського обліку ПТ «ЛОМБАРД ХОХИЧ М.Д.І КОМ-
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ПАНІЯ» 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 фінансової бухгалтерського обліку.
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 2018 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.
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.
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

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

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
- Грошові кошти складаються з готівки в касі та рахунків у банках. Залишок грошових коштів на кінець року становить 26 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 43 тис.грн. Крім того Ломбард
має дебіторську заборгованість по виданому займу в сумі 1009 тис.грн.
Пасиви.
- На кінець 2018 року вартість складеного капіталу становить 1010 тис.грн.
- В 2018 році Ломбард отримав прибуток в сумі 1 тис.грн., Рішення щодо розподілу
прибутку не приймалось.
- Ломбард не має довгострокових зобов’язань та забезпечень.
- Поточна кредиторська заборгованість на кінець року становить 14 тис.грн. та
складається з поточних забезпечень ( нараховано резерв відпусток) - 11 тис.грн.,
заборгованості по розрахунках із заробітної плати -3 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 2018 рік сума виданих кредитів під заставу виробів із дорогоцінних металів та
дорогоцінного каміння – 469,8 тис.грн, під заставу побутової техніки- 307,5 тис.грн.,
автомобілів-77,6 тис.грн. Всього видано кредитів на суму 854,9 тис.грн.
В 2018 році Ломбард отримав дохід вiд основної діяльності – надання кредитів
під заставу майна в сумі 182,6 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 162 тис.грн.
Складовими собівартості реалізації є :
- Заробітна плата працівників Ломбарду – 111 тис.грн..
- Відрахування ЄСВ- 27 тис.грн.
- Послуги з оренди приміщення - 24 тис.грн.
Інші операційні доходи, інші витрати
В 2018 році Ломбард отримав 22 тис.грн. інших доходів у вигляді штрафів та пені за
прострочення виконання зобов’язань за наданими фінансовими кредитами.
Адміністративні витрати
Адміністративні витрати за 2018 рік склали 37 тис.грн.
Складовими адміністративних витрат є :
- Заробітна плата адміністративного персоналу Ломбарду – 29 тис.грн..
- Відрахування ЄСВ - 7 тис.грн.
- Витрати на розрахунково-касове обслуговування -1.0 тис.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 2018 рік відображено надходження грошових
коштів у сумі (1250) тис. та витрачання на суму (1304) тис.грн. Залишок коштів на
початок року - 80 тис.грн, на кінець року 26 тис.грн. Ломбардом проведена інвентаризація грошових коштів в касі Ломбарду станом на 31.12.2018року.
ПРИМІТКА 7. РОЗКРИТТЯ ПОКАЗНИКІВ ЗВІТУ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ.
Структура власного капіталу: зареєстрований пайовий капітал, нерозподілений
прибуток. Станом на 31.12.2018 року власний капітал збільшився на 1 тис.грн. та
складає 1068 тис.грн.
1.Зареєстрований пайовий капітал. Станом на 31 грудня 2018 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 31.12.2018 року Ломбард має прибуток в сумі 58 тис.грн. Розподіл прибутку не проводився.
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 2018рік становлять 377 тис. грн., складовими яких є:
- Заробітна плата учасників Ломбарду та управлінського персоналу -128 тис.грн;
- Видана та повернена безвідсоткова фінансова допомога від засновників- видано
225 тис.грн. повернуто -171 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
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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, 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.
Ми вважаємо, що Ломбард здатен продовжувати свою діяльність на безперервній
основі.
ПРИМІТКА 13. ПОДІЇ ПІСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ.
Після дати балансу в Ломбарді не відбувалося подій які б могли суттєво вплинути
на показники фінансової звітності.
Директор

В.М. Хохич

Головний бухгалтер

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

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фінансової звітності
ПОВНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛОМБАРД «ХОХИЧ М.Д. І КОМПАНІЯ»
станом на 31 грудня 2018 року.

ні будь-які невідповідності між інформацією, що міститься в Річному звіті
Ломбарду, та фінансовою звітністю, яка підлягала аудиту.

м. Київ					2019 рік
АДРЕСАТ: Збори учасників та виконавчий орган Товариства, Національна
комісія,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг.
ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ДУМКА ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ
Ми провели аудит фінансової звітності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «ХОХИЧ М.Д. І КОМПАНІЯ» (надалі - ПТ «ЛОМБАРД «ХОХИЧ М.Д. І
КОМПАНІЯ», Ломбард або Товариство), код за ЄДРПОУ 36500067; юридична адреса: Україна, 09600, Київська область, Рокитнянський район, селище міського типу Рокитне, вулиця Вокзальна, будинок 36/14, складеної
за міжнародними стандартами фінансової звітності, яка включає: Баланс
(Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2018 року, Звіт про
фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіт про власний капітал за рік, що закінчився
зазначеною датою, і примітки 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
Ломбарду на 31.12.2018 року та його фінансові результати і грошові потоки за період, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності ( надалі - МФСЗ).
ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ
Відповідно до ст.14 Закону України «Про господарські товариства»
№1576-XII від 19.09.1991 року та Засновницького договору Ломбард
зобов’язаний формувати резервний фонд шляхом відрахування частини
чистого прибутку в розмірі не менше 5% чистого прибутку. В 2018 році
Ломбард не відрахував частину чистого прибутку до резервного фонду.
Вплив цього питання на фінансову звітність є несуттєвим.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА).
Нашу відповідальність згідно з Міжнародними стандартами аудиту викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності»
нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з
Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів
етики для бухгалтерів (далі - Кодекс РМСЕБ) та 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 із застереженням.
КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ АУДИТУ
Ключові питання аудиту - це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не
висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Ми визначили, що описані
нижче питання є ключовими питаннями аудиту, які слід відобразити в нашому звіті.
ЗВІТ ПРО НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ ЩОДО РІЧНИХ
ЗВІТНИХ ДАНИХ
Цей розділ аудиторського звіту підготовлено відповідно до вимог MCA
720 (переглянутого) «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації».
Відповідальність аудитора згідно з цим МСА не є завданням з надання
впевненості стосовно іншої інформації та не встановлює зобов’язання
аудитора отримати впевненість щодо іншої інформації.
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію.
Інша інформація включає інформацію, що міститься в Річному звіті Ломбарду, але не включає фінансову звітність та наш аудиторський висновок
про неї.
Ломбард складає та подає до Національної комісії з з регулювання ринків фінансових послуг (далі - 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 (далі - Порядок 2740).
Річна звітність Ломбарду, включає:
• Загальну інформацію про ломбард (Додаток №1 );
• Звіт про склад активів та пасивів ломбарду (Додаток №2);
• Звіт про діяльність ломбарду (Додаток №3).
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на річні звітні
дані, та, відповідно, ми не висловлюємо аудиторську думку з будь-яким
рівнем впевненості щодо іншої інформації.
Нашою відповідальністю при аудиті річних звітних даних є ознайомлення з іншою інформацією та при цьому розгяд питання, чи існує суттєва
невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація
має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.
Ми переглянули звітність Ломбарду та дійшли до висновку, що відсут-
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ІНШІ ПИТАННЯ АУДИТУ
Не змінюючи думку, Аудитор звертає увагу на те, що під час складання
фінансової звітності за рік, який закінчився 31.12.2018 р. керівництво Товариства розглянуло поправки, внесені до МСФЗ та Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (далі - МСБО), які введені та діють починаючи з 01.01.2018 року і вважає, що вони не мають впливу на фінансову
звітність за 2018 рік.
Несприятливе зовнішнє середовище в країні в умовах складної політичної ситуації, коливання курсу національної валюти, відсутність чинників покращення інвестиційного клімату можуть надалі мати негативний
вплив на результати діяльності та фінансовий стан Ломбарду, характер
якого на поточний момент визначити неможливо.
Управлінський персонал не ідентифікував суттєвої невизначеності, яка
могла б поставити під значний сумнів здатність Ломбарду безперервно
продовжувати діяльність, тому використовував припущення про безперервність функціонування Товариства, як основи для обліку під час підготовки фінансових звітів.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ТИХ, КОГО НАДІЛЕНО НАЙВИЩИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ, ЗА ФІНАНСОВІ ЗВІТИ.
Керівництво Ломбарду 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 Ломбарду 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 керівництво має намір ліквідувати Ломбард чи припинити його діяльність, або коли у нього відсутня будь-яка інша реальна
альтернатива, крім ліквідації або припинення діяльності. Особи, відповідальні за корпоративне управління, несуть відповідальність за нагляд за
підготовкою фінансової звітності Ломбарду.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ.
Аудитор несе відповідальність стосовно надання висновку щодо цих
фінансових звітів та розшифровок статей фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту, Закону України
«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21 грудня
2017 року №2258-VIII, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року N 996-XIV, Міжнародних
стандартів фінансової звітності, Цивільного кодексу України, Закону України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 року
N 1576-XII (в частині, що не суперечить Цивільному кодексу України),
Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг» № 2664-111 від 12.07.2001 року (далі - Закон 2664) та
інших діючих нормативних актів, що регулюють діяльність Товариства.
Міжнародні стандарти аудиту вимагають від нас дотримання етичних
вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова
звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве
викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом
шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або
в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової
звітності.
Виконуючи аудит відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та МСА (видання 2016-17 року) в
якості національних стандартів аудиту (НСА) рішенням Аудиторської палати України № 361 від 08.06.2018 року, ми використовуємо професійне
судження та професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту.
Окрім 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 Ломбарду продовжити
безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування
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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 розкриттям інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання.
Ми повідомляємо керівництво та осіб, відповідальних за корпоративне
управління, інформацію про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, виявлені під час аудиту, включаючи
будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами
під час аудиту.
Ми також надаємо керівництву Ломбарду та відповідальним особам за
корпоративне управління, твердження, що ми виконали доречні етичні
вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі стосунки та інші
питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на
нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.
З тих питань, які ми довели до відома осіб, що відповідають за корпоративне управління, ми визначаємо питання, які були найбільш значущими
для аудиту фінансової звітності за поточний період.
ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ
Цей розділ аудиторського звіту підготовлено відповідно до вимог «Методичних рекомендацій щодо інформації, яка стосується аудиту за 2018
рік суб’єктів господарювання, нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг», затверджених Розпорядженням Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26.02.2019
року № 257.
Основні відомості про Ломбард
Таблиця 1

шовими коштами у відповідності з діючим законодавством
В звітному періоді кошти до статутного капіталу не вносились.
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, крім вимог щодо формування резервного 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 2018 року та 31 грудня 2018 року та Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік.
Економічна оцінка фінансового стану Товариства на 01.01.2018 р. та
31.12.2018 р. проводилася на підставі розрахунків наступних показників
достатності, платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій:
Показники фінансового стану Ломбарду
Таблиця 2

Повне найме- ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «ХОХИЧ М.Д.І КОМПАНІЯ»
нування

Показники

Норма

Станом на
01.01.2018р

Станом на
31.12.2018р.

2

3

4

5

Кп

>1

34,3

77,3

2.Коефіцієнт швидкої ліквідності р.1195-запаси/р.1695

КЛ-2

0,7-0,8

34,3

77,3

3.Коефіцієнт абсолютної
(термінової) ліквідності
р.1165/р.1695

КЛ-3

0,2-0,3

3,64

1,86

Скорочена на- ПТ «ЛОМБАРД «ХОХИЧ М.Д.І КОМПАНІЯ»
зва

1

Код ЄДРПОУ

1. Показники платоспроможності

35600067

Організаційно- Повне товариство
правова форма
Ю р и д и ч н а / 09600. Київська область, Рокитнянський район, смт.Рокитне, вул.
фактична адре- Вокзальна, буд.36, кв.14.
са
Дата державної ПТ «ЛОМБАРД «ХОХИЧ М.Д. І КОМПАНІЯ» було зареєстровано на
реєстрації
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
Основна мета Отримання прибутку за рахунок надання фінансових послуг
діяльності
юридичним та фізичним особам
Предмет діяль- Фінансові послуги: надання фінансових кредитів ломбардами
ності
фізичним особам під заставу майна
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
Агентства нерухомості. - 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг.

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «ХОХИЧ М.Д.І КОМПАНІЯ» 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 сплати 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.) (далі - 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 01.01.2018 року Ломбард має статутний (складений) капітал
у сумі 1010,0 тис.грн, що відповідає Засновницькому договору та даним
бухгалтерського обліку. Статутний (складений) капітал сформовано гро-
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ЕМІТ ІНФО

1.Коефіцієнтплатоспроможності( покриття)
р.1195/р.1695

2. Показники фінансової незалежності
1.Коефіцієнт маневреності
власних коштів р.1195 р.1695/р.1495

КМ

>0,1

0,98

0,99

2.Коефіцієнт фінансової
стабільності (коефіцієнт
фінансування) р.1495/р.1595
+ р.1695

ПФ

>1

33,3

76,2

3.Коефіцієнт фінансової
незалежності (автономії)
р.1495/р.1900

КН

>0,5

0,97

0,98

Зростан-ня

0,0156

0,0009

R в.к

Зростан-ня

0,0159

0,0009

3. Коефіцієнт оборотності
активів р.2000/р.1300

К.об.акт

Зростан-ня

0,18

0,17

4. Коефіцієнт оборотності власного капіталу
р.2000/р.1495

К.об.в.к

Зростан-ня

0,17

0,17

3. Інші показники фінансового стану
1.Коефіцієнт рентабельності
активів р.2350/р.1300
2. Коефіцієнт рентабельності
капіталу

R акт

Коефіцієнт платоспроможності вимірює фінансовий ризик, тобто ймовірність банкрутства. Ломбард має високий коефіцієнт платоспроможності - 77,3, 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 1,86, 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
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при провадженні нею професійної діяльності. Коефіцієнт фінансової стійкості на кінець року - 76,2 та коефіцієнт фінансової незалежності - 0,98 є
досить високими показниками та характеризують підприємство як фінансово стійке.
Коефіцієнт маневреності власних коштів на кінець року становить 0,99
та показує, яка частина капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні засоби, а яка – капіталізована. В оборотні засоби вкладена майже 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 скорочення.
Коефіцієнт оборотності власного капіталу характеризує, скільки чистого доходу від реалізації припадає на одиницю власного капіталу. Цей показник - 0,17 характеризує стабільний економічний стан Ломбарду.
Формування, ведення обліку, достатності та адекватності сформованих
резервів відповідно до законодавства
У звітному періоді та в попередні роки Ломбард не формував резервний фонд відповідно до статті 14 Закону України «Про господарські товариства» №1576-ХІІ від 19.09.1991 року (з урахуванням змін та доповнень)
та установчих документів, так як це передбачено діючим законодавством.
Структура інвестиційного портфелю
Товариство не здійснювало інвестиції в 2018 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 2018 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, розділом 2 Положення №1515.
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 2018 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» № 2664-111 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.
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 мало мобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів
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.
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 ХVІ 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 мало-

174

ЕМІТ ІНФО

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ефективна, 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.
ІНША ІНФОРМАЦІЯ
Судові розгляди
Станом на 31.12.2018 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 2018 рік становлять 944 тис. грн., складовими яких є:
- Заробітна плата учасників Ломбарду та управлінського персоналу -128
тис. грн;
- Видана та повернена безвідсоткова фінансова допомога від засновників - видано 225 тис. грн. повернуто -71 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 інформація щодо подій, які
мають суттєвий вплив на фінансові показники, не визначено.
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ
Назва аудиторської фірми

Приватне підприємство «Аудиторська
фірма «Аудит-Інформ»

Ідентифікаційний код

31719648

№ реєстру суб’єкта аудиторської діяльності для здійснення обов’язкового
аудиту

Третій

Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів, які можуть
здійснювати адиторську діяльність

№ 2905, виданого згідно Рішення АПУ
№ 109 від 23.04.2002 року; дата, до якої
свідоцтво чинне: 22.12.2021 року

Номер, дата видачі свідоцтва про відпо- Свідоцтво АП У про відповідність
відність системи контролю якості
системи контролю якості № 0679 видане рішенням АПУ від 23.02.2017 року,
номер рішення 339/3, термін дії: до
31.12.2022 року
Телефон та електронна адреса

(044) 4866459 , +38(050)4754350 E-mail:
auditinform2001@ukr.net

Номер, дата Договору про надання
аудиторських послуг

№ 0119/А від 31.01.2019 р.

Партнером із завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є :
ключовий партнер з аудиту Прахова Наталія Іванівна.
Ключовий партнер з аудиту 		
Н.І. Прахова
сертифікат аудитора серії А № 000795,
виданий рішенням АПУ № 42 від 29.02.1996 року,
дію сертифікату продовжено рішенням АПУ № 304/2
від 24.12.2014 р. до 28.02.2020 р.
Директор
ПП „АФ „Аудит – Інформ” 		
С.Б.Шевлякова
сертифікат аудитора серії А № 004948,
виданий рішенням АПУ № 104 від 30.11.2001 року,
дію сертифікату продовжено рішенням АПУ №316/2
від 29.10.2015 р. до 30.11.2020 р.
04107, м. Київ,
пров. Татарський, буд.8, оф.104
15 березня 2019 року
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Товариство з обмеженою відповідальністю «Абсолют Офіс»
КОДИ

Територія: Оболонський р-н м. Києва
2019

Дата (рік, місяць, число)

Організаційно-правова форма господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю

01

01

Вид економічної діяльності: Консультування з питань комерційної діяльності

за ЄДРПОУ

32556671

Середня кількість працівників: 5

за КОАТУУ

8038000000

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2),
грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками).

за КОПФГ

240
70.22

за КВЕД

Адреса: 04210, м.Київ, проспект Героїв Сталінграда буд 12Л, 0444265326
Складено:

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018р.
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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На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

2

3

4

1000
1001
1002
1005

3
5
-2

2
5
-3

8
-8

8
(8)

Код
рядка

Примітка

1010
1011
1012
1015

-

1016
1017
1020

• Форма №1

•
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

Примітка

На початок
звітного
періоду

2

3

4

5

151553

151553

-43092

-43093

1400

1420
1425
1430
1435
1495

Пенсійні зобов`язання

1505

1035

Довгострокові кредити банків

1510

1040

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

1515
1520

1065

Благодійна допомога

1526

1090
1095

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

1530

резерв незароблених премій

1533

інші страхові резерви

1534

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

1535
1540
1545
1595

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

1600
1605

1022
1030

1045
1050
1060

3

2

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125

223

152

1130

17

13

1135
1136

31
2

24

1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170

105873
19882
66

105873
44403

66

1180
1181
1182
1183
1184
1190
1195

5
126097

7
150472

1200
1300

126100

150474

На кінець
звітного
періоду

1401
1405
1410
1411
1412
1415

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

1021

1801001

Код за ДКУД

(
(

)

) (
2675

) (

2675

105786

105785

15000

15000

15000

15000

17
1

38
2

1
6

1
7

32

23

15

14

1670
1690

5242

29604

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

1695

5314

29689

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

Баланс

1900

126100

150474
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)

1500

1521
1525

1531
1532

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

1700

ЕМІТ ІНФО
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ЕМІТ ІНФО

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

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

Стаття

1

2

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

2000

Чисті зароблені страхові премії

2010

Премії підписані, валова сума

2011

3

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

4

5

362

403

2013

Зміна частки перестраховиків у
резерві незароблених премій

2014

2070

Валовий
прибуток

2090

збиток

2095

(

) (

Інші операційні витрати

2180

(

) (

(

) (

)

(

) (

)

(

) (

403

362
(

)

) (

)

прибуток

2190

збиток

2195

Дохід від участі в капіталі

2200

Інші фінансові доходи

2220

75

Інші доходи

2240

2452

Дохід від благодійної допомоги

2241

Фінансові витрати

2250

(

Втрати від участі в капіталі

2255

(

Інші витрати

2270

(

Дохід (витрати) від зміни інших
страхових резервів

2110

Прибуток (збиток) від впливу інфля- 2275
ції 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

Дохід від зміни вартості активів,
які оцінюються за справедливою
2121
вартістю
Дохід від первісного визнання
біологічних активів і сільськогоспо- 2122
дарської продукції

прибуток

2290

збиток

2295

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

Прибуток (збиток) від припиненої
діяльності після оподаткування

2305

(

485

) (

387

)

прибуток

2350

збиток

2355

Код Пимітрядка
ка

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
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4

)

12
(

123

5

) (

)

14013

) (

4

) (
2393

)
)

) (

14025

)

) (

4

)

6
(
1

(

)

3

5
(

) (

4

)

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

2

)

Чистий фінансовий результат:

2130

1

5

2150

2105

Стаття

4

Витрати на збут

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

Адміністативні витрати

3

Фінансовий результат від операційної діяльності:

Собівартість реалізованої продукції 2050
(товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2

Витрати від зміни вартості активів,
які оцінюються за справедливою
2181
вартістю
Витрати від первісного визнання
біологічних активів і сільськогоспо- 2182
дарської продукції

Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума

1801003

Код за ДКУД
1

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

4

5

Стаття

1

Код Пимітрядка
ка

2

3

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

4

5

Матеріальні затрати

2500

Витрати на оплату праці

2505

229

204

Відрахування на соціальні заходи

2510

51

45

Амортизація

2515

2

2

Інші операційні витрати

2520

203

144

Разом

2550

485

395

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Стаття

1
Середньорічна кількість простих
акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію
Скоригований чистий прибуток
(збиток) на одну просту акцію
5

-4

Дивіденди на одну просту акцію
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Код Пимітрядка
ка

2

3

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

4

5

2600
2605
2610
2615
2650
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ЕМІТ ІНФО

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

3011
3015

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

Код
рядка

Примітка

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

4

3000
3005
3006
3010

За аналогічний
період попереднього року
5

373

437

87

3025

2

1

3035
3040
3045
3050

4

5

7094

9416

3205
3215
3220
3225
3230

75

3235
3250
3255

(

3260
3270
3275

(
(
(

7071

) (
) (
) (

)
)
)

3280

(

) (

)

3290

(

) (

3295

) (

9418

)

)

98

-2

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової
діяльності

3055

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

3095

Товарів (робіт, послуг)

3100

(

42

) (

112

)

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

(
(
(

184
50
109

) (
) (
) (

137
44
39

)
)
)

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

(

) (
59

) (

(

50

) (

(

143

) (

3195

)
26

)
70

) (
9

) (

-164

)

)

)
26

)

71

3300
3305
3310
3340
3345

(

) (

)

3350
3355
3360

(
(
(

) (
) (
) (

)
)
)

3365

(

) (

)

3370

(

) (

)

3375

(

) (

3390

(

) (

Код
рядка

Примітка

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

Стаття

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

4

5

6

7

151553

3400
3405

-66
66

65
1

0

66

3410
3415

Нерозподілений
прибуток
(непокритий збиток)
8

1801005

-43092

Неоплачений капітал
9

Вилучений
капітал

-43098
5

Всього

10

11

(2675)

105786

-6
151553

)

-4

Код за ДКУД

Зареєстрований
капітал

)
4

3395

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ Форма №4
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необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
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відсотків
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Товариство з обмеженою відповідальністю «Абсолют Офіс»

ЕМІТ ІНФО

Примітки до фінансової звітності ТОВ «АБСОЛЮТ ОФІС» за 2018 рік
1. Інформація про ТОВ «АБСОЛЮТ ОФІС»
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АБСОЛЮТ ОФІС» (далі «Товариство») (код ЄДРПОУ 32556671) зареєстроване 10 червня 2003 року відповідно до
чинного законодавства України. Місце знаходження Товариства: пр.-т. Героїв Сталінграда, 12Л, м. Київ, 04210, Україна.
Державна реєстрація Статуту в останній редакції здійснена 28.11.2018 року. Товариство провадить свою діяльність відповідно до Статуту.
Основними видами діяльності Товариства є консультування з питань комерційної
діяльності й керування (основний); проведення навчання та консультацій з науково-технічних та економічних проблем; здійснення операцій з цінними паперами відповідно до вимог чинного Законодавства та інші.				
Інформація про випуск облігацій Товариства:
•   Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (Серія А) №45/2/12 від
04.05.2012р., видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
17.06.2013р. Загальна номінальна вартість випуску – 10 000 000 (десять мільйонів) гривень, номінальна вартість 1 облігації – 100 гривень, кількість облігацій – 100
000 штук, форма випуску – бездокументарна. Строк обігу облігацій – після реєстрації в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій по
30.06.2021 року.
•  Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (Серія В) №46/2/12 від
04.05.2012р., видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
17.06.2013р. Загальна номінальна вартість випуску – 5 000 000 (п’ять мільйонів) гривень, номінальна вартість 1 облігації – 100 гривень, кількість облігацій – 50 000
штук, форма випуску – бездокументарна. Строк обігу облігацій – після реєстрації
в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій по
30.06.2021 року.
•  Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (Серія С) №47/2/12 від
04.05.2012р., видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
17.06.2013р. Загальна номінальна вартість випуску – 5 000 000 (п’ять мільйонів) гривень, номінальна вартість 1 облігації – 100 гривень, кількість облігацій – 50 000
штук, форма випуску – бездокументарна. Строк обігу облігацій – після реєстрації
в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій по
30.06.2021 року.
•  Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (Серія D) №48/2/12-Т від
04.05.2012р., видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
17.06.2013р. Загальна номінальна вартість випуску – 4 990 000 (чотири мільйони
дев’ятсот дев’яносто тисяч) гривень, номінальна вартість 1 облігації – 100 гривень,
кількість облігацій – 49 900 штук, форма випуску – бездокументарна. Строк обігу облігацій – після реєстрації в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій по 30.06.2021 року.
•  Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (Серія E) №49/2/12 від
04.05.2012р., видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 17.06.2013р. Загальна номінальна вартість випуску – 3 000 000 (три мільйони)
гривень, номінальна вартість 1 облігації – 100 гривень, кількість облігацій – 30
000 штук, форма випуску – бездокументарна. Строк обігу облігацій – після реєстрації в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій по
30.06.2021 року.
•  Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (Серія F) №50/2/12 від
04.05.2012р., видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
17.06.2013р. Загальна номінальна вартість випуску – 2 000 000 (два мільйони) гривень, номінальна вартість 1 облігації – 100 гривень, кількість облігацій – 20 000 штук,
форма випуску – бездокументарна. Строк обігу облігацій – після реєстрації в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій по 30.06.2021
року.
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові
акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.
Кількість працівників станом на 31 грудня 2018 року - 4 особи. Вищим органом Товариства є Загальні збори його учасників. Станом на 31 грудня 2018 р. учасниками
Товариства є:
Учасники

Розмір частки в статутному капіталі
Сума

ПрАТ «Компанія з управління активами «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» (код
22904759)

114 963 645 грн. ,що розподілено на наступні пайові фонди:

ПрАТ «Компанія з управління активами «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» (код
22904759) у власних інтересах

75 093 992 грн.

ПВІФ «Фітон» НВЗТ (код
ЄДРСІ 2331397)

9 218 060 грн.

ПВІФ «РОЗВИТКУ ТЕРНОПІЛЛЯ» НВЗТ (код ЄДРСІ
233732)

1 580 000 грн.

ПВІФ «ПСІ» НВЗТ (код ЄДРСІ 233735)

14 974 188 грн.

ПВІФ «Омікрон» НВЗТ
(код ЄДРСІ 233485)

926 495 грн.

ПВІФ «Пі» НВЗТ (код ЄДРСІ 2331398)

1 000 грн.

ПВІФ «Сікорські Челендж» НВЗТ (код ЄДРІСІ
23300258)

2 109 910 грн.
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Частка, %

75,85712%
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ПВІФ «Іпсілон» НВЗТ (код
ЄДРСІ 233489)

6 500 000 грн.

ПІФ «РЕЗЕРВНА НЕРУХОМІСТЬ» (код ЄДРСІ
232486)

4 560 000 грн.

ТОВ «Бі Ен
32557104)

(код

10 855 966 грн.

7,16316%

ПАТ «ЗНКІФ «РЕЗЕРВНА НЕРУХОМІСТЬ» (код
33351813)

23 058 000 грн.

15,21449%

Всього сплачений статутний капітал

148 877 611,0 (сто сорок
вісім мільйонів вісімсот
сімдесят сім тисяч шістсот одинадцять) грн. 00
коп.

98,23477%

Тимчасово вилучений капітал (до передачі учасникам або третім особам)

2 675 260,0 грн.

1,76523%

Всього статутний капітал

151 552 871 (сто п’ятдесят
один мільйон п’ятсот
п’ятдесят дві тисячі вісімсот сімдесят одна) грн.
00 коп.

100%

Сі»

За період, що перевіряється,дивіденди на Товаристві не нараховувались та не виплачувались.
2. Загальна основа формування фінансової звітності
2.1. Достовірне подання та відповідність П(С)БО
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка
сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства.
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за 2018 рік, Національні
стандарти бухгалтерського обліку П(С)БО , в редакції чинній на 01 січня 2018 року,
що офіційно оприлюдненні на сайті Міністерства фінансів України.
2.2. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч. Товариством операцій в іноземній валюті в звітному періоді не проводилось.
2.3. Припущення про безперервність діяльності
Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування,
які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.
3. Положення облікової політики
3.1.Склад фінансової звітності Склад фінансової звітності відповідає Закону України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та П(С)БО 1, зокрема:
--Баланс;
-Звіт про фінансові результати;
-Звіт про власний капітал;
- Звіт про рух коштів;
- Примітки до річної фінансової звітності.
3.2. Загальні положення щодо облікових
3.2.1. Основа формування облікових
Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб’єктом господарювання при складанні та поданні фінансової
звітності. Облікові політики, які, за висновком дають змогу скласти таку фінансову
звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події
та умови, до яких вони застосовуються.
Протягом звітного періоду Товариство дотримувалось наступних принципів діяльності, обліку та складання фінансової звітності: суттєвість, зіставність, безперервність, своєчасність, нарахування та відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, послідовності, обачності та єдиного грошового вимірника.
3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках
Зміни облікові політики допускаються в разі:
-Зміни статутних вимог або законодавчих вимог;
-Зміни вимог органу , який здійснює функції державного регулювання методології
бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
-Якщо зміни облікової політики забезпечать більш достовірне відображення подій
(господарських операцій) у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності.
3.2.3. Методи подання інформації у фінансових звітах
Згідно П(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі «функції витрат» або «собівартості реалізації», згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій
як частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність . Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух
грошових коштів здійснюється із застосуванням прямого методу,згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат
грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень та грошових
виплат формується на підставі облікових записів Товариства.
3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів
3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів
Фінансові інвестиції відображаються за первісною вартістю придбання. Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку
за датою здійснення операції. Справедлива вартість акцій та облігацій , які внесені
до біржового списку,оцінюється за біржовим курсом організатора торгівлі. 		
Якщо є підстава вважати,що балансова вартість суттєво відрізняється
від справедливої Товариство визначає справедливу вартість за допомогою інших
методів оцінки.
3.3.2. Облігації.
ТОВ «АБСОЛЮТ ОФІС» являється емітентом довгострокових іменних відсоткових облігацій. Рішення про випуск та розміщення облігацій прийнято на Загальних зборах
Учасників Товариства,протокол №28 від 15.03.2012 року.
Облігації випущено
шістьма серіями: A, B, C, D, E, F. Строк обігу облігацій - після реєстрації в Національній
комісії з цінних паперів та фондового ринку по 30.06.2021 року.
Випущені облігації є іменними,відсотковими,звичайними(незабезпеченими). Облігації випущені в кількості 299 900 штук,що обертаються вільно,в тому числі за серіями:
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Серія А - 100 000 ( сто тисяч) штук;
Cерія В - 50 000(п’ятдесят тисяч) штук;
Серія С - 50 000(п’ятдесят тисяч) штук;
Серія D - 49 900(сорок дев`ять тисяч дев`ятсот) штук;
Серія E - 30 000(тридцять тисяч) штук;
Серія F - 20 000(двадцять тисяч) штук.
Номінальна вартість кожної облігації становить 100(сто) гривень та форма існування облігацій без документарна .
Загальна номінальна вартість всього випуску облігацій
становить 29 990
000(двадцять дев’ять мільйонів дев’ятсот дев’яносто тисяч)гривень , який поділений
за наступними серіями:
Серія А – 10 000 000 ( десять мільйонів)гривень;
Серія В - 5 000 000(п’ять мільйонів)гривень;
Серія С - 5 000 000(п’ять мільйонів)гривень;
Серія D - 4 990 000 (чотири мільйони дев’ятсот дев’яносто тисяч )гривень ;
Серія E - 3 000 000(три мільйони)гривень;
Серія F - 2 000 000(два мільйони) гривень.
Датою початку первинного розміщення облігацій являється 11.06.2012 року , а датою закінчення первинного розміщення облігацій 11.06.2013 року.
Товариством « АБСОЛЮТ ОФІС» залучено фінансування в розмірі 15 млн. грн.(п’ятнадцять
мільйонів гривень 00 копійок) шляхом розміщення відсоткових облігації серії А (100
тис. шт.) та В (50 тис. шт.) на ПрАТ КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» , що діє від свого
імені та за рахунок ПВІФ «ПІ».
За облігаціями , що є розміщені проводиться щомісячне нарахування та виплата
відсоткового доходу, що нараховується відповідно до відсоткових періодів та по методології розрахунку, що визначений в проспекті емісії .
Розрахунки по нарахуванню та виплаті відсотків обліковується на рахунку 684 «Розрахунки по нарахованих відсотках» та в витратах закриваються на рахунок 952 «Інші
фінансові витрати».
Зберігаються облігації власної емісії в ПАТ «Національний депозитарій України», місце знаходження: 04107, м. Київ , вул. Тропініна ,буд.7-Г.
Додається довідка ПАТ «Національного депозитарію України» про стан рахунку в
цінних паперах станом на 28.12.2018 року (відповідно по облігаціях серії С,D,Е,F).
Бухгалтерський облік операцій проводиться відповідно до діючого законодавства.
Облігації обліковуються на позабалансовому рахунку 081 «Облігації власної емісії»
за номінальною вартістю та за їх видами , в кількісному та сумарному значеннях.
3.3.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти
Грошові кошти складаються з коштів на поточних рахунках у банках.
Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку погашення, наприклад, протягом не більше ніж три місяці з дати
придбання.
3.3.3. Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість – це непохідні фінансові активи , що не котируються на активному ринку, з фіксованими платежами або такими,що можуть бути
визначені,крім тих фінансових активів,які Товариство має намір продати негайно
або в короткій перспективі.
Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю.
Поточну дебіторську заборгованість , без встановленої ставки відсотка, Товариство
оцінює за сумою первісного рахунку фактури.
3.3.4. Фінансові активи для подальшого продажу
Активи , утримувані для продажу, оцінюються і відображаються в бухгалтерському
обліку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартістю. Товариство припиняє визнання активів , коли активи погашені або права на отримання
грошових потоків від активів втратили свою чинність або Товариство передало права на отримання грошових потоків від фінансових активів або уклало угоду про передачу , і при цьому також передало в основному всі ризики та вигоди володіння,але
припинило здійснювати контроль. Контроль вважається збереженим,якщо контрагент не має практичної можливості повністю продати актив непов’язаній стороні
без внесення додаткових обмежень на перепродаж.
3.3.5. Зобов’язання
Зобов’язання визнаються після отримання активів , якщо інше не передбачено договором або законом . Фінансові зобов’язання Товариства обліковуються за амортизованою вартістю. Товариство вилучає фінансове зобов’язання (або його частину) зі
свого звіту про фінансовий стан тоді, коли його погашають,тобто коли зобов’язання
виконано.			
3.4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів
3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів
Товариство визнає матеріальний об’єкт основним засобом, якщо він утримується з метою його 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 відповідає критерію суттєвості. 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.
3.4.2. Подальші витрати
Товариство не визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів витрати на
щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об’єкта. Ці витрати
визнаються в прибутку чи збитку,коли вони понесені. В балансовій вартості об’єкта
основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям
визнання активу.
3.4.3. Амортизація основних засобів
Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом ,
що напряму залежить від терміну їх корисного використання.
Амортизацію активу починають коли він стає придатним для використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої
актив класифікують як утримуваний для продажу або на дату, з якої припиняють визнання активу.
3.4.4. Нематеріальні активи
Придбаний або отриманий нематеріальний актив відображати в балансі , якщо
існує ймовірність одержання майбутніх економічних вигод , пов’язаних з його використанням. 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.
3.5. Облікові політики щодо податку на прибуток
Доходи і витрати підприємства визначати з урахуванням його діяльності. Доходи та
витрати включаються до складу звіту про фінансові результати за підстав принципів
нарахування і відповідності та відображаються бухгалтерському обліку і звітності
тих періодів , до яких вони відносяться. Податок на прибуток в звіті про фінансові
результати за рік складається з поточного податку. Розраховується податок відповідно до діючого законодавства,з використанням податкової ставки,діючою на протязі звітного періоду. Товариство визнає поточні податки у капіталі , якщо податок
належить до статей , які відображені безпосередньо у власному капіталі в тому са-
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мому чи в іншому періоді.
3.6. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань
3.6.1. Забезпечення
Відповідно до законодавства Товариство створює забезпечення майбутніх виплат: резерв на забезпечення оплати відпусток. Розрахунок резерву відпусток нараховується щомісячно,включаючи відрахування на соціальне страхування з цих
сум,розраховується виходячи з кількості днів фактично невикористаної працівниками відпустки на середньоденний заробіток безпосередньо кожного працівника,на
момент проведення такого розрахунку.
3.6.2. Заробітна плата
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. В 2018 році ставка податку на доходи фізичних осіб
становила 18 %. Мінімальна заробітна плата в 2018 році становила 3723 гривень.
Ставка єдиного соціального внеску нарахованого на суму заробітної плати в 2018
році складала 22%.
3.8. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової
звітності
3.8.1 Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування,при наявності всіх документів , що підтверджують виконання операції.
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 надання послуг визнається, виходячи зі ступеня завершеності операції з
надання послуг на дату балансу, 3якщо може бути достовірно оцінений результат
цієї операції.
Витрати за позиками,які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду.
4. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах
4.1. Дохід від реалізації
		
тис. грн.
2018 р.

2017 р.

Дохід від реалізації послуг

362

403

Дохід від реалізації послуг торгівця цінних паперів

-

-

Всього доходи від реалізації

362

403

Інші доходи

2018 р.

2017 р.

Дохід від зміни справедливої вартості інвестицій

252

-

Відшкодування раніше списаних активів

-

-

Інші доходи

2200

14013

Всього

2452

14013

Інші витрати

2018 р.

2017 р.

Втрати від зміни справедливої вартості інвестицій

-

-

Інші витрати

2393

14025

Всього

2393

14025

4.2. Інші доходи, інші витрати
		

4.3. Адміністративні витрати
2018 р.

2017 р.

Витрати на оплату праці

229

204

Відрахування на соціальні заходи

51

45

Амортизація

2

2

Інші операційні витрати

203

136

Всього адміністративних витрат

485

387

4.4. Прибуток
За підсумками 2017 р Товариством відображено в фінансовій звітності збиток в розмірі 4 тис. грн.
За підсумками 2018 року Товариством отриманий прибуток в розмірі 6 тис. грн. ,чистий прибуток складає 5 тис. грн.
4.5. Основні засоби
тис. грн.
За первинною вартістю

Будівлі

Машини та
обладнання

1

2

3

31 грудня 2017
року

-

Надходження
Вибуття

Меблі та
приладдя

Незавершене
будівництво

Всього

4

5

6

7

8

-

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31 грудня 2018
року

-

8

-

-

-

8

Накопичена амортизація

-

-

-

-

-

-

31 грудня 2017
року

-

6

-

-

-

6
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Чиста балансова
вартість
31 грудня
року

2018

-

8

-

-

-

8

Нематеріальні активи
За первісною
вартістю

тис.грн.

На 01.01.2018

Комп’ютерні
програми

5

Накопичена
амортизація

2

Надходження

1

Вибуття

На 31.12.2018

-

5

-

3

4.6. Інвестиції, доступні для продажу

тис. грн
31 грудня 2018

31 грудня 2017

Акції ПАТ ЗНКІФ»Резервна нерухомість»

-

2 392 500,00

Іменні сертифікати Іпсілон

3 978 502,00

3 978 502,008

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
«АБСОЛЮТ ОФІС» станом на 31.12.2018р.
Національній комісії з цінних
паперів та фондового ринку
Керівництву ТОВ «АБСОЛЮТ ОФІС»
Учасникам ТОВ «АБСОЛЮТ ОФІС»
Іншим користувачам фінансової звітності
Основні відомості
Повне найменування: Товариства з обмеженою відповідальністю «АБСОЛЮТ ОФІС»
Скорочене найменування: ТОВ «АБОФІС»
Код за ЄДРПОУ: 32556671
Місцезнаходження:
Юридична адреса 04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, буд. 12-Л
Фактична адреса 04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, буд. 12-Л
Дата державної реєстрації: 10.06.2003р.
Основні види діяльності:
70.22 – консультування з питань комерційної діяльності й керування (основний)
46.36 – оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами
78.20 – діяльність агентств тимчасового працевлаштування
78.30 – інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами
46.66 – оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням
46.75 – оптова торгівля хімічними продуктами
49.90 – неспеціалізована оптова торгівля

Іменні сертифікати Омікронкції АТ Східно- 1 275 600,001
Європейська фондова біржа

1 275 600,00

Іменні інвест.Сертифікати ПСІ

5 378 011,9436

5 378 011,94

Корпоративні права АПФ «АПР»

710 000,00

458 000,00

Корпоративні права К-ГРУПП

5 667 571,24

5 667 571,24

Корпоративні права ТОВ «Конгрес -Інвест»

732 000,00

732 000,0041

Дата внесення змін до установчих документів:
Останні зміни та доповнення до Статуту: від 27.11.2018 (протокол №50 від
27.11.2018)
Реєстраційний номер справи: 1_069_021485_28
Код: 493891932699

Іменні інцест сертиф.Резервна нарухомість

2 661 443,00

-

Корпоративні права ТОВ «Бі Ен Сі»

14 500 000,00

-

Керівник: Новікова Юлія Євгеніївна

Корпоративні права МФП «Тур де Фінанс»

9 500 000,00

-

Всього:

44 403 128,18,18

19 882 185,18

4.7. Торговельна та інша дебіторська заборгованість

Кількість працівників: 4 (станом на 31.12.2018р.)

тис. грн.

31 грудня 2018 31 грудня 2017
року
року
Торговельна дебіторська заборгованість

152

223

Аванси видані

13

17

Розрахунки з бюджетом

24

31

Інша поточна дебіторська заборгованість

105873

105873

Інші оборотні активи

7

5

Резерв під зменшення корисності дебітор- ської заборгованості

-

Чиста вартість торговельної дебіторської 106069
заборгованості:

106149

Дебіторська заборгованість Товариства не має забезпечення.
4.8. Грошові кошти

На нашу думку, за винятком впливу питання, викладеного у параграфі «Основа для
висловлення думки із застереженням», фінансова звітність Товариства з обмеженою
відповідальністю «АБСОЛЮТ ОФІС» відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах
фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2018р., його фінансові результати
і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Основа для висловлення думки із застереженням
В Товаристві існує дебіторська заборгованість терміном більш 3-х років на суму 105
872,7 тис. грн., яку слід класифікувати як довгострокову, крім того, на суму 127,3 тис.
грн. слід було нарахувати резерв сумнівних боргів та зменшити вартість чистих активів. Якщо довгострокова дебіторська заборгованість не буде повернута, то в майбутньому це може призвести до зменшення чистого прибутку, отже, до зменшення
розміру власного капіталу.
тис. грн.

31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017р.
Каса та рахунки в банках, в грн.

-

66

Банківські депозити, в грн.

-

-

Всього:

-

66

4.9. Статутний капітал
Станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року зареєстрований статутний
капітал Товариства не змінювався та складає 151553 тис. грн., вилучений капітал
складає 2675 тис. грн.
4.10. Короткострокові забезпечення

тис. грн.
31грудня 2018 р. 31 грудня 2017р.

Резерв відпусток

14

15

Всього:

14

15

4.11. Торговельна та інша кредиторська заборгованість

тис. грн.

31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017р.
Торговельна кредиторська заборгованість

38

17

Розрахунки з бюджетом

2

1

Одержані аванси

23

32

Заробітна плата та соціальні внески

8

7

Інші (виникла в листопаді,грудні 2018
року,термін погашення боргу на протязі 29604
2019 року)

5242

Всього кредиторська заборгованість

5299

29675

5. Події після Балансу
Керівництво Товариства вважає що не існувало подій після звітної дати, які необхідно розкривати в даних Примітках.
Директор ТОВ «Абсолют Офіс» Новікова Ю.Є.
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Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
«АБСОЛЮТ ОФІС» (код ЄДРПОУ 32556671; юридична адреса: Україна, 04210, м. Київ,
проспект Героїв Сталінграда, буд. 12-Л; фактична адреса: Україна, 04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, буд. 12-Л), (далі – Товариство), що складається зі Звіту про
фінансовий стан станом на 31 грудня 2018р., Звіту про прибутки і збитки та інший
сукупний дохід, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про зміни у власному капіталі
за рік, який закінчився зазначеною датою, і Приміток до фінансової звітності.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність
аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами,
застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали
інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що
отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх
як основи для нашої думки із застереженням.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були найбільш важливими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період.
Ці питання розглядались в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та
враховувались при формулюванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо
окремої думки щодо цих питань.
Крім питань, викладених у розділі «Основа для думки із застереженням», ми визначили, що немає інших питань, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання
цієї фінансової звітності у відповідності до П(С)БО та за таку систему внутрішнього
контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок
шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність
за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній
основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності
діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або
планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних
альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за
процесом звітування Товариства.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у
цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим
рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА,
завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути
результатом шахрайства або помилки, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:
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– ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності
внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми
та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення
внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні
пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
– отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосується аудиту, для
розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи контролю;
– оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідного розкриття інформації, зробленого управлінським персоналом;
– доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку
та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва
невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість
Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо
існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо
такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки
ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора.
Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі;
– оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з
розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події,
що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження,
що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм
про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що
впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.
Мі повідомляємо управлінському персоналу 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.
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. При наявності таких питань ми описуємо їх в своєму звіті аудитора крім випадків,
якщо законодавчим чи регулятивним актом заборонено публічне розкриття такого
питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначимо, що таке питання
не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення
можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.
Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
Інформація щодо випуску облігацій Товариства з обмеженою відповідальністю «АБСОЛЮТ ОФІС»:
•
Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (Серія А)
№45/2/12 від 04.05.2012р., видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 17.06.2013р. Загальна номінальна вартість випуску – 10 000 000 (десять мільйонів) гривень, номінальна вартість 1 облігації – 100 гривень, кількість облігацій 100 000 штук, форма випуску – бездокументарна. Строк обігу облігацій - після
реєстрації в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій
по 30.06.2021 року.
•
Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (Серія В)
№46/2/12 від 04.05.2012р., видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 17.06.2013р. Загальна номінальна вартість випуску – 5 000 000 (п’ять
мільйонів) гривень, номінальна вартість 1 облігації – 100 гривень, кількість облігацій
50 000 штук, форма випуску – бездокументарна. Строк обігу облігацій - після реєстрації в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій по
30.06.2021 року.
•
Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (Серія С)
№47/2/12 від 04.05.2012р., видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 17.06.2013р. Загальна номінальна вартість випуску – 5 000 000 (п’ять
мільйонів) гривень, номінальна вартість 1 облігації – 100 гривень, кількість облігацій
50 000 штук, форма випуску – бездокументарна. Строк обігу облігацій - після реєстрації в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій по
30.06.2021 року.
•
Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (Серія D)
№48/2/12-T від 04.05.2012р., видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 17.06.2013р. Загальна номінальна вартість випуску – 4 990 000 (чотири
мільйони дев’ятсот дев’яносто тисяч) гривень, номінальна вартість 1 облігації – 100
гривень, кількість облігацій 49 900 штук, форма випуску – бездокументарна. Строк
обігу облігацій - після реєстрації в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій по 30.06.2021 року.
•
Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (Серія Е)
№49/2/12 від 04.05.2012р., видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 17.06.2013р. Загальна номінальна вартість випуску – 3 000 000 (три
мільйони) гривень, номінальна вартість 1 облігації – 100 гривень, кількість облігацій
30 000 штук, форма випуску – бездокументарна. Строк обігу облігацій - після реєстрації в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій по
30.06.2021 року.
•
Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (Серія F)
№50/2/12 від 04.05.2012р., видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 17.06.2013р. Загальна номінальна вартість випуску – 2 000 000 (два
мільйони) гривень, номінальна вартість 1 облігації – 100 гривень, кількість облігацій
20 000 штук, форма випуску – бездокументарна. Строк обігу облігацій - після реєстрації в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій по
30.06.2021 року.
Інформація щодо активів, зобов’язань та чистого прибутку (збитку) Товариства
Необоротні активи
Нематеріальні активи Товариства обліковуються відповідно до П(С)БО №8 «Нематеріальні активи». Станом на 31.12.2018р. балансова вартість нематеріальних активів
Товариства складає 2 тис. грн., нарахований знос становить 3 тис. грн., первісна вартість - 5 тис. грн.
Основні засоби на балансі Товариства обліковуються відповідно до П(С)БО №7
«Основні засоби» та станом на 31.12.2018р. складають за балансовою (залишковою)
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вартістю 0 тис. грн. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2018р. становить 8 тис. грн., нарахований знос – 8 тис. грн.
Оборотні активи
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2018р. складає за чистою реалізаційною вартістю 152 тис. грн., в т.ч. дебіторська заборгованість
за товари, роботи, послуги – 203 тис. грн., нарахований резерв сумнівних боргів – 51
тис. грн.
Станом на 31.12.2018р. дебіторська заборгованість за розрахунками складає:
- за виданими авансами – 13 тис. грн.
- з бюджетом – 24 тис. грн.
Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2018р. складає 105 873
тис. грн.
Поточні фінансові інвестиції станом на 31.12.2018р. складають 44 403 грн.
Грошові кошти та х еквіваленти станом на 31.12.2018р. становлять 0 тис. грн.
Інші оборотні активи Товариства станом на 31.12.2018р. складають 7 тис. грн.
Інформація щодо активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття
Необоротні активи та групи вибуття станом на 31.12.2018р. не обліковуються.
Інформація щодо зобов’язань Товариства
Довгострокові зобов’язання та забезпечення
Зобов’язання на Товаристві обліковуються відповідно до П(С)БО №11 «Зобов’язання».
Інші довгострокові зобов’язання – облігації - станом на 31.12.2018р. становлять 15
000 тис. грн.
Поточні зобов’язання та забезпечення
Станом на 31.12.2018р. поточна кредиторська заборгованість Товариства за:
- товари, роботи, послуги становить 38 тис. грн.;
- розрахунками з бюджетом 2 тис. грн.;
- розрахунками зі страхування 1 тис грн.;
- розрахунками з оплати праці 7 тис. грн.
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами станом на
31.12.2018р. становить 23 тис. грн.
Поточні забезпечення Товариства станом на 31.12.2018р. становлять 14 тис. грн.
Інші поточні зобов’язання Товариства станом на 31.12.2018р. складають 29 604 тис.
грн.
Інформація щодо зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними
для продажу, та групами вибуття
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття станом на 31.12.2018р. не обліковуються.
Інформація щодо формування власного капіталу
Власний капітал Товариства складається з зареєстрованого (пайового) капіталу, вилученого капіталу та непокритого збитку.
Зареєстрований (пайовий) капітал Товариства станом на 31.12.2018р. становить 151
553 тис. грн.
Вилучений капітал товариства станом на 3.12.2018р. складає 2 675 тис. грн.
Непокритий збиток Товариства станом на 31.12.2017р. становив 43 092 тис грн. за
звітний рік Товариство отримало збиток в розмірі 1 тис. грн. Станом на 31.12.2018р.
непокритий збиток Товариства складає 43 093 тис. грн.
Інформація щодо непередбачених активів та/або зобов’язань Товариства
Інформація щодо наявності та обсягу непередбачених активів та/або зобов’язань,
ймовірність визнання яких в балансі Товариства є достатньо високою, – відсутня.
Інформація щодо активів та зобов’язань Товариства є повною, достовірною та відповідає вимогам чинного законодавства.
Інформація щодо чистих активів Товариства
Розрахунок вартості чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2018 року приведений в табл. 1
Таблиця 1
Сума, тис. грн.
Необоротні активи

2

Оборотні активи

150 472

Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

-

ВСЬОГО АКТИВИ

150 474

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

15 000

Поточні зобов’язання і забезпечення

29 689

Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримувани- ми для продажу, та групи вибуття
ВСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

44 689

ЧИСТІ АКТИВИ

105 785

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

151 553

Вартість чистих активів Товариства менше розміру зареєстрованого капіталу в
зв’язку з отриманням Товариством збитку та викупом Товариством частки власного
статутного капіталу.
Інформація щодо формування та сплати статутного капіталу Товариства
Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «АБСОЛЮТ ОФІС» в перший редакції затверджено протоколом №1 Загальних зборів засновників від 12 травня
2003 року та зареєстрований Подільською районною у м. Києві державною адміністрацією 10 червня 2003 року. Відповідно до Статуту статутний капітал Товариства
з обмеженою відповідальністю «АБСОЛЮТ ОФІС» становив 20 000,00 грн. (двадцять
тисяч гривень).
Загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «АБСОЛЮТ ОФІС» (протокол №1 від 02.02.2004р.) прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу. Статут в наступній редакції зареєстровано Подільською
районною у м. Києві державною адміністрацією 03 березня 2004р. Згідно зі Статутом
статутний капітал Товариства становив 60 000 005,00 грн. (шістдесят мільйонів п’ять
гривень).
Зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «АБСОЛЮТ ОФІС»
(протокол №3 від 28.05.2004р.) прийнято рішення про внесення змін до статуту у
зв’язку зі збільшенням статутного капіталу. Зміни до Статуту зареєстровано Подільською районною у м. Києві державною адміністрацією 23 червня 2004р. Відповідно
до Статуту статутний капітал Товариства становив 60 100 336,00 грн. (шістдесят мільйонів сто тисяч триста тридцять шість гривень).
Загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «АБСОЛЮТ ОФІС» (протокол №8 від 14.05.2007р.) прийнято рішення про зміну складу
учасників, у зв’язку з чим затверджено наступну редакцію Статуту, зареєстровану
Подільською районною у м. Києві державною адміністрацією 01 червня 2007 року.
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Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «АБСОЛЮТ ОФІС» в наступній
редакції, затверджений рішенням Загальних зборів учасників (протокол №14 від
19.03.2009р.) та зареєстрований Оболонською районною у м. Києві державною адміністрацією 25 березня 2009 року, прийнято в зв’язку зі збільшенням розміру статутного капіталу до 151 552 871,00 грн. (сто п’ятдесят один мільйон п’ятсот п’ятдесят
дві тисячі вісімсот сімдесят одна гривня) та поділом статутного капіталу наступним
чином:
• ТОВ «Національний резерв» - 108 191,00 грн., що становить 0,0713883% статутного
капіталу;
• ЗАТ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» - 59 992 145,00 грн.., що становить 39,5849611% статутного
капіталу;
• ТОВ «Бі ен Сі» - 30 313 000,00 грн., що становить 20,0016006% статутного капіталу;
• ТОВ «Тур де Фінанс» - 14 144 500,00 грн., що становить 9,3330465% статутного капіталу;
• ТОВ «КОНГРЕС-ІНВЕСТ» - 2 312 335,00 грн., що становить 1,5257613% статутного капіталу;
• ТОВ «Фінансова компанія «Конгрес Ріал Істейт Фінанс» - 44 682 700,00 грн., що становить 29,4832422% статутного капіталу.
Сплату статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «АБСОЛЮТ
ОФІС» проведено:
1)
Грошовими коштами на загальну суму 91 553 866,00 грн.:
- згідно б/в АКБ «Укрсоцбанк» в м. Києві від 04.06.2003р. – 350,00 грн.;
- згідно б/в АКБ «Укрсоцбанк» в м. Києві від 25.02.2004р. – 650,00 грн.;
- згідно б/в АКБ «Укрсоцбанк» в м. Києві від 28.05.2004р. – 100 000,00 грн.;
- згідно б/в АКБ «Укрсоцбанк» в м. Києві від 01.06.2004р. – 331,00 грн.;
- згідно б/в ЗАТ «ПУМБ» в м. Києві від 26.03.2009р. – 16 644 500,00 грн.;
- згідно б/в ЗАТ «ПУМБ» в м. Києві від 27.03.2009р. – 17 312 335,00 грн.;
- згідно б/в ЗАТ «ПУМБ» в м. Києві від 30.03.2009р. – 22 500 000,00 грн.;
- згідно б/в ЗАТ «ПУМБ» в м. Києві від 31.03.2009р. – 17 500 000,00 грн.;
- згідно б/в ЗАТ «ПУМБ» в м. Києві від 01.04.2009р. – 7 500 000,00 грн.;
- згідно б/в ЗАТ «ПУМБ» в м. Києві від 02.04.2009р. – 2 500 000,00 грн.;
- згідно б/в ЗАТ «ПУМБ» в м. Києві від 03.04.2009р. – 4 995 700,00 грн.;
- згідно б/в ЗАТ «ПУМБ» в м. Києві від 09.04.2009р. – 2 500 000,00 грн.
2)
Цінними паперами на загальну суму 59 999 005,00 грн.:
- згідно Акту внесення до статутного фонду внеску цінними паперами від
02.02.2004р. на загальну суму 59 992 145,00 грн.;
- згідно Акту внесення до статутного фонду внеску цінними паперами від
02.02.2004р. на загальну суму 6 860,00 грн.
Станом на 09.04.2009р. статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «АБСОЛЮТ ОФІС» сформовано та сплачено в повному обсязі на суму 151 552 871
(сто п’ятдесят один мільйон п’ятсот п’ятдесят дві тисячі вісімсот сімдесят одна) грн., в
тому числі грошовими коштами на суму 91 553 866 (дев’яносто один мільйон п’ятсот
п’ятдесят три тисячі вісімсот шістдесят шість) грн., що становить 60,41% від оголошеного статутного капіталу та цінними паперами на суму 59 999 005 (п’ятдесят дев’ять
мільйонів дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч п’ять) грн. 00 коп., що становить 39,59%
від оголошеного статутного капіталу.
Статут в останній редакції затвердженій Загальними зборами учасників (протокол
№50 від 27.11.2018р.), дата реєстрації 27.11.2018р., реєстраційний номер справи:
1_069_021485_28, код: 493891932699. Станом на 31.12.2018р. склад учасників Товариства відповідно Статуту наведений в таблиці 2:
Таблиця 2
Учасники

1

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ПрАТ «Компанія з управління акти- 22904759
вами «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ»

75,85712

Керівник Товариства
2

Новікова Ю.С.

2915315968

Інформація про осіб, якими володіє Товариство (20% і більше), приведена в табл. 4
Таблиця 4
№ з/п

Повне
наймену- Ідентифікаційний Частка в статутновання юридичної код
юридичної му капіталі, %
особи
особи

1

ТОВ «К-ГРУП»

324548992

20,88

В ході перевірки відповідно до наданої управлінським персоналом інформації аудитори не виявили ознак існування відносин та операцій з пов’язаними сторонами, що
виходять за межі нормальної діяльності Товариства в 2018 році.
Інформація про наявність та обсяг непередбачених активів та зобов’язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою
У Товариства з обмеженою відповідальністю «АБСОЛЮТ ОФІС» відсутні непередбачені активи щодо яких існує ймовірність надходження економічних вигод у сумі
очікуваного відшкодування збитків та непередбачені зобов’язання, які можуть вимагати витрачання ресурсів (але повної впевненості щодо цього зобов’язання немає) в сумі очікуваних збитків.
Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на
діяльність у майбутньому та оцінку ступеня їхнього впливу
В Товаристві існує дебіторська заборгованість терміном більш 3-х років (тобто, не
поточна дебіторська заборгованість) на суму 105 745,4 тис. грн., яку слід класифікувати як довгострокову, крім того, на суму 127,3 тис. грн. слід було нарахувати резерв
сумнівних боргів та зменшити вартість чистих активів. Якщо довгострокова дебіторська заборгованість не буде повернута, то в майбутньому це може призвести до
зменшення чистого прибутку, отже, до зменшення розміру власного капіталу.
Інформація про наявність подій після дати балансу
Події, які відбуваються від дати балансу до дати затвердження фінансових звітів,
за прийнятою концептуальною основою, відносяться до подій після дати балансу.
Обліковою політикою встановлено, що Товариство коригує суми, визначені у фінансовому звіті для відображення подій, які є коригуючими у відповідності до вимог
П(С)БО. Товариство розкриває інформацію про суттєву категорію подій, які не є
коригуючими, якщо нерозкриття інформації може вплинути на економічні рішення
користувачів, прийняті на основі фінансових звітів. Фінансова звітність Товариства
не була скоригована через відсутність коригуючих подій. Аудиторами не виявлено
ніяких подій після дати балансу які є суттєвими і які можуть впливати на економічні
рішення користувачів щодо Товариства (наприклад, оголошення плану про припинення діяльності, істотні придбання активів, оголошення про значну реструктуризацію, зміни ставок податків або податкового законодавства, прийняття значних або
непередбачених зобов’язань, початок великого судового процесу).
Інші елементи
Основні відомості про аудиторську фірму

Розмір частки в статутному капіталі
Сума

Частка, %

ПрАТ «Компанія з управління активами «НАЦІОНАЛЬ- 75 093 992,00 грн.
НИЙ РЕЗЕРВ» (код 22904759)
ПрАТ «Компанія з управління активами «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» (код 22904759), що діє в інтересах
наступних пайових фондів:

39 869 653,00 грн.,
розподілено на наступні пайові фонди:

- ПВІФ «Фітон» НВЗТ (код ЄДРСІ 2331397)

9 218 060,00 грн

- ПВІФ «РОЗВИТКУ ТЕРНОПІЛЛЯ» НВЗТ (код ЄДРСІ 1 580 000,00 грн.
233732)

75,85712

Повна назва

Товариство з обмеженою відповідальністю
Аудиторська фірма «Украудит ХХІ-Захід»

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення
до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

№ 2010 видане за рішенням Аудиторської
палати України від 18.05.2001р., строк дії до
28.01.2021р.

Місцезнаходження

Україна, 79000, м. Львів,
Томашівського, буд. 5, кв.1

Телефон/факс

(032) 297 05 69

Відомості про аудиторів

Солтис Тарас Павлович – сертифікат серії А
№ 003605, виданий за рішенням АПУ № 73 від
18.12.1998р., чинний до 18.12.2022р.;

Договір на проведення аудиту

Договір № 3/198 про надання аудиторських
послуг від 04.02.2019р.

- ПВІФ «ПСІ» НВЗТ (код ЄДРСІ 233735)

14 974 188,00 грн.

- ПВІФ «Омікрон» НВЗТ (код ЄДРСІ 233485)

926 495,00 грн.

- ПВІФ «Пі» НВЗТ (код ЄДРСІ 2331398)

1 000,00 грн.

- ПВІФ «Сікорскі Челендж» НВЗТ (код ЄДРСІ 23300258)

2 109 910,00 грн

- ПВІФ «Іпсілон» НВЗТ (код ЄДРСІ 233489)

6 500 000,00 грн

Дата початку та

Дата початку: 11.03.2019р.

ПІФ «Резервна Нерухомість» (код ЄДРІСІ 232486)

4 560 000,00

дата закінчення проведення аудиту

Дата закінчення: 27.03.2019р.

- ТОВ «Бі ен Сі» (код 32557104)

10 855 966,00 грн

ПАТ «ЗНКІФ «РЕЗЕРВНА НЕРУХОМІСТЬ» (код 33151813) 23 058 000,00 грн

Всього сплачений статутний капітал

Всього статутний капітал

7,16316
15,21449

148 877 611,00 грн.
(сто сорок вісім мільйонів вісімсот сімде- 98,23477
сят сім тисяч шістсот
одинадцять) грн. 00
коп

Тимчасово вилучений капітал (до передачі учасникам 2 675 260,00 грн.
або третім особам)

Головний аудитор ТзОВ АФ «Украудит ХХІ-Захід»
(сертифікат аудитора серії А № 003605,
виданий на підставі рішення АПУ від 18.12.1998р.№ 73;
номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської
діяльності 100309)

Інформація щодо пов’язаних осіб
Інформація про власників та керівників Товариства з обмеженою відповідальністю
«АБСОЛЮТ ОФІС» приведена в табл. 3
Таблиця 3
Повне найменування юридичної
особи – власника чи призвище,
ім’я, по батькові фізичної особи
- власника та посадової особи Товариства

Додатки:
1. «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» станом на 31.12.2018 рік на 2-х аркушах;
2. «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» за 2018 рік на 2-х аркушах;
3. «Звіт про рух грошових коштів» за 2018 рік на 2-х аркушах;
4. «Звіт про власний капітал» за 2018 рік на 1-у аркуші;
5. «Примітки до річної фінансової звітності» за 2018 рік на 7-и аркушах.

1,76523

151 552 871,00 (сто
п’ятдесят один мільйон п’ятсот п’ятдесят 100
дві тисячі вісімсот
сімдесят одна) грн.
00 коп.

За період, що перевіряється, дивіденди на Товаристві не нараховувались та не виплачувались.

№
з/п

вул. С.

Ідентифікаційний код юридичної особи - власника Товариства Частка в статутабо реєстраційний номер облі- ному
капіталі
кової картки платника податків Товариства, %
(за наявності)

Директор ТзОВ АФ «Украудит ХХІ-Захід»
(сертифікат аудитора № 006797,
виданий на підставі рішення АПУ від 28.04.2011р. №230/2;
номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської
діяльності 100311)

Т.П. Солтис

І.З. Папроцька

79000, м. Львів, вул. C. Томашівського, 5/1
Дата видачі: 27 березня 2019р.

Власник Товариства
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ЕМІТ ІНФО

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ-М»
КОДИ

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

Організаційно-правова форма господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю

2019

01

01

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

за ЄДРПОУ

23508273

Середня кількість працівників: 7

за КОАТУУ

8039100000

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

за КОПФГ

Адреса: вул. Лаврська, буд. 18, м. Київ, 01015

за КВЕД

Складено:

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018р.
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

8
12
(4)

8
12
(4)

1010

30

21

1011
1012
1015

92
(62)

92
(71)

1016
1017
1020

• Форма №1

•

1022
1030

V

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

Код рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

2

3

4

1400

8000

8000

824

1076

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

6956

5883

1040
1045
1050
1060

6994

5912

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

1

1

1125

315

484

1130

5

39

1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170

782
8338
7609

249
2546
107

1180
1181
1182
1183
1184
1190
1195

17050

3426

1200
1300

24044

9338

(

) (

)

(

) (

)

8824

9076

7515
173

68
79

32

115

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

240
66.19

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

7500

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

1695

15220

262

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

Баланс

1900

24044

9338
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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

1187

678

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:

(

960

) (

)

280

227
(

398

) (

)

прибуток

2190

збиток

2195

Дохід від участі в капіталі

2200

Інші фінансові доходи

2220

764

795

Інші доходи

2240

906

1792

Дохід від благодійної допомоги

2241

Фінансові витрати

2250

(

) (

Втрати від участі в капіталі

2255

(

) (

Інші витрати

2270

(

2275

Дохід (витрати) від зміни інших
страхових резервів

2110

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

Зміна інших страхових резервів,
валова сума

2111

Фінансовий результат до оподаткування:

Зміна частки перестраховиків в
інших страхових резервах

2112

Інші операційні доходи

2120
2121

2290

збиток

2295

(

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

(

Прибуток (збиток) від припиненої
діяльності після оподаткування

2305

448

879

) (

) (

343

202

50

)
)

1382

)

953
) (

61

)

) (

)
171

)

Чистий фінансовий результат:
2122
2130

(

675

) (

482

)

прибуток

2350

збиток

2355

Код рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротніх
активів

2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

Накопичені курсові різниці

2410

Частка іншого сукупного доходу
асоційованих та спільних підприємств

2415

Інший сукупний дохід

2445

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

Податок на прибуток, пов`язаний з
іншим сукупним доходом

2455

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

Сукупний дохід (сума рядків
2350,2355 та 2460)

2465

282
(

782
) (

)

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття

ЕМІТ ІНФО

(

прибуток

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

184

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

1105

543

Відрахування на соціальні заходи

2510

246

117

Амортизація

2515

9

7

Інші операційні витрати

2520

275

213

Разом

2550

1635

880

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
282

782

Дивіденди на одну просту акцію
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ЕМІТ ІНФО

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

3011
3015

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

Код рядка

За звітний
період

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

2

3

3000
3005
3006
3010

За аналогічний
період попереднього року
4

1027

407

3025
3035
3040
3045
3050

2

4

5

3200

6600

8792

336

14

3205
3215
3220
3225
3230
3235
3250

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

3020

1801004

Код за ДКУД

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

Стаття

3255

(

3260
3270
3275

(
(
(

3280

(

3290

(

3295

6335

) (

9220

)

) (
) (
) (

6

)
)
)

) (
7458

)

) (

)

( 6857 )

( 420 )

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової
діяльності

3055
3095

1000

Товарів (робіт, послуг)

3100

(

232

) (

223

)

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

(
(
(

837
229
356

) (
) (
) (

433
113
101

)
)
)

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

(

18

) (

20

3195

(

645

)

517

) (

)
)

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

7500

3345

(

) (

)

3350
3355
3360

(
(
(

) (
) (
) (

)
)
)

3365

(

) (

)

3370

(

) (

)

3375

(

) (

)

3390

(

) (
7500

3400
3405

Код Зареєстроварядка ний капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

4

5

6

( 7502 )

7597

107

7609

Код за ДКУД

1801005

3410

12

3415

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ на 31 грудня 2018р. Форма №4
Стаття

Нерозподілений прибуток Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)
8

Вилучений
капітал
9

Всього

1

2

3

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

4000
4005
4010
4090
4095
4100
4110
4111
4112
4113

8000

824

8824

8000

(30)
794
282

(30)
8794
282

8000

1076

9076

www.emitinfo.com

7

)

3395

10

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

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ на 31 грудня 2017р. Форма №4
Код Зареєстроварядка ний капітал

Стаття

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

4

5

6

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
Код за ДКУД

1801005

Нерозподілений прибуток Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Вилучений
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

8000

42

8042

8000

42
782

8042
782

824

8824

9

10

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

8000

ТОВ «ІНВЕСТ-М»
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Учасники

Розмір частки в Розмір частки в
ЗК (у гривнях)
ЗК (у %)

КОСТЕНКО КОСТЯНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ

5 920 000,00

74%

ДЮКАРЬОВ ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ

350 000,00

4,375%

АНДРІЄНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ

346 000,00

4,325%

БОРДУН ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

346 000,00

4,325%

ГАМЗАТОВ РУСЛАН ГАБІБУЛЛАХОВИЧ

346 000,00

4,325%

КНЯЗЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

346 000,00

4,325%

ХАРЛАПІН ДМИТРО ЄВГЕНОВИЧ

346 000,00

4,325%

Всього

8 000 000,00

100%

Основні види діяльності Товариства:
66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та
пенсійного забезпечення
2. ЗАГАЛЬНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення,
яка сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31
грудня 2018 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ),
видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції
чинній на 1 січня 2018 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства

ЕМІТ ІНФО

8

4114

Станом на 31 грудня 2018 року та за рік, що закінчився на зазначену дату
(в тисячах гривень)
1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ-М», далі Товариство,
зареєстроване Виконкомом Залізничної районної Ради народних депутатів м. Києва 28.06.1995. (свідоцтво про державну реєстрацію №23508273), перереєстровано Шевченківською районною в м. Києві державною адміністрацією 27.01.2011 р.
№ 10731200000000449. Ідентифікаційний код юридичної особи 23508273.
Кінцевим бенефіціарним власником Товариства є КОСТЕНКО КОСТЯНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ. Адреса проживання М. КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ВЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, БУД. 33/30, КВ. 47.
Місцезнаходження Товариства - вул. Лаврська, буд.18, м. Київ, 01015.
Товариство отримало ліцензію на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи серії АЕ № 263369 видану НКЦПФР 24 вересня 2013р., та 11.05.2017р.
отримало ліцензії на здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами – брокерська та дилерська діяльність – Рішення НКЦПФР №296 від 11.05.2017р.
Сторінка в Інтернеті, на якій доступна інформація про Товариство:
http://invest-m.com.ua
Адреса електронної пошти: invest-m@ukr.net
Поточні рахунки Товариства:
р/р 26504743584767 в АБ «УКРГАЗБАНК», м. Київ, код МФО 320478
р/р 26504000017109 в ПАТ «Розрахунковий центр» код МФО 344443
Інформація про учасників Товариства:
Станом на 31грудня 2018 року зареєстрований капітал Товариства становить
8 000 000,00 грн. з розподілом часток учасників у статутному капіталі наступним
чином:

186

7

Всього

фінансів України.
Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень
відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме,
доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.
При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами
національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать
вимогам МСФЗ.
2.2. МСФЗ, які були прийняті, але ще не набули чинності
В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України,
оприлюднено стандарт МСФЗ(IFRS) 16 «Оренда», який набуває чинності 01 січня
2019 року.
За рішенням керівництва Товариство МСФЗ 16 «Оренда» до дати набуття чинності
не застосовується.
Очікується, що застосування МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» буде мати суттєвий вплив
на фінансову звітність Товариства, враховуючи, що Товариство орендує нежитлове приміщення, в якому знаходиться офіс, згідно Договору №22/09/2017 оренди
нежитлових приміщень від 22.09.2017 р. (орендодавець – ТОВ «ХАТСТРОЙСЕРВІС»,
ідентифікаційний код юридичної особи 40206771). Очікувана вартість активу на право користування об’єктом оренди та зобов’язання з оренди складає 52,50 тис. грн.
2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна
валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.
2.4. Припущення про безперервність діяльності
Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування,
які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.
2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення)
керівником Товариства 18 січня 2019 року. Учасники Товариства та інші особи не
мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.
2.6. Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2018 року.
3. СУТТЄВІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
3.1. Основа оцінки, застосована при складанні фінансової звітності
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки за справедливою вартістю окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», з використанням методів оцінки фінансових
інструментів, дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою вартістю». Такі методи
оцінки включають використання біржових котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих
грошових потоків або інші моделі визначення справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки.
3.2. Загальні положення щодо облікових політик
3.2.1. Основа формування облікових політик
Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб’єктом господарювання при складанні та поданні фінансової
звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу
скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію
про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід
застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.
Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товари-
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ства відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та
помилки» та інших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ
15 «Дохід від договорів з клієнтами».
3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках
Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних
операцій, інших подій або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє
визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними.
З 1 січня 2018 року Товариство застосовує МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами». Товариство отримує основний дохід від депозитарної діяльності, дилерської та
брокерської діяльності. Застосування МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» не
мало суттєвого впливу на відображення результатів діяльності.
Керівництвом Товариства було прийнято рішення про застосування МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» до фінансових звітів Товариства за період, що закінчується 31
грудня 2016 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. Інформація про облікові політики
щодо очікуваних кредитних збитків наведена у примітці 3.3.3., а інформація про
суми, обумовлені очікуваними кредитними збитками наведена у розділі 6 Приміток.
3.2.3. Вплив зміни облікової політики
Товариство вперше застосовує положення п. 5.5 МСФЗ 9 та МСФЗ 15 для формування фінансової звітності за період, що закінчується 31 грудня 2018 року та відповідних проміжних фінансових звітах. Зміна облікової політики відображена у фінансовій звітності ретроспективно.
Узгодження нерозподіленого прибутку на 31 грудня 2017 років та прибутку на 31
грудня 2018 року, надане наступним чином:
тис. грн.
У звітності за 2017 рік
станом на 31.12.2017 р.

У звітності за 2018 рік
станом на 31.12.2017 р.

Вплив зміни облікової політики

824

824

Не мали значного
впливу на звітність

Нерозподілений
прибуток

У звітності за 2017 рік

У звітності за 2018 рік
(порівняльні дані)

Вплив зміни облікової
політики

782

782

Не мали значного
впливу на звітність

Фінансовий результат
(прибуток)

3.2.4. Форма та назви фінансових звітів
Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам,
встановленим НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
3.2.5. Методи подання інформації у фінансових звітах
МСБО 1 «Подання фінансової звітності» передбачає подання витрат, визнаних у
прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі «функції витрат» або
«собівартості реалізації», згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність. Проте, оскільки інформація про характер витрат є корисною для прогнозування майбутніх грошових потоків, то ця інформація наведена в розділі III Звіту
про фінансові результати.
Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат
грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень та грошових
виплат формується на підставі облікових записів Товариства.
3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів
3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі, коли
і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку на дату розрахунку.
Товариство визнає такі категорії фінансових активів:
• фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням
результату переоцінки у прибутку або збитку;
• фінансові активи, що оцінюються за амортизованою вартістю.
Товариство оцінює свої фінансові зобов’язання за амортизованою вартістю.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання
Товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю з урахуванням витрат, які
безпосередньо відносяться до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов’язання.
Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних розділах облікової політики.
3.3.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти
Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.
Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які
вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається як еквівалент грошових коштів
тільки в разі її погашення протягом не більше ніж трьох місяців з дати придбання.
Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в національній валюті та в іноземній валюті.
Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена в п.2.3
цих Приміток.
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за
справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті
здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку
України (НБУ).
3.3.3. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою вартістю
До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою вартістю, Товариство
відносить депозити та дебіторську заборгованість.
Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою контрактне
право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта господарювання.
Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді,
коли Товариство стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту.
Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових
потоків на дату оцінки.
Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за амортизованою вартістю із застосуванням методу ефективного відсотка.
Товариство оцінює станом на кожну звітну дату резерв під збитки за фінансовим
інструментом у розмірі, що дорівнює:
а) 12-місячним очікуваним кредитним збиткам у разі, якщо кредитний ризик на
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звітну дату не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання;
б) очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії фінансового інструменту,
якщо кредитний ризик за таким фінансовим інструментом значно зріс із моменту
первісного визнання.
У випадку фінансових активів кредитним збитком є теперішня вартість різниці між
договірними грошовими потоками, належними до сплати на користь Товариства за
договором; і грошовими потоками, які Товариство очікує одержати на свою користь.
Станом на кожну звітну дату Товариство оцінює, чи зазнав кредитний ризик за
фінансовим інструментом значного зростання з моменту первісного визнання. При
виконанні такої оцінки Товариство замість зміни суми очікуваних кредитних збитків
використовує зміну ризику настання дефолту (невиконання зобов’язань) протягом
очікуваного строку дії фінансового інструмента. Для виконання такої оцінки Товариство порівнює ризик настання дефолту (невиконання зобов’язань) за фінансовим
інструментом станом на звітну дату з ризиком настання дефолту за фінансовим інструментом станом на дату первісного визнання, і враховує при цьому обґрунтовано необхідну та підтверджувану інформацію, що є доступною без надмірних витрат
або зусиль, і вказує на значне зростання кредитного ризику з моменту первісного
визнання.
Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фінансовим
інструментом не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання, якщо
було з’ясовано, що фінансовий інструмент має низький рівень кредитного ризику
станом на звітну дату.
У випадку фінансового активу, що є кредитно-знеціненим станом на звітну дату,
але не є придбаним або створеним кредитно-знеціненим фінансовим активом, Товариство оцінює очікувані кредитні збитки як різницю між валовою балансовою
вартістю активу та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків,
дисконтованою за первісною ефективною ставкою відсотка за фінансовим активом.
Будь-яке коригування визнається в прибутку або збитку як прибуток або збиток від
зменшення корисності.
Товариство визнає банківські депозити із строком погашення від чотирьох до
дванадцяти місяців з дати фінансової звітності, в разі, якщо дострокове погашення
таких депозитів ймовірно призведе до значних фінансових втрат, у складі поточних
фінансових інвестицій.
Для банківських депозитів застосовувати наступну модель розрахунку очікуваних
кредитних збитків:
а) при розміщенні депозиту в банку з високою надійністю (інвестиційний рівень
рейтингу uaAAA, uaAA, uaA, uaBBB та банки, що мають прогноз «стабільний», що присвоюється рейтинговими агентствами, які внесені до Державного реєстру рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розміщення коштів резерв під очікувані кредитні
збитки розраховувати в залежності від строку розміщення: при розміщенні до 3-х
місяців розмір збитку складає 0%, від 3-х до 12 місяців – 1% від суми розміщення,
більше 1 року – 2% від суми розміщення);
б) при розміщенні депозиту в банку з більш низьким кредитним рейтингом (спекулятивний рівень рейтингу, що присвоюється рейтинговими агентствами, які внесені
до Державного реєстру рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розміщення коштів
резерв розраховувати в сумі від 7% до 20% від суми вкладу в залежності від розміру
ризиків.
3.3.4. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку
До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, відносяться акції та паї (частки)
господарських товариств.
Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю.
Справедлива вартість акцій, які внесені до біржового списку, оцінюється за біржовим курсом організатора торгівлі.
Якщо акції мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку
вартості активів такі інструменти оцінюються за курсом на основному ринку для
цього активу або, за відсутності основного ринку, на найсприятливішому ринку для
нього. За відсутності свідчень на користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здійснює операцію продажу активу, приймається за основний ринок
або, за відсутності основного ринку, за найсприятливіший ринок.
При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості,
які відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, максимізуючи використання доречних відкритих даних та мінімізуючи
використання закритих вхідних даних.
У випадку, коли цінні папери не внесені до біржового списку та не мають визначеного біржового курсу на дату оцінки, їх справедлива вартість оцінюється враховуючи вартість чистих активів компаній – емітентів цінних паперів відповідно до
наданої ними фінансової звітності на дату оцінки та відсоток володіння у статутному
капіталі таких компаній.
У разі, коли наявної останньої інформації недостатньо, щоб визначити справедливу вартість, або коли існує широкий діапазон можливих оцінок справедливої вартості, наближеною оцінкою справедливої вартості є собівартість.
Справедлива вартість акцій, обіг яких зупинено, у тому числі цінних паперів емітентів, які включені до Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, визначається
із урахуванням наявності строків відновлення обігу таких цінних паперів, наявності
фінансової звітності таких емітентів, результатів їх діяльності, очікування надходження майбутніх економічних вигод.
Частки господарських товариств оцінюються враховуючи вартість чистих активів
цих господарських товариств відповідно до наданої ними фінансової звітності на
дату оцінки та частку володіння у статутному капіталі таких компаній.
3.3.5. Зобов’язання
Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із
нижченаведених ознак:
• Товариство сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
• Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання
протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.
Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям
визнання зобов’язань.
Поточні зобов’язання оцінюються в подальшому за амортизованою вартістю.
3.3.6. Згортання фінансових активів та зобов’язань
Фінансові активи та зобов’язання згортаються, якщо Товариство має юридичне
право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік,
або реалізувати актив та виконати зобов’язання одночасно
3.4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів
3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів
Товариство визнає матеріальний об’єкт основним засобом, якщо він утримується
з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше
6000 грн.
Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому основні засоби оцінюються за їх історичною собівартістю мінус будь-яка накопичена
амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.
3.4.2. Подальші витрати
Товариство не визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів витрати на
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щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об’єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об’єкта
основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям
визнання активу.
3.4.3. Амортизація основних засобів
Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом
з урахуванням наступних термінів корисного використання:
• будівлі - 20 років
• споруди - 15 років
• машини та обладнання - 5 років
• транспортні засоби - 5 років
• інструменти, прилади та інвентар –  від 4 до 5 років
• інші основні засоби - 12 років
Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну
їх корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу,
або на дату, з якої припиняють визнання активу.
3.4.4. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності.
Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного
методу з використанням щорічної норми 20 %. Нематеріальні активи, які виникають
у результаті договірних або інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.
3.4.5. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів
На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність
активу може зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми
його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в
прибутках чи збитках. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу в попередніх періодах, Товариство сторнує, тоді і тільки тоді, коли змінилися попередні
оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів коригується в
майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного використання.
3.5. Облікові політики щодо інвестиційної нерухомості
3.5.1. Визнання інвестиційної нерухомості
До інвестиційної нерухомості Товариство відносить нерухомість (землю чи будівлі, або частину будівлі, або їх поєднання), утримувану на правах власності або згідно
з угодою про фінансову оренду з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, а не для: (а) використання у
виробництві чи при постачанні товарів, при наданні послуг чи для адміністративних
цілей, або (б) продажу в звичайному ході діяльності.
Інвестиційна нерухомість визнається як актив тоді і тільки тоді, коли: (а) є ймовірність того, що Товариство отримає майбутні економічні вигоди, які пов’язані з цією
інвестиційною нерухомістю, (б) собівартість інвестиційної нерухомості можна достовірно оцінити.
Якщо будівлі включають одну частину, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частину для використання у процесі діяльності Товариства або
для адміністративних цілей, в бухгалтерському обліку такі частини об’єкту нерухомості оцінюються та відображаються окремо, якщо вони можуть бути продані окремо.
3.5.2. Первісна та послідуюча оцінка інвестиційної нерухомості
Первісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю. Витрати
на операцію включаються до первісної вартості. Собівартість придбаної інвестиційної нерухомості включає ціну її придбання та будь-які витрати, які безпосередньо
віднесені до придбання. Безпосередньо віднесені витрати охоплюють, наприклад,
винагороди за надання професійних юридичних послуг, податки, пов’язані з передачею права власності, та інші витрати на операцію.
Оцінка після визнання здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки.
Прибуток або збиток від зміни в справедливій вартості інвестиційної нерухомості
визнається в прибутку або збитку. Амортизація на такі активи не нараховується.
Справедлива вартість інвестиційної нерухомості зазвичай визначається із залученням незалежного оцінювача. Періодичність перегляду справедливої вартості зумовлюється суттєвими для обліку коливаннями цін на ринку подібної нерухомості.
Справедлива вартість незавершеного будівництва дорівнює вартості завершеного
об’єкта за вирахуванням витрат на закінчення будівництва.
Якщо оцінити справедливу вартість неможливо, Товариство обирає для оцінки
об’єктів інвестиційної нерухомості модель оцінки за собівартістю відповідно до
МСБО 16 та застосовує такий підхід до всієї інвестиційної нерухомості, при цьому
розкриваються причини, з яких не використовується справедлива вартість.
3.6. Облікові політики щодо непоточних активів, утримуваних для продажу
Товариство класифікує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його
балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу,
а не поточного використання. Непоточні активи, утримувані для продажу, оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин:
балансовою вартістю або справедливою вартістю за вирахуванням витрат на операції, пов’язані з продажем. Амортизація на такі активи не нараховується. Збиток від
зменшення корисності при первісному чи подальшому списанні активу до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж визнається у звіті про фінансові
результати.
3.7. Облікові політики щодо оренди
Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та
винагороди, пов’язані з правом власності на актив.
Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов’язані з правом власності на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифікується як операційна оренда.
Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди.
3.8. Облікові політики щодо податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що
підлягають сплаті щодо оподаткованого прибутку за звітний період. Поточні витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок,
чинних на дату балансу.
Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов’язань
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.
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Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов’язань.
Товариство визнає поточні та відстрочені податки як витрати або дохід і включає в
прибуток або збиток за звітний період, окрім випадків, коли податки виникають від
операцій або подій, які визнаються прямо у власному капіталі або від об’єднання
бізнесу.
3.9. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань
3.9.1. Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність того, що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні
вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов’язання.
3.9.2. Виплати працівникам
Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як
зобов’язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає
витрати в сумі очікуваної вартості короткострокових виплат працівникам під час
надання працівниками відповідних послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних.
3.9.3. Пенсійні зобов’язання
Відповідно до законодавства України, Товариство нараховує та утримує внески із
заробітної плати працівників до Державного бюджету (єдиний соціальний внесок).
Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із поточних нарахувань
заробітної плати. Такі витрати відображаються у періоді, до якого вони відносяться.
3.10. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової
звітності
3.10.1 Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.
Дохід – це збільшення економічних вигод протягом облікового періоду у вигляді надходження чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення
зобов’язань, результатом чого є збільшення чистих активів, за винятком збільшення,
пов’язаного з внесками учасників.
При визначені вартості винагороди від депозитарної діяльності та брокерської
діяльності Товариство відповідно до МСФЗ 15 використовує метод оцінювання за
результатом. До методу оцінювання за результатом належить, зокрема, аналіз виконання, завершеного на сьогоднішній день, оцінки досягнутих результатів. Враховуючи принцип професійного скептицизму для змінної вартості винагороди розрахунок доходу здійснюється на кінець кожного місяця.
Результат визначення розміру винагороди по управлінню активами оформлюється актом виконаних робіт, в якому відображається розрахунок (оцінка) досягнутих
результатів на звітну дату.
Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та критеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням
збільшення активів або зменшення зобов’язань.
Дохід від продажу фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості або інших
активів визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі
умов:
а) Товариство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю на фінансовий інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи;
б) за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка зазвичай пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими фінансовими інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими активами;
в) суму доходу можна достовірно оцінити;
г) ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією;
та
ґ) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно
оцінити.
Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від
дати надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції
з надання послуг на дату балансу.
Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів.
Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді
вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом
чого є зменшення чистих активів, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами
учасникам.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів.
Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутніх економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні
вигоди не відповідають або перестають відповідати визнанню як активу у звіті про
фінансовий стан.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов’язання без визнання активу.
Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що
й відповідні доходи.
3.10.2. Витрати за позиками
Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Товариство
капіталізує витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, як частина собівартості цього
активу.
3.10.3. Операції з іноземною валютою
Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним
курсом обміну Національного банку України на дату проведення операцій.
Монетарні активи та зобов’язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються в гривню за відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною собівартістю в іноземній валюті, відображаються за
курсом на дату операції, немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату визначення справедливої
вартості. Курсові різниці, що виникли при перерахунку за монетарними статтями,
визнаються в прибутку або збитку в тому періоді, у якому вони виникають.
3.10.4. Умовні зобов’язання та активи
Товариство не визнає умовні зобов’язання в звіті про фінансовий стан. Інформація про умовне зобов’язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які
втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні
активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження
економічних вигід є ймовірним.
4. ОСНОВНІ ПРИПУЩЕННЯ, ОЦІНКИ ТА СУДЖЕННЯ
При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення,
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

№1(27) • 26 квітня 2019 р.

www.emitinfo.com

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ-М»

судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем
складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для
підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче.
4.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
Операції, що не регламентовані МСФЗ у Товариства протягом періодів, охоплених
цією фінансовою звітністю, відсутні.
4.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент
закриття торгів на звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої
економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших
факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».
4.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів
Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають
стосунок до оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є
ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що:
а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки
оцінки базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій; та
б) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а
також на доходи (витрати) може бути значним.
Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок, волатильності, курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента
під час оцінки інструментів, більша або менша зміна в оцінці вартості фінансових
інструментів у разі відсутності ринкових котирувань мала б істотний вплив на відображений у фінансовій звітності чистий прибуток та збиток.
Використання різних припущень та/або методів оцінки також може мати значний
вплив на передбачувану справедливу вартість.
4.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів
Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне
судження за цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту,
його прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які
можуть бути пов’язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.
4.5. Використання ставок дисконтування
Станом на 31 грудня 2018 року середньозважена ставка за портфелем банківських
депозитів у національній валюті в банках, у яких не введено тимчасову адміністрацію або не запроваджено ліквідаційну комісію, становила 12,6 % річних.
4.6. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
Відносно фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю Товариство на кожну звітну дату визначає рівень кредитного ризику.
Товариство визнає резерв для очікуваних кредитних збитків за фінансовими активами, які оцінюються за амортизованою вартістю, у розмірі очікуваних кредитних
збитків за весь строк дії фінансового активу (при значному збільшенні кредитного
ризику та для кредитно-знецінених фінансових активів) або 12-місячними очікуваними кредитними збитками.
Очікувані кредитні збитки відображають власні очікування Товариства щодо кредитних збитків.
5. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ
5.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за
справедливою вартістю
Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів
та зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.
Класи активів та
зобов’язань, оцінених за справедливою вартістю

Методики оцінювання

Метод оцінки (ринковий, дохідний,
витратний)

Вихідні дані

1

2

3

4

Грошові кошти

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

Ринковий

Офіційні курси НБУ

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

Ринковий, витратний

Інструменти
капіталу

Офіційні біржові курси
організаторів торгів
на дату оцінки, за відсутності визначеного
біржового курсу на дату
оцінки, використовується остання балансова
вартість, дані фінансової звітності емітентів

Класи активів, оцінених за
справедливою вартістю з викорис-танням 3-го рівня іє-рархії

Залишки
станом на
31.12.2017 р.

Придбання
(продажі)

Залишки
станом на
31.12.2018 р.

Стаття (статті)
у яких визнані
прибутки або
збитки

Інструменти капіталу
(корпоративні права)

3000

(1805)

1195

збиток

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

Справедлива
вартість

2018

2017

2018

2017

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

5883

6956

5883

6956

Грошові кошти

107

7 609

107

7 609

Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка
може бути корисною для користувачів фінансової звітності. Додаткову інформацію
щодо змін справедливої вартості фінансових активів в зв’язку з врахуванням ризиків наведено у прим. 7.3.
6. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ СТАТТІ ПОДАНІ У ФІНАНСОВИХ ЗВІТАХ
6.1. Дохід від реалізації
2018

2017

`000 грн.

`000 грн.

Дохід від реалізації фінансових інвестицій

-

-

Дохід від надання послуг з депозитарної діяльності

1 187

678

РАЗОМ

1 187

678

6.2. Собівартість реалізації
2018

2017

`000 грн.

`000 грн.

Витрати на оплату персоналу

785

327

Відрахування на соціальні заходи

175

71

Інше
РАЗОМ

-

-

960

398

6.3. Адміністративні витрати
2018

2017

`000 грн.

`000 грн.

Витрати на оплату персоналу

320

216

Відрахування на соціальні заходи

71

46

Амортизація

9

7

Послуги сторонніх організацій

275

213

РАЗОМ

675

482

6.4. Фінансові доходи та витрати
Фінансові доходи
2018

2017

`000 грн.

`000 грн.

Дохід від нарахованих відсотків

654

794

Дохід від отриманих дивідендів

110

-

Інші фінансові доходи

-

1

РАЗОМ

764

795

Фінансові витрати

5.2. Вплив використання закритих вхідних даних (3-го рівня) для періодичних оцінок справедливої вартості на прибуток або збиток
У результаті змін ймовірності погашення та очікуваних вхідних грошових потоків
(дані 3-го рівня ієрархії) унаслідок впровадження процедури банкрутства знецінення дебіторської заборгованості, що зменшило прибуток Товариства за звітний 2018
рік на аналогічну суму відсутнє.
5.3. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої
вартості
3 рівень(ті,
Класи активів та
1 рівень(ті, що
2 рівень(ті,
що не мають
зобов’язань, оці-немають котирущо не мають
котирувань
і не
Усього
них за справе-дливою вання, та спокотирувань, але
вартістю
стережувані)
спостережувані) є спостережуваними)
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
Дата оцінки
31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17
Інструменти капі-талу
( корпоративні права,
4688
3956
1195
3000
5883
6956
фінансові інвестиції,
цінні папери)

5.4. Переміщення між рівнями ієрархії справедливої вартості
У 2018 році та 2017 році переведень між рівнями ієрархії не було.
5.5. Рух активів, що оцінюються за справедливою вартістю з використанням вихідних даних 3-го рівня ієрархії
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2018

2017

`000 грн.

`000 грн.

Інші фінансові витрати

-

50

РАЗОМ

-

50

6.5. Інші доходи та інші витрати
Інші доходи

Дохід від продажу фінансових інвестицій

2018

2017

`000 грн.

`000 грн.

893

1 792

Дохід від коригування резерву ОКЗ

8

-

Інші доходи

5

-

906

1 792

РАЗОМ

У звітному періоді
Товариство в червні 2018 року відповідно до договору купівлі-продажу цінних
паперів №ДД-02/18 від «19» червня 2018 року, передало у власність у ТОВ «АКРОНІНВЕСТ» акції прості іменні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДИСКОНТ КАПІТАЛ» в кількості 7376 (Сім тисяч триста сімдесят шість) штук та отримало за дані цінні
папери кошти в сумі 752 352,00 грн. (Сімсот п’ятдесят дві тисячі триста п’ятдесят дві
гривні 00 копійок)
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Товариство в червні 2018 року відповідно до договору купівлі-продажу цінних
паперів №ДД-04/18 від «27» червня 2018 року, передало у власність у ТОВ «АФАНІНВЕСТ» акції прості іменні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НАВІС» в кількості
36 (Тридцять шість) штук та отримало за дані цінні папери кошти в сумі 30 456,00 грн.
(Тридцять тисяч чотириста п’ятдесят шість гривень 00 копійок)
Товариство в вересні 2018 року відповідно до договору купівлі-продажу цінних
паперів №ДД-05/18 від «12» вересня 2018 року, передало у власність у ТОВ «ГЛОБАЛ
ІНВЕСТ» акції прості іменні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НАВІС» в кількості
129 (Сто двадцять дев’ять) штук та отримало за дані цінні папери кошти в сумі 109
650,00 грн. (Сто дев’ять тисяч шістсот п’ятдесят гривень 00 копійок)
У попередньому періоді.
Товариство у січні 2017 року, відповідно до договору купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів № 27/01-17 від 27 січня 2017 року, передало у власність ТОВ «КУА
«АКЕРС ІНВЕСТ» (ліцензія НКЦПФР АЕ № 642009 від 27.04.2015), що діє від свого імені,
в інтересах та за рахунок Пайового недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду закритого типу «Акерс» (код за ЄДРІСІ – 2331501), цінні папери. ТОВ «КУА
«АКЕРС ІНВЕСТ» у січні 2017 року оплатило дані цінні папери у сумі 1 048 тис. грн.
Товариство у лютому 2017 року, відповідно до договору купівлі-продажу цінних
паперів № БВ-01/23/17 від 28 лютого 2017 року, передало у власність ТОВ «АФАНІНВЕСТ» від імені, в інтересах та за дорученням якого діє ТОВ «ПЕРШИЙ ДЕПОЗИТАРНИЙ АЛЬЯНС» (ліцензія на здійснення брокерської діяльності НКЦПФР серія АД №
034474 від 01.08.2012, термін дії необмежений), цінні папери. ТОВ «АФАН-ІНВЕСТ» у
лютому 2017 року оплатило дані цінні папери у сумі 136 тис. грн.
Товариство у березні 2017 року, відповідно до договору купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів № 02/03-17 від 02 березня 2017 року, передало у власність
ТОВ «КУА «АКЕРС ІНВЕСТ» (ліцензія НКЦПФР АЕ № 642009 від 27.04.2015), що діє від
свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового недиверсифікованого венчурного
інвестиційного фонду закритого типу «Інвест-Капітал» (код за ЄДРІСІ – 2331612), цінні папери. ТОВ «КУА «АКЕРС ІНВЕСТ» у березні 2017 року оплатило дані цінні папери
у сумі 167 тис. грн.
Товариство у березні 2017 року, відповідно до договору купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів № 17/03-17 від 17 березня 2017 року, передало у власність ТОВ
«КУА «АКЕРС ІНВЕСТ» (ліцензія НКЦПФР АЕ № 642009 від 27.04.2015), що діє від свого
імені, в інтересах та за рахунок Пайового недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду закритого типу «Арсенал» (код за ЄДРІСІ – 2331452), цінні папери.
ТОВ «КУА «АКЕРС ІНВЕСТ» у березні 2017 року оплатило дані цінні папери у сумі 441
тис. грн.
Інші витрати

Собівартість продажу фінансових інвестицій

2018

2017

`000 грн.

`000 грн.

879

1 382

-

-

879

1 382

Витрати по створенню резерву сумнівної заборгованості
Інші витрати
РАЗОМ

У звітному періоді
Собівартість проданих цінних паперів за 2018 рік становить 879 тис. грн. в т.ч.:
•
745 тис. грн. - Товариство в червні 2018 року відповідно до договору купівліпродажу цінних паперів №ДД-02/18 від «19» червня 2018 року, передало у власність
у ТОВ «АКРОНІНВЕСТ» акції прості іменні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ДИСКОНТ КАПІТАЛ» в кількості 7376 (Сім тисяч триста сімдесят шість) штук;
•
29 тис. грн. - Товариство в червні 2018 року відповідно до договору купівліпродажу цінних паперів №ДД-04/18 від «27» червня 2018 року, передало у власність
у ТОВ «АФАН-ІНВЕСТ» акції прості іменні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НАВІС» в кількості 36 (Тридцять шість) штук;
•
105 тис. грн. - Товариство в вересні 2018 року відповідно до договору купівліпродажу цінних паперів №ДД-05/18 від «12» вересня 2018 року, передало у власність у ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ» акції прості іменні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ФОНД «НАВІС» в кількості 129 (Сто двадцять дев’ять) штук
У попередньому періоді.
Собівартість проданих цінних паперів за 2017 рік становить 1 382 тис. грн. в т.ч.:
•
950 тис. грн. - Товариству у січні 2017 року, відповідно до договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-01/03/17 від 16 січня 2017 року, передало у власність ТОВ «ТАРІ ТРАСТ ГРУП», від імені, в інтересах та за дорученням якого діє ТОВ
«ПЕРШИЙ ДЕПОЗИТАРНИЙ АЛЬЯНС» (ліцензія на здійснення брокерської діяльності
НКЦПФР серія АД № 034474 від 01.08.2012, термін дії необмежений), цінні папери.
Товариство у січні 2017 року оплатило дані цінні папери у сумі 950 тис. грн.;
•
55 тис. грн. - Товариству у лютому 2017 року, відповідно до договору купівліпродажу цінних паперів № БВ-01/21/17 від 27 лютого 2017 року, передало у власність ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ», від імені, в інтересах та за дорученням якого діє ТОВ
«ПЕРШИЙ ДЕПОЗИТАРНИЙ АЛЬЯНС» (ліцензія на здійснення брокерської діяльності
НКЦПФР серія АД № 034474 від 01.08.2012, термін дії необмежений), цінні папери.
Товариство у лютому 2017 року оплатило дані цінні папери у сумі 55 тис. грн.;
•
  67 тис. грн. - Товариству у березні 2017 року, відповідно до договору купівліпродажу цінних паперів № БВ-01/24/17 від 1 березня 2017 року, передало у власність ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ», від імені, в інтересах та за дорученням якого діє ТОВ
«ПЕРШИЙ ДЕПОЗИТАРНИЙ АЛЬЯНС» (ліцензія на здійснення брокерської діяльності
НКЦПФР серія АД № 034474 від 01.08.2012, термін дії необмежений), цінні папери.
Товариство у березні 2017 року оплатило дані цінні папери у сумі 67 тис. грн.;
•
310 тис. грн. - Товариству у березні 2017 року, відповідно до договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-01/30/17 від 14 березня 2017 року, передало у
власність ТОВ «АФАН-ІНВЕСТ», від імені, в інтересах та за дорученням якого діє ТОВ
«ПЕРШИЙ ДЕПОЗИТАРНИЙ АЛЬЯНС» (ліцензія на здійснення брокерської діяльності
НКЦПФР серія АД № 034474 від 01.08.2012, термін дії необмежений), цінні папери.
Товариство у березні 2017 року оплатило дані цінні папери у сумі 310 тис. грн.
6.6. Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток становили:
2018

2017

`000 грн

`000 грн

Прибуток до оподаткування

343

953

Всього прибуток до оподаткування

343

953

Податкова ставка

18%

18%

Податок за встановленою податковою ставкою

(61)

(171)

190

ЕМІТ ІНФО

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Податковий вплив постійних різниць

-

-

Витрати з податку на прибуток

(61)

(171)

Поточні витрати з податку на прибуток

(61)

(171)

Відстрочений податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток

-

-

(61)

(171)

(61)

(171)

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

При розрахунку податку на прибуток за 2018 рік та 2017 рік Товариство використало право на незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на різниці, передбачені податковим законодавством. Таким чином, у 2018 році та
2017 році оподатковуваний прибуток за даними податкової декларації Товариства
та прибуток за даними фінансової звітності співпадають.
6.7. Нематеріальні активи
Авторське
право

Інші нематеріальні активи

Всього

На 01.01.2017

-

6

6

Вибуття

-

-

-

На 31.12.2017

-

12

12

Надходження

-

-

-

Вибуття

-

-

-

На 31.12.2018

-

12

12

На 01.01.2017

-

(4)

(4)

На 31.12.2017

-

(4)

(4)

Нарахований знос за період

-

-

-

На 31.12.2018

-

(4)

(4)

На 01.01.2017

-

2

2

На 31.12.2017

-

8

8

На 31.12.2018

-

8

8

Первісна вартість

Накопичений знос та знецінення

Залишкова вартість

6.10. Основні засоби
Будівлі

Машини та
обладнання

Інші

Інші
необоротні
матеріальні
активи

Всього

9

22

24

9

64

Первісна вартість
На 01.01.2017

28

Вибуття

28

9

50

24

9

92

9

50

24

9

92

(5)

(22)

(19)

(9)

(55)

(19)

(9)

(62)
(71)

На 31.12.2017
Надходження
На 31.12.2018
Накопичений знос та знецінення
На 01.01.2017

(7)

Нарахований знос за період
На 31.12.2017

(29)

(5)

(38)

(19)

(9)

(9)

Нарахований знос за період
На 31.12.2018

(7)

(5)

(9)

Залишкова вартість
На 01.01.2017

4

-

5

-

9

На 31.12.2017

4

21

5

-

30

На 31.12.2018

4

12

5

-

21

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

Довгострокові фінансові інвестиції
Резерв під ОКЗ
РАЗОМ

31.12.2018

31.12.2017

`000 грн.

`000 грн.

5 905

6 956

(22)

-

5 883

6 956

Станом на 31 грудня 2018 р. до складу довгострокових фінансових інвестицій віднесені 5 905 тис. грн. фінансових активів (грошові кошти), які залучили у звітному
періоді:
- ТОВ «Фінансова компанія «Меридіан» (код ЄДРПОУ:39073343) терміном до 15 лютого 2023 року (1 955 тис. грн.);
- ТОВ «Фінансова компанія «Тесселла Ассет фінанс» (код ЄДРПОУ:40389226) терміном до 15 лютого 2023 року ( 1 980 тис. грн.);
- ТОВ «Юніт фінанс» (код ЄДРПОУ: 34539380) терміном до 15 лютого 2023 року (1
600 тис. грн.);
- ТОВ «Юніт фінанс» (код ЄДРПОУ: 34539380) терміном до 17 грудня 2023 року
(370 тис. грн.);
Ефективна ставка відсотка по довгостроковим позикам становить 11,00% річних.
Станом на 31 грудня 2017 р. до складу довгострокових фінансових інвестицій віднесені 6 956 тис. грн. фінансових активів (грошові кошти), які залучила у звітному
періоді ТОВ «Фінансова компанія «Меридіан» (код ЄДРПОУ:39073343) (надалі ФК
«Меридіан») терміном до 24.05.22 р. Ефективна ставка відсотка по довгостроковим
позикам становить 15,6% річних.
Поточні фінансові інвестиції представлені наступним чином:
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ-М»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

31.12.2018

31.12.2017

`000 грн.

`000 грн.

Акції прості ім. ПАТ ЗНВКІФ «Валорес»

-

7 500

Облігації іменні дисконтні ТОВ»Столиця-інвест-сервіс»

-

38

Акції АТ «ЗНВКІФ»НАВІС»

1 313

-

Інші поточні фінансові інвестиції

1 233

800

РАЗОМ

2 546

8 338

Станом на 31 грудня 2018 р. до складу інших поточних фінансових інвестицій віднесено частку (1,85%) у капіталі ТОВ «Сіті інвест буд» в сумі 1 195 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2017 р. до складу інших поточних фінансових інвестицій
віднесені 800 тис. грн. фінансових активів (грошові кошти), які залучила ТОВ «Фінансова компанія «Меридіан» терміном до 31.01.2018 включно. Розмір процентів за
користування фінансовим активом встановлюється у розмірі 5,0% річних від грошового розміру залучених фінансових активів. Проценти сплачуються Товариству
щоквартально, до 10 числа місяця наступного за звітним кварталом.
ТОВ «Фінансова компанія «Меридіан» здійснює залучення фінансових активів юридичної особи із зобов’язанням щодо наступного їх повернення на підставі Свідоцтва
про реєстрацію фінансової установи (серія та номер: ФК №462) від 04.03.2014, виданого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг.
ТОВ «Фінансова компанія «Тесселла Ассет фінанс» здійснює залучення фінансових
активів юридичної особи із зобов’язанням щодо наступного їх повернення на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (серія та номер: ФК №764) від
07.07.2016, виданого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг.
ТОВ «Юніт фінанс» здійснює залучення фінансових активів юридичної особи із
зобов’язанням щодо наступного їх повернення на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (серія та номер: ФК №956) від 21.11.2017, виданого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг.
Товариство придбало у грудні 2017 р. акції прості ім. ПАТ «ЗНВКІФ «Валорес» на 7
500 тис. грн. з метою подальшого їх перепродажу.
6.9. Грошові кошти
31.12.2018

31.12.2017

`000 грн.

`000 грн.

Кошти в національній валюті на поточних рахунках

107

7 609

РАЗОМ

107

7 609

6.10. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою вартістю
31.12.2018

31.12.2017

`000 грн.

`000 грн.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

484

315

ервісна вартість

484

410

резерв сумнівних боргів

-

(95)

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

-

-

Дебіторська заборгованість за виданими авансами

39

5

Інша поточна дебіторська заборгованість

249

782

РАЗОМ

772

1 102

Товариство розраховує величину резерву сумнівних боргів за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості. Величина резерву визначається
на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів, дебіторську заборгованість зі строком виникнення понад два роки підприємство вважає сумнівною.
Станом на 31 грудня 2018 року до складу іншої поточної дебіторської заборгованості віднесено нараховані відсотки за користування фінансовими активами у сумі
249 тис. грн. (станом на 31 грудня 2017 року - у сумі 782 тис. грн.)
За видами валют поточну дебіторську заборгованість можна класифікувати представити наступним чином:
31.12.2018

31.12.2017

`000 грн.

`000 грн

Дебіторська заборгованість у Гривнях

772

1 102

РАЗОМ

772

1 102

Товариство застосувало спрощення практичного характеру, щодо поточної дебіторської заборгованості в частині оцінки ОКЗ, так як на момент укладення договірних відносин Товариство очікувало, що погашення заборгованості відбудеться
протягом 1 року.
Товариство проводить аналіз та оцінку рівня кредитного ризику з використанням
індивідуального підходу.
Схильність до кредитного ризику в залежності від рівня надійності довгострокових фінансових інвестицій станом на 31 грудня 2018р. наведена в таблиці.
31.12.2018

31.12.2017

Рівень надійності

Етап 1

Етап 2

Етап 3

Всього

Всього

Високий

5 905

-

-

5 905

6 956

Стандартний

-

-

-

-

-

Нижче стандартного

-

-

-

-

-

Прострочені, але не знецінені

-

-

-

-

-

5 905

-

-

5 905

6 956

(22)

-

-

(22)

-

5 883

-

-

5 883

6 956

Разом
Резерв під ОКЗ
Разом

Зміни в резерві під ОКЗ протягом звітного періоду:

Станом на 01.01.2018 р.

www.emitinfo.com

Етап 1

Етап 2

Етап 3

Всього

(30)

-

-

(30)
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Надходження

(22)

-

-

(22)

Вибуття

30

-

-

30

-

-

-

-

(22)

-

-

(22)

Перехід між етапами
Станом на 31.12.2018 р

Станом на 31 грудня 2018 року загальна сума резерву під очікувані кредитні збитки склала 22 тис. грн.
6.11. Запаси
31 грудня 2018

31 грудня 2017

Витратні матеріали (за історичною собівартістю)

1

1

Разом

1

1

6.12. Власний капітал
Станом на 31 грудня 2018 року зареєстрований та сплачений капітал складав 9
076 тис. грн. Станом на 31 грудня 2017 року зареєстрований та сплачений капітал
складав з
8 824 тис. грн.
Структура власного капіталу:
Найменування статті

Станом на
31.12.2018р.

Станом на
31.12.2017р.

Статутний капітал

8 000

8 000

Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)

1 076

824

Разом

9 076

8 824

Станом на 31 грудня 2018 року та на 31 грудня 2017 року зареєстрований капітал
Товариства становив 8 000 000,00 грн., з розподілом часток учасників наступним
чином:
Учасники

31.12.2018

31.12.2017

Розмір частки
в ЗК (у гривнях)

Розмір частки
в ЗК (у %)

Розмір частки в
ЗК (у гривнях)

Розмір частки
в ЗК (у %)

КОСТЕНКО КОСТЯНТИН
АНАТОЛІЙОВИЧ

5 920 000,00

74%

5 920 000,00

74%

ДЮКАРЬОВ ВЛАДИСЛАВ
АНАТОЛІЙОВИЧ

350 000,00

4,375%

350 000,00

4,375%

АНДРІЄНКО МИКОЛА
ІВАНОВИЧ

346 000,00

4,325%

346 000,00

4,325%

БОРДУН ВОЛОДИМИР
АНАТОЛІЙОВИЧ

346 000,00

4,325%

346 000,00

4,325%

ГАМЗАТОВ РУСЛАН
ГАБІБУЛЛАХОВИЧ

346 000,00

4,325%

346 000,00

4,325%

КНЯЗЬКИЙ ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСАНДРОВИЧ

346 000,00

4,325%

346 000,00

4,325%

ХАРЛАПІН ДМИТРО
ЄВГЕНОВИЧ

346 000,00

4,325%

346 000,00

4,325%

8 000 000,00

100%

8 000 000,00

100%

Всього

6.13. Короткострокові забезпечення
Забезпечення інших виплат і платежів
Разом

31 грудня 2018 р.

31 грудня 2017 р.

115

32

115

32

6.14. Торговельна та інша кредиторська заборгованість
31.12.2018

31.12.2017

`000 грн.

`000 грн.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

68

7 515

Поточні забезпечення

115

32

Розрахунки з бюджетом

79

173

Інші поточні зобов’язання
РАЗОМ

-

7 500

262

15 220

Станом на 31 грудня 2017 р. до складу кредиторської заборгованості за товари,
роботи, послуги включено заборгованість перед ТОВ «Афан-інвест» у сумі 7 500
тис. грн. за придбані фінансові інвестиції згідно Договору №ДД-02/17 від 22 грудня
2017р.
Станом на 31 грудня 2017 р. до складу інших поточних зобов’язань включено
зобов’язання по поставці акцій ПАТ ЗНВКІФ «Валорес» підприємствами ТОВ «Довкілля» та ТОВ «Сіті інвест буд» на суму 5 100 тис. грн. та 2 400 тис. грн. відповідно.
7. Розкриття іншої інформації
7.1 Умовні зобов’язання.
7.1.1. Судові позови
В ході своєї діяльності протягом 2018 року Товариство не було об’єктом судових
позовів та претензій. Таким чином, Товариство не формувало резерв під майбутні
претензії третіх осіб.
7.1.2. Оподаткування
Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які
дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно
тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові ограни піддадуть
сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності
Товариства, ймовірно, що Товариство змушене буде сплатити додаткові податки,
штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди.
На думку керівництва Товариство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не
містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть перевірятися відповідними податковими органами протягом трьох років.
7.1.3. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів
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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 дату складання звітності не потрібен, виходячи з наявних
обставин та інформації. Очікувані кредитні збитки по дебіторській заборгованості
складають станом на 31 грудня 2018 року 22 тис. грн.
7.2 Розкриття інформації про пов’язані сторони
У даній фінансовій звітності пов’язаними вважаються сторони, одна з яких контролює організацію або контролюється нею, або разом з організацією є об’єктом
спільного контролю.
Пов’язані сторони можуть вступати в угоди, які не проводилися б між незв’язаними
сторонами, ціни і умови таких угод можуть відрізнятися від угод і умов між
незв’язаними сторонами.
Пов’язані сторони включають:
•
підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають
під контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з Товариством;
•
асоційовані компанії;
•
спільні підприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником;
•
члени провідного управлінського персоналу Товариства;
•
близькі родичі особи, зазначеної вище;
•
компанії, що контролюють Товариства, або здійснюють суттєвий вплив, або
мають суттєвий відсоток голосів у Товаристві.
КОСТЕНКО КОСТЯНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ, являється учасником Товариства і володіє часткою в статутному капіталі Товариства у розмірі 74 %. А також учасниками
Товариства є: фізичні особи у кількості 6 осіб, з часткою кожної особи менше 10%.
Операції з пов’язаними сторонами в 2018 році та 2017 році не відбувалось.
Операції з ключовим керуючим персоналом
Ключовий керуючий персонал представлений співробітниками Товариства, що
володіють повноваженнями і зобов’язаннями у зв’язку з плануванням, керівництвом і контролем над діяльністю підприємства, здійснюваними прямо або побічно.
Винагорода основному керівництву включена в склад витрат в звіті про сукупний
прибуток складає 228 тис. грн. за 2018 рік (за 2017 року - 151 тис. грн.).
7.3. Цілі та політики управління фінансовими ризиками
Основні фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти і інші оборотні фінансові активи. Товариство має інші фінансові інструменти,
як, наприклад, торгова кредиторська і дебіторська заборгованість, що виникають
безпосередньо в ході його операційної діяльності. Товариству властиві кредитний
ризик, ризик ліквідності та ринковий ризик. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик.
Загальна програма управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності
та неефективності фінансового ринку України і спрямована на зменшення його потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Керівництво Товариства контролює процес управління даними ризиками, а діяльність Товариства,
пов’язана з фінансовими ризиками, здійснюється згідно з відповідною політикою та
процедурами. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу
на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом’якшення.
Підходи до управління кожним із цих ризиків представлені нижче.
7.3.1. Кредитний ризик
Фінансові інструменти, які можуть піддати Товариство значним кредитним ризикам, складають Грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську заборгованість. Грошові кошти та їх еквіваленти в основному знаходяться в основних визнаних українських Банках.
Дебіторська заборгованість відображена з урахуванням резерву. Товариство не
вимагає застави щодо фінансових активів. Керівництвом Товариства розроблена
кредитна політика, і можливі кредитні ризики постійно відстежуються. Оцінка ризику проводиться по всім контрагентам, за якими кредитний ризик перевищує певну
суму.
Товариством визначено максимальний кредитний ризик у розмірі балансової
вартості поточної дебіторської заборгованості, а також грошових коштів та їх еквіваленті. Кількісне відображення кредитного ризику щодо фінансових активів представлено нижче.
31.12.2018

дібні фінансові інструменти, за якими здійснюються операції на ринку.
Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів
пом’якшення цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та
дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком.
Валютний ризик - це ризик того, що вартість фінансового інструменту коливатиметься внаслідок змін валютних курсів. Так як Товариство не володіє фінансовими
інструментами, номінованими в іноземній валюті, йому не притаманний валютний
ризик.
Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові
потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть
змінюватись і це впливатиме як на доходи Товариства, так і на справедливу вартість його чистих активів. Товариство здійснює моніторинг відсоткових ризиків та
контролює їх мінімально припустимий розмір. У разі зменшення відсоткових ставок
товариство має намір позбуватися фінансових інструментів з фіксованою відсотковою ставкою. Моніторинг відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу
можливих змін відсоткових ставок на вартість відсоткових фінансових інструментів.
7.3.3. Ризик ліквідності
Ризиком ліквідності є ризик того, що Товариство не зможе сплатити по
зобов’язанням при настанні терміну їх погашення. Товариство здійснює ретельне
управління і контроль за ліквідністю. Товариство використовує процедуру підготовки бюджету і прогнозування руху грошових коштів, що забезпечує наявність у
Товариства необхідних коштів для виконання своїх платіжних зобов’язань. На основі прогнозованих потоків грошових коштів приймаються вирішення про вкладення
грошових коштів або залучення фінансування, коли це потрібно. Проведення політики управління кредитним ризиком дає Товариству досить грошових коштів на
погашення її зобов’язань в строк.
На звітну дату Товариство не має суттєвих зобов’язань, які можуть призвести до
ризику ліквідності.
Інформація щодо недисконтованих платежів за фінансовими зобов’язаннями Товариства в розрізі строків погашення представлена наступним чином:
Від 1 місяця
до 3 місяців

Від 3 місяців
до 1 року

Всього

Поточна кредиторська заборгованість

-

147

147

Поточні забезпечення

-

115

115

-

262

262

Поточна кредиторська заборгованість

-

15 188

15 188

Поточні забезпечення

-

32

32

-

15 220

15 220

Рік, що закінчився 31 грудня 2018 року

Рік, що закінчився 31 грудня 2017 року

7.4. Управління капіталом
Цілями Товариства щодо схоронності капіталу є:
- Забезпечення здатності Товариства продовжувати діяльність у найближчому
майбутньому, з тим, щоб заробляти прибуток учасникам і приносити користь іншим
зацікавленим сторонам;
- Забезпечити адекватну капіталовіддачу.
Товариство управляє структурою свого капіталу і коригує її в залежності від змін в
економічних умовах і характеристиках ризику базових активів. З метою підтримки
або зміни структури капіталу, Товариство може збільшити або зменшити розмір статутного капіталу, або прийняти рішення про продаж активів для покриття наявної
заборгованості. Товариство здійснює моніторинг капіталу, розраховуючи співвідношення сум чистих кредитних зобов’язань до капіталу. Під капіталом розуміється загальна сума чистих активів, що належить учасникам Товариства. Чистий борг розраховується шляхом вирахування із кредитних зобов’язань, відображених у звіті про
фінансовий стан залишків грошових коштів та їх еквівалентів.
У 2018 році стратегія Товариства полягала в тому, щоб підтримувати співвідношення капіталу до кредитної заборгованості на рівні не нижче 0.2. Коефіцієнт покриття
кредитних зобов’язань на звітні дати розрахований таким чином:
31.12.2018
Зобов’язання за кредитами і позиками
Грошові кошти

Максимальний
розмір ризику

Довгострокові фінансові інвестиції

5 883

5 883

Всього власний капітал учасників

Фінансові інвестиції

2 546

2 546

Коефіцієнт покриття кредитних зобов’язань

733

733

Грошові кошти та їх еквіваленти

107

107

9 269

9 269
31.12.2017
Максимальний
розмір ризику

Довгострокові фінансові інвестиції

6 956

6 956

Фінансові інвестиції

8 338

8 338

Торгова дебіторська заборгованість

1 097

1 097

Грошові кошти та їх еквіваленти

7 609

7 609

24 000

24 000

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

9 076
н/а
31.12.2017

Зобов’язання за кредитами і позиками
Грошові кошти

(7 609)

Скоригована сума кредитних зобов’язань

Балансова
вартість

(107)

Балансова
вартість

Торгова дебіторська заборгованість

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Всього власний капітал учасників
Коефіцієнт покриття кредитних зобов’язань

8 824
н/а

Товариство дотримується вимог, ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності та
клірингової діяльності затверджених рішенням НКЦПФР від 21.05.2013 №862, щодо
розміру статутного капіталу та власного капіталу. Станом на 31 грудня 2018 року та
31 грудня 2017 року розмір статутного капіталу не змінився і становив 8 000 тис грн.,
розмір власного капіталу – 9 076 тис. грн. та 8 824 тис. грн. відповідно.
7.5. Події після Балансу
На дату подання звітності керівництвом здійснена оцінка існування наступних подій:
•
події, які свідчать про умови, що існували на кінець звітного періоду (події, які
вимагають коригування фінансової звітності за 2018 рік);
•
події, які свідчать про умови, що виникли після звітного періоду (події, які не
вимагають коригування фінансової звітності, але вимагають певного розкриття).
Оголошення дивідендів до дати затвердження фінансової звітності до випуску та
інших подій, які вимагають коригування фінансової звітності та суттєво б вплинули
на фінансовий результат за 2018 рік, не було.
Керівник
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ-М»

Адресат:
Керівництву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ-М» та
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, на вимогу нормативних актів останньої.

ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ-М»
Думка
Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ-М», що складається зі балансу (звіту про фінансовий стан) на
31.12.2018, та звіту про сукупний дохід, звіту про власний капітал та звіту про рух
грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою та приміток до фінансової
звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.
На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІНВЕСТ-М» на 31 грудня 2018 року, його фінансові результати і грошові потоки за
рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності .
Основа для думки
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту («МСА»). Нашу
відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність
аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами,
застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали
інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що
отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх
як основи для нашої думки.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, які на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. В
ході проведення аудиту фінансової звітності ми визначили, що немає ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність
Управлінський персонал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІНВЕСТ-М» (далі - Товариство) несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього
контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок
шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність
за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній
основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності
діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або
планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних
альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за
процесом фінансового звітування Товариства.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у
цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим
рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА,
завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути
результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо
або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні
рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі.
• Оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що
покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію
про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати,
включаючи будь-які значні недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами
під час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження,
що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм
про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що
впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.
Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
Відповідно до вимог, встановлених частиною третьою статті 14 Закону України «Про
аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21 грудня 2017 року №
2258-VIII (Закон 2258) аудиторського звіту, наводимо наступну інформацію.
Інформація про узгодженість звіту про управління (консолідованого звіту про
управління), який складається відповідно до законодавства, з фінансовою звітністю
(консолідованою фінансовою звітністю) за звітний період; про наявність суттєвих
викривлень у звіті про управління та їх характер:
Відповідно до критеріїв, встановлених ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» (надалі Закон), Товариство віднесено до мікропідприємств. Законом встановлено, що від подання звіту про управління звільняються мікропідприємства та малі підприємства.
Інформація про суттєву невизначеність, яка може ставити під сумнів здатність продовження діяльності юридичної особи, фінансова звітність якої перевіряється, на
безперервній основі у разі наявності такої невизначеності:
Ми звертаємо увагу на Примітку 2.4 у фінансовій звітності, яка зазначає, що фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності. Аудиторами не виявлено подій або умов, які вказують на існування суттєвої
невизначеності, що може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі.
Інша інформація, яка щонайменше має наводитись в аудиторському звіті за результатами обов’язкового аудиту згідно Закону 2258, наведена в інших параграфах цього
звіту незалежного аудитора.
Відповідно до вимог, встановлених рішенням Комісії від 12 лютого 2013 року №160
«Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення
професійної діяльності на ринку цінних паперів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 березня 2013 року за № 386/22918 (із змінами), наводимо наступну
інформацію.
Розділ «Звіт щодо фінансової звітності»
Вступний параграф
Основні відомості про Товариство
Повне найменування
юридичної особи та
скорочене
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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 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;

Основні види діяльності
за КВЕД-2010:

• 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.

www.emitinfo.com

Код КВЕД 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері
фінансових послуг, крім страхування та пенсійного
забезпечення (основний);
Код КВЕД 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність;
Код КВЕД 66.12 Посередництво за договорами по
цінних паперах або товарах;
Код КВЕД 66.30 Управління фондами;
Код КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної
діяльності й керування;
Код КВЕД 73.20 Дослідження кон’юнктури ринку та
виявлення громадської думки
Ліцензія на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи серії АЕ № 263369 видана НКЦПФР
24 вересня 2013р., строк дії ліцензії з 12.10.2013 року
– необмежений.

• 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;
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Ліцензії на здійснення професійної діяльності на
фондовому ринку - з торгівлі цінними паперами брокерська та дилерська діяльність : Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
видана на підставі Рішення №296 від 11.05.2017 року
на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами:
дилерська діяльність, строк дії ліцензії з 11.05.2017
року - необмежений, Ліцензія Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку, видана на підставі
Рішення №296 від 11.05.2017 року на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність
з торгівлі цінними паперами: брокерська діяльність,
строк дії ліцензії з 11.05.2017 року – необмежений.
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Дата внесення змін до установчих документів:
09.02.2017 (відступлення частки і вихід учасника ТОВ «Бауман Трейд» зі складу Товариства, передача частки іншим сімом учасникам, розподіл частки серед нових учасників у статутному капіталі) Протокол №08/02-17 від 08.02.2017;
05.10.2017 (Зміна місцезнаходження та затвердження нової редакції Статуту Товариства) Протокол №03/10-17 від 03.10.2017.
Інформація про учасників Товариства:
Станом на 31 грудня 2018 року зареєстрований капітал Товариства становить 8 000
000,00 грн. з розподілом часток учасників у статутному капіталі наступним чином:

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

даними фінансової звітності на 31 грудня 2018 року становить 8 000 000,00 (Вісім
мільйонів) гривень 00 коп., що відповідає розміру статутного капіталу, наведеному
в Статуті Товариства.
Відповідність розміру статутного капіталу установчим документам підтверджується
первинними документами, регістрами бухгалтерського обліку, даними фінансової
звітності, Статутом Товариства.
Форма внесків до статутного капіталу.
Статутний капітал повністю сплачений грошовими коштами (посилання на документи, що підтверджують суми та форму внесків наведені нижче в параграфі «Формування та сплата статутного капіталу» цього аудиторського звіту).

Учасники

Розмір частки в
ЗК (у гривнях)

Розмір частки в
ЗК (у %)

КОСТЕНКО КОСТЯНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ

5 920 000,00

74%

Формування та сплата статутного капіталу

ДЮКАРЬОВ ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ

350 000,00

4,375%

АНДРІЄНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ

346 000,00

4,325%

За період діяльності Товариства статутний капітал змінювався. Динаміка формування статутного капіталу та зміни учасників наведені нижче.

БОРДУН ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

346 000,00

4,325%

ГАМЗАТОВ РУСЛАН ГАБІБУЛЛАХОВИЧ

346 000,00

4,325%

КНЯЗЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

346 000,00

4,325%

ХАРЛАПІН ДМИТРО ЄВГЕНОВИЧ

346 000,00

4,325%

Всього

8 000 000,00

100%

Згідно протоколу загальних зборів засновників Товариства № 1 від 15.06.1995,
було прийнято рішення про створення Товариства з обмеженою відповідальністю
«ІНВЕСТ-М» з статутним капіталом у розмірі 2 500 000 (два мільйона п’ятсот тисяч)
гривень, що відповідав 1 392 800 дол. США.
Учасниками Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ-М», які робили внески до статутного капіталу, виступали:

Назва кожного із фінансових звітів, які входять до складу перевіреної фінансової
звітності:

№
з/п

Учасник

Дата
виписки
банку

Сума внеску
до статутного
капіталу

% сплаченого
статутного
капіталу

Форма внеску
до статутного
капіталу

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2018 (Форма 1);
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік (Форма 2);
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік (Форма 3);
- Звіт про власний капітал за 2018 рік (Форма 4);
- Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік , в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ.

1

ТОВ «Мульті-М»

06.07.1995

145 046,73 грн.
(99 975 дол. США)

13,36

Безготівкові
грошові
кошти у дол.
США

2

ТОВ «Мульті-М»

03.08.1995

122 304,97 грн.
(84 300 дол. США)

Облікова політика встановлена відповідно до вимог МСФЗ/МСБО виданих Радою з
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), що офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України.
Стислий виклад облікової політики Товариства розкрито в Примітці 3.
Протягом періоду перевірки змін облікової політики не було крім обов’язкового застосування з 2018 року норм МСФЗ 9 та МСФЗ 15.

3

ТОВ «Мульті-М»

26.04.1996

2 647,76 грн.
(1 825 дол. США)

4

Фізична особа
Максимов Сергій
Володимирович

03.08.1995

30 000,00 грн.
(20 700 дол. США)

1,49

Безготівкові
грошові
кошти у дол.
США

5

Компанія «DENVER
TECHNOLOGIES, Inc.»

26.04.1996

22 259,70 грн.
(12 000 дол. США)

24,97

Безготівкові
грошові
кошти у дол.
США

6

Компанія «DENVER
TECHNOLOGIES, Inc.»

23.05.1996

593 592,00 грн.
(320 000 дол.
США)

7

Компанія «DENVER
TECHNOLOGIES, Inc.»

08.10.1997

25 200,00 грн.
(14 000 дол. США)

9

Компанія «DENVER
TECHNOLOGIES, Inc.»

05.11.1997

24 908,00 грн.
(13 837 дол. США)
40,68

Х

Узгодження нерозподіленого прибутку на 31 грудня 2017 років та прибутку на 31
грудня 2018 року, надане в таблиці 1:
Таблиця 1
У звітності за
У звітності за
2017 рік станом 2018 рік станом
на 31.12.2017 р. на 31.12.2017 р.
Нерозподілений прибуток

824

794

Вплив зміни
облікової політики
-30

Всього внесків до статутного капіталу

Звіт про інші правові та регуляторні вимоги
Відповідність розміру власного капіталу вимогам, установленим нормативно-правовими актами Комісії
Власний капітал Товариства на 31 грудня 2018 року становить 9 076 тис. грн. і складається із статутного капіталу в сумі 8 000 тис. грн.. та нерозподіленого прибутку в
сумі 1 076 тис. грн.
Депозитарна установа може провадити депозитарну діяльність, якщо має сплачений грошовими коштами статутний капітал у розмірі не менш як 7 мільйонів гривень (стаття 14 Закону України від07.07.2012 № 51780-VI «Про депозитарну систему
України»).
Товариство має ліцензію на провадження депозитарної діяльності депозитарної
установи. Розмір статутного капіталу Товариства станом на 31 грудня 2018 року відповідає вимогам законодавства щодо мінімального розміру статутного капіталу для
депозитарної діяльності депозитарної установи.
Рішенням НКЦПФР від 15.03.2016 року № 282(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 квітня 2016 за № 522/28652) затверджено зміни до Ліцензійних умов
провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)
– депозитарної діяльності та клірингової діяльності. Змінами виключено вимоги
щодо розміру власного капіталу установи, що проводить депозитарну діяльність,
зважаючи на те, що запроваджено систему пруденційного нагляду, яка передбачає
більш жорсткіші вимоги до фінансового стану ліцензіата (Положення НКЦПФР від
01.10.2015 № 1597 «Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками» зі змінами).
Рішенням НКЦПФР від 28.07.2016 року № 819 затверджено зміни до Положення
щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками (зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 серпня 2016 р. за № 1147/29277).

965 900,00 грн.
(566 637 дол.
США)

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

Для депозитарних установ, що не поєднують свою професійну діяльність з веденням діяльності з торгівлі цінними паперами, передбачено введення з 01.01.2017
року нового нормативу – розміру власних коштів, який розраховуватиметься за
методологією розрахунку регулятивного капіталу. Мінімальний розмір власних коштів повинен бути не менше 7 млн. грн. (мінімальний розмір статутного капіталу для
депозитарної діяльності депозитарної установи).

Згідно протоколу зборів учасників ТОВ «ІНВЕСТ-М» від 11.09.1998р. розподіл часток у
Статутному капіталі Товариства у розмірі 2 500 000 грн., здійснено наступним чином:

На думку аудиторів, розмір власного капіталу Товариства, за даними фінансової звітності за 2018 рік, достовірно в усіх суттєвих аспектах, відповідає вимогам чинного
законодавства України у сфері регулювання ринку цінних паперів установленим
нормативно-правовими актами НКЦПФР.

Відповідно до нової редакції Статуту Товариства, яка була затверджена загальними
зборами учасників ТОВ «ІНВЕСТ-М» від 11.09.1998,частки Статутного капіталу Товариства у розмірі 2 500 000 грн., були розподілені серед учасників (засновників) наступним чином:

Відповідність розміру статутного капіталу установчим документам

• Товариство з обмеженою відповідальністю «О.К.» – 200 грн., що складає 0,008%
статутного капіталу. Внесено у вигляді безготівкових грошових коштів – 200 грн., що
підтверджується випискою банку від 26.05.1998;

(опис оцінки із зазначенням форми внесків)

• Товариство з обмеженою відповідальністю «О.К.» – 200 грн.;
• Компанія «DENVERTECHNOLOGIES, Inc.» – 2 499 800 грн.

Статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ-М» за
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• Компанія «DENVER TECHNOLOGIES, Inc.» - 2 499 800 грн., що складає 99,992% статутного капіталу. Внесено у вигляді безготівкових грошових коштів – 566 637 дол.
США, що еквівалентно 965 900,00 грн., та підтверджується виписками банку: від
06.07.1995, 03.08.1995, 26.04.1996, 23.05.1996, 08.10.1997, 05.11.1997.
Згідно з Протоколом зборів учасників ТОВ «ІНВЕСТ-М» від 18.11.2003, учасники Товариства здійснили продаж ТОВ «ІНВЕСТ-М», належні їм частки:
• Товариство з обмеженою відповідальністю «О.К.» – за договором купівлі-продажу
частки у статутному капіталі від 18.11.2003 за 200,00 грн.;
• Компанія «DENVER TECHNOLOGIES, Inc.» - за договором купівлі-продажу частки у
статутному капіталі від 18.11.2003 за 966 000,00 грн.
Згідно з тим же протоколом зборів учасників Товариства від 18.11.2003, ТОВ
«ІНВЕСТ-М» продало викуплені частки наступним учасникам:
• ТОВ «Роялті Холдінг» - за договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі
від 18.11.2003., оплату здійснено у вигляді безготівкових грошових коштів, Згідно
платіжних доручень: від 18.11.2003 № б/н на суму 966 000,00 грн., від 06.12.2005 №
119 на суму 33 800,00 грн. і від 08.12.2005 № 121 на суму 200,00 грн. Всього на загальну суму 1 000 000,00 грн.
Виходячи із факту зміни складу учасників Товариства, які затверджені протоколом
зборів учасників від 18.11.2003, статутний капітал Товариства складав 2 500 000,00
грн. та встановлено наступний розподіл часток:
• ТОВ «Торговий будинок «Будшляхмаш» - 200 грн., що становить 0,008 % статутного
капіталу.
• ТОВ «Роялті Холдінг» - 2 499 800 грн., що становить 99,992 % статутного капіталу.
Згідно протоколу зборів учасників Товариства від 07.12.2005 за № б/н зі складу учасників вийшов ТОВ «Торговий будинок «Будшляхмаш». Крім того, було прийнято рішення про зменшення частки ТОВ «Роялті Холдінг» у статутному капіталі Товариства
на суму 1 499 800,00 грн. і зменшення статутного капіталу Товариства до 1 000 000,00
грн.
Зміни в статутних документах зареєстровані Солом’янською районною у м. Києві
державною адміністрацією від 28.12.2005.
Після внесених змін від 28.12.2005, єдиним учасником Товариства стало на 100%
ТОВ «Роялті Холдінг».
Сплату Статутного капіталу ТОВ «ІНВЕСТ-М» в сумі 1 000 000,0 (один мільйон) гривень
підтверджено незалежною аудиторською фірмою ТОВ «Аудиторська фірма «Баррістер АГЕНС Груп» наступним документом: «Аудиторський висновок про сплату статного фонду (капіталу)ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ-М»
станом на 30.09.2006.
Згідно з протоколом зборів учасників ТОВ «ІНВЕСТ-М» від 24.02.2010 за № б/н, зі
складу учасників вийшов ТОВ «Роялті Холдінг», замість якого до складу учасників
увійшло ТОВ «Інвест-Проект».
Зміни в статутних документах зареєстровані Шевченківською районною у м. Києві
державною адміністрацією 09.03.2010.
Після внесених змін від 09.03.2010, учасником Товариства стало на 100% ТОВ «Інвест-Проект».

Учасники

ЕМІТ ІНФО

Розмір
частки в
ЗК (у %)

Розмір
частки в ЗК (у
гривнях)

Сума сплаченої частки,
грн.

КОСТЕНКО КОСТЯНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ

74%

5 920 000,00

5 920 000,00

ДЮКАРЬОВ ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ

4,375%

350 000,00

350 000,00

АНДРІЄНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ

4,325%

346 000,00

346 000,00

БОРДУН ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

4,325%

346 000,00

346 000,00

ГАМЗАТОВ РУСЛАН ГАБІБУЛЛАХОВИЧ

4,325%

346 000,00

346 000,00

КНЯЗЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

4,325%

346 000,00

346 000,00

ХАРЛАПІН ДМИТРО ЄВГЕНОВИЧ

4,325%

346 000,00

346 000,00

100%

8 000 000,00

8 000 000,00

Всього

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

Розмір
частки в
ЗК (у %)

Розмір
частки в ЗК (у
гривнях)

Сума сплаченої частки,
грн.

КОСТЕНКО КОСТЯНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ

74%

5 920 000,00

5 920 000,00

ДЮКАРЬОВ ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ

4,375%

350 000,00

350 000,00

АНДРІЄНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ

4,325%

346 000,00

346 000,00

БОРДУН ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

4,325%

346 000,00

346 000,00

ГАМЗАТОВ РУСЛАН ГАБІБУЛЛАХОВИЧ

4,325%

346 000,00

346 000,00

КНЯЗЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

4,325%

346 000,00

346 000,00

ХАРЛАПІН ДМИТРО ЄВГЕНОВИЧ

4,325%

346 000,00

346 000,00

100%

8 000 000,00

8 000 000,00

Всього

Змін протягом 2018 року в статутному капіталі Товариства не відбулось.
Таким чином, в результаті перевірки встановлено, що станом на 31 грудня 2018 року
статутний капітал Товариства складає 8 000 000,00 (Вісім мільйонів) гривень, сформований в повному обсязі за рахунок внесків учасників грошовими коштами.
На думку аудиторів, формування та сплата статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ-М» достовірно в усіх суттєвих аспектах
відповідає вимогам чинного законодавства у сфері регулювання ринку цінних паперів. Станом на 31 грудня 2018 року статутний капітал Товариства сформований
та сплачений учасниками у встановлені законодавством України терміни, виключно
грошовими коштами в повному обсязі, заборгованість учасників за внесками до статутного капіталу відсутня.
Прострочені зобов’язання та несплачені штрафні санкції
За даними фінансової звітності станом на 31 грудня 2018 року у Товариства обліковуються лише поточні зобов’язання, які складаються із поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи у сумі 68 тис. грн., поточних забезпечень – 115 тис.
грн., заборгованість за розрахунками з бюджетом – 79 тис. грн.

Згідно протоколу зборів учасників ТОВ «ІНВЕСТ-М» № б/н від 24.02.2011 зі складу
учасників вибуло ТОВ «Інвест-Проект», яке продало свою частку у розмірі 100%,
що становить 1 000 000,00 грн. Товариству з обмеженою відповідальністю «Бауман
Трейд» (договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 24.02.2011 р., за №
б/н). Крім цього зазначеним протоколом , було прийнято рішення про збільшення
розміру Статутного капіталу Товариства до 8 000 000,00 грн. за рахунок додаткового
внеску нового учасника ТОВ «Бауман Трейд» у сумі 7 000 000,00 грн.

За проведеними аудиторами запитами щодо відсутності у Товариства прострочених зобов’язань щодо сплати податків (наявність/відсутність податкового боргу) та
зборів, несплачених штрафних санкцій за порушення законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів, отримані запевнення Товариства
щодо відсутності вказаних зобов’язань, несплачених штрафних санкцій станом на
31 грудня 2018 року.

Зміни в статутних документах зареєстровані Шевченківською районною у м. Києві
державною адміністрацією від 14.03.2011.

Факт наявності у Товариства прострочених зобов’язань щодо сплати податків (відсутність податкового боргу) та зборів (обов’язкових платежів) за інформацією на
сайті ДФС про ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ-М» на
27.03.2019 р. не підтверджується (http://sfs.gov.ua/businesspartner код 23508273).

Після внесених змін від 14.03.2011, єдиним учасником ТОВ «ІНВЕСТ-М» стало на
100% ТОВ «Бауман Трейд».
Додаткові внески до Статутного капіталу Товариства у сумі 7 000 000,00 грн. поступили на банківський рахунок № 26005262400938 у ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК», МФО 380537
м. Києва, від ТОВ «Бауман Трейд» згідно платіжних доручень:

На думку аудиторів, фінансова звітність Товариства за 2018 рік достовірно в усіх
суттєвих аспектах підтверджує відсутність прострочених зобов’язань щодо сплати
податків (відсутній податковий борг) та зборів, відсутність несплачених штрафних
санкцій за порушення законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку
цінних паперів.

від 15.03.2011 р. № 33 – 600 000,00 грн.,
від 15.03.2011 р. № 34 – 600 000,00 грн.,
від 15.03.2011 р. № 35 – 600 000,00 грн.,
від 15.03.2011 р. № 36 – 600 000,00 грн.,
від 15.03.2011 р. № 37 – 600 000,00 грн.,
від 15.03.2011 р. № 38 – 600 000,00 грн.,
від 15.03.2011 р. № 39 – 600 000,00 грн.,
від 15.03.2011 р. № 40 – 600 000,00 грн.,
від 15.03.2011 р. № 41 – 600 000,00 грн.,
від 15.03.2011 р. № 42 – 600 000,00 грн.,
від 15.03.2011 р. № 43 – 600 000,00 грн.,
від 15.03.2011 р. № 44 – 400 000,00 грн.

Інформація стосовно напрямів використання коштів, що внесені для формування
статутного капіталу

Сплату Статутного капіталу ТОВ «ІНВЕСТ-М» в сумі 8 000 000,0 (вісім мільйонів) гривень підтверджено незалежною аудиторською фірмою ТОВ «Аудиторська фірма
«Баррістер АГЕНС Груп» наступним документом: «Висновок незалежного аудитора
щодо історичної фінансової інформації у формі компоненту фінансової звітності
Статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ-М»»
станом на 18.03.2011.
Згідно протоколу зборів учасників Товариства № 08/02-17 від 08.02.2017 зі складу
учасників вибуло Товариство з обмеженою відповідальністю «Бауман Трейд», яке
відступило свою частку у розмірі 100%, що становить 8 000 000,00 грн. сімом фізичним особам.
Розподіл часток учасників в статутному капіталі Товариства згідно редакції Статуту,
затвердженої Протоколом зборів учасників Товариства № 08/02-17 від 08.02.2017,
зареєстрованої 09.02.2017 року, наведений нижче:

www.emitinfo.com

У Товариства прострочених зобов’язань щодо несплачених штрафних санкцій за
порушення законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів за інформацією на сайті НКЦПФР не має(https://www.nssmc.gov.ua/licensee/
tov-nvest-m/).

Напрями використання коштів, що були внесені для формування статутного капіталу, виключно з метою діяльності, зазначеної у Статуті Товариства, наведено у листі
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ-М» від 01.03.2019 р. №
01/03/19-01. Відповідно до наведеної в листі інформації, внесені для формування
статутного капіталу Товариства грошові кошти, за період діяльності Товариства з
дати його створення – 28 червня 1995 року по 31 грудня 2018 року, використовувались на забезпечення діяльності зазначеної у Статуті Товариства, а саме:
o отримання прибутку від проведення професійної діяльності на фондовому ринку
o забезпечення та реалізації за рахунок отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів учасників Товариства.
На думку аудиторів, інформація стосовно напрямів використання коштів, що внесені для формування статутного капіталу Товариства, яке відповідно до статуту має
намір проводити професійну діяльність на фондовому ринку з дати створення, підтверджує, що напрями використання вказаних коштів відповідають вимогам чинного законодавства України у сфері регулювання ринку цінних паперів, в тому числі
провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності (депозитарна діяльність депозитарної установи) та професійної діяльності на фондовому ринку з торгівлі цінними паперами (брокерська та дилерська діяльність).
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яльності Товариства є прибуток. Відповідно до статуту прибуток Товариства, після
покриття витрат, перерахування податків до державного бюджету та сплати інших
обов’язкових відрахувань, згідно з чинним законодавством, розподіляється між
учасниками пропорційно їх часткам.

Інформація, щодо пов’язаних осіб
До пов’язаних осіб Товариства станом на 31.12.2018 року віднесені:
Група

№ з/п

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

Частка в
статутному
капіталі , %

1

2

3

4

1

КОСТЕНКО КОСТЯНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ

74%

2

ДЮКАРЬОВ ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ

А

Власник і пов’язані фізичні особи
Прямі родичі власника

АНДРІЄНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ

4

БОРДУН ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

5

ГАМЗАТОВ РУСЛАН ГАБІБУЛЛАХОВИЧ

6

КНЯЗЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних
осіб – підприємців
21.06.2001 № 1 067 120 0000 004793

4,325%
4,325%
4,325%

Прямі родичі власника
Керівник Товариства
Дух Володимир Степанович

0

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

Товариство з

4,325%

Прямі родичі власника

8

Повна назва юридичної особи відповідно до установчих документів
обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Дігрешн груп»

4,325%

Прямі родичі власника

Б

Основні відомості про аудиторську фірму.

Місцезнаходження та фактичне місцерозташування
резнева, 10

Прямі родичі власника

ХАРЛАПІН ДМИТРО ЄВГЕНОВИЧ

Інші елементи

Код за ЄДРПОУ

Прямі родичі власника

7

Протягом 2018 року дивіденди не нараховувались і прибуток не розподілявся.

4,375%

Прямі родичі власника
3

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

31450876
02160, м. Київ, вул. Бе-

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Свідоцтво про внесення в реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 2663, видане рішенням АПУ від
22.06.2001 № 102
Номер, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на
ринку цінних паперів № 377, серія П № 000377 свідоцтво про внесення до реєстру
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів Строк дії Свідоцтва: з 26.03.2013 до 31.03.2021
Телефон/факс

(044) 249-08-61

Електронна адреса юридичної особи

deggroup.audit@gmail.com

100

Операції з пов’язаними сторонами.
Обліковою політикою визначено, що оцінку активів та зобов’язань в операціях з
пов’язаними сторонами здійснювати за методом балансової вартості.
За даними фінансової звітності Товариства за 2018 рік встановлено, що фактично в
операціях з пов’язаними сторонами Товариством застосовується метод балансової
вартості.
В ході перевірки аудитори не виявили ознак існування відносин та операцій з
пов’язаними сторонами, що виходять за межі нормальної діяльності Товариства, які
управлінський персонал раніше не ідентифікував або не розкривав аудитору.
Інформація про наявність та обсяг непередбачених активів та/або зобов’язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою
Аудиторами не виявлено непередбачених активів та/або зобов’язань, ймовірність
визнання яких на балансі є достатньо високою.
Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у
фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан
Аудиторами не виявлено ніяких подій після дати балансу які є суттєвими і які можуть впливати на економічні рішення користувачів щодо Товариства (наприклад,
оголошення плану про припинення діяльності, істотні придбання активів, оголошення про значну реструктуризацію, зміни ставок податків або податкового законодавства, прийняття значних або непередбачених зобов’язань, початок великого
судового процесу і інше).

ТОВ АФ «ДІГРЕШН ГРУП» включена до «Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності» за номером 2663 до розділів: «Суб’єкти аудиторської діяльності»;
«Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит
фінансової звітності».
Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:
Дата і номер договору на проведення аудиту:
Договір від 25.01.2019 р. № 2/19-У
Дата початку проведення аудиту: 25.01.2019
Дата закінчення проведення аудиту: 27.03.2019
Партнером завдання з аудиту,
результатом якого є цей звіт незалежного аудитора , є
Директор ТОВ АФ «ДІГРЕШН ГРУП» _________________________М.Г. Карпенко
(сертифікат аудитора - № 004340 виданий відповідно до рішення Аудиторської палати України № 94 від 29 вересня 2000 р.)
Адреса аудитора
вул. Березнева, 10, м. Київ, 02160.
Дата складання звіту: 27 березня 2019 року.
Місце видачі: м. Київ.

Аудитори не виявили будь яких інших подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий
стан Товариства.
Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на
діяльність Товариства у майбутньому
Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, привертаємо увагу на той
факт, що Україна зазнала зовнішньої агресії та частина територій підпала під окупацію і незважаючи на стабілізаційні заходи, які вживаються Урядом України, з метою підтримки підприємницького сектору, існує невизначеність щодо зовнішніх та
внутрішніх факторів ринкових коливань у світовій економіці. Ми не маємо змоги
передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на фінансовий стан,
результати діяльності та економічні перспективи Товариства.
Інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства у
майбутньому аудитори не виявили.
Інша фінансова інформація
Станом на 31 грудня 2018 року Товариство обліковує грошові кошти в банку в сумі
107 тис. грн.
На 31.12.2018 року та на дату цього звіту, за даними сайту НБУ, банки, у яких обліковуються залишки грошових коштів Товариства, не віднесено до категорії неплатоспроможних чи щодо яких об’явлено санація чи банкрутство. Банки не включено до офіційних переліків ненадійних банків, санації та банкрутства щодо них не
об’явлено.
Аудиторами не виявлено ніяких обмежень щодо використання грошових коштів.
Станом на 31 грудня 2018 року, Товариство обліковує дебіторську заборгованість за
продукцію, товари, роботи, послуги в сумі 484 тис. грн., дебіторська заборгованість
за розрахунками за виданими авансами 39 тис. грн., іншу поточну дебіторську заборгованість в сумі 249 тис. грн.
Вибірковою перевіркою простроченої чи сумнівної дебіторської заборгованості не
виявлено.
Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської ді-
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Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНГРЕС-ІНВЕСТ»
КОДИ

Територія: м.Київ,Оболонський район
2019

Дата (рік, місяць, число)

Організаційно-правова форма господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю

01

01

Вид економічної діяльності: Посередництво за договорами по цінним паперам або товарах

за ЄДРПОУ

33399623

Середня кількість працівників: 7

за КОАТУУ

8038000000

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2),
грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками).

за КОПФГ

240
66.12

за КВЕД

Адреса: Україна,04210,м.Київ,проспект Героїв Сталінграду,12 Л, (044)426-61-11
Складено:

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018р.
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

2

Примітка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

3

4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015

3
23
(23)

3

1016
1017
1020

• Форма №1

V

•
Пасив

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

Код
рядка

Примітка

На початок
звітного
періоду

2

3

4

5

8000

8000

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425

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

1430
1435
1495

Пенсійні зобов`язання

1505

1035

Довгострокові кредити банків

1510

1040

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

1515
1520

1065

Благодійна допомога

1526

1090
1095

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

1530

резерв незароблених премій

1533

інші страхові резерви

1534

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

1535
1540
1545
1595

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

1600
1605

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

1695

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

Баланс

1900

1021
1022
1030

1045
1050
1060

3

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125

45

176

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170

12008
80

7663
4221
84

80

84

1180
1181
1182
1183
1184
1190
1195

12133

12145

1200
1300

12133

12148

№1(27) • 26 квітня 2019 р.

1801001

Код за ДКУД

На кінець
звітного
періоду

3

287

287

4780

4784

(
(

)

) (
1000

) (

1000

12067

12074

36
6
5
2
6

20
4
1
3
11

1

6

15

30

66

74

12133

12148

)

1500

1521
1525

1531
1532

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

1700
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

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

Стаття

1

2

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

2000

Чисті зароблені страхові премії

2010

Премії підписані, валова сума

2011

3

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

4

5

574

504

2013

Зміна частки перестраховиків у
резерві незароблених премій

2014

2070

Валовий
прибуток

2090

збиток

2095

(

Інші операційні витрати

2180

(

85

) (

114

)

(

35

) (

108

)

(

) (

504

574
(

)

) (

)

Дохід від участі в капіталі

2200

Інші фінансові доходи

2220

30

5

Інші доходи

2240

8979

1

Дохід від благодійної допомоги

2241

Фінансові витрати

2250

(

) (

)

Втрати від участі в капіталі

2255

(

) (

)

Інші витрати

2270

(

2111

Фінансовий результат до оподаткування:

Зміна частки перестраховиків в
інших страхових резервах

2112

Інші операційні доходи

2120

53

Дохід від зміни вартості активів,
які оцінюються за справедливою
2121
вартістю
Дохід від первісного визнання
біологічних активів і сільськогоспо- 2122
дарської продукції

53

(

Код Пимітрядка
ка

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
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(

прибуток

2290

збиток

2295

(

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

(

Прибуток (збиток) від припиненої
діяльності після оподаткування

2305

465

) (

340

)

прибуток

2350

збиток

2355

50
) (

9081

) (

5

)

30

26
) (

1

)

) (

)
5

)

3

4
(

21
) (

)

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

2405

77

Чистий фінансовий результат:

2130

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

)

2195

Зміна інших страхових резервів,
валова сума

2400

) (

збиток

Прибуток (збиток) від впливу інфля- 2275
ції на монетарні статті

Дооцінка (уцінка) необоротніх
активів

(

)

2190

2110

2

) (

прибуток

Дохід (витрати) від зміни інших
страхових резервів

1

5

2150

2105

Стаття

4

Витрати на збут

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

Адміністативні витрати

3

Фінансовий результат від операційної діяльності:

Собівартість реалізованої продукції 2050
(товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2

Витрати від зміни вартості активів,
які оцінюються за справедливою
2181
вартістю
Витрати від первісного визнання
біологічних активів і сільськогоспо- 2182
дарської продукції

Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума

1801003

Код за ДКУД
1

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

4

5

Стаття

1

Код Пимітрядка
ка

2

3

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

4

5

Матеріальні затрати

2500

Витрати на оплату праці

2505

277

201

Відрахування на соціальні заходи

2510

61

45

Амортизація

2515

Інші операційні витрати

2520

212

131

Разом

2550

550

377

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Стаття

1
Середньорічна кількість простих
акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію
Скоригований чистий прибуток
(збиток) на одну просту акцію
4

21

Дивіденди на одну просту акцію
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Код Пимітрядка
ка

2

3

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

4

5

2600
2605
2610
2615
2650
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Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНГРЕС-ІНВЕСТ»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ЕМІТ ІНФО

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

3011
3015

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

Код
рядка

Примітка

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

4

3000
3005
3006
3010

За аналогічний
період попереднього року
5

445

459

2

3025
3035
3040
3045
3050

4

5

1276

3205
3215

5

3220
3225
3230

30

3235
3250

6

3255

(

1276

3260
3270
3275

(
(
(

) (
) (
) (

)
)
)

3280

(

) (

)

3290

(

) (

3295

) (

204

)

)

36

-199

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової
діяльності

3055
3095

405

3100

(

149

) (

84

)

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

(
(
(

208
57
55

) (
) (
) (

145
44
127

)
)
)

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

55

2

) (

127

)

) (

2

)

) (

)

(

) (

)

3150

(

) (

)

3155

(

3190

(

) (
411

3195

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

88

Товарів (робіт, послуг)

) (

-32

)
22

)

123

3300
3305

Код
рядка

Примітка

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

Стаття

300

3310
3340
3345

) (

)

(
(

(
) (
) (

)
)
)

3365

(

) (

)

3370

(

) (

)

3375

(

) (

)

3390

(

) (

)

3350
3355
3360

(
300

3395
3400
3405

4
80

-76
156

84

80

3410
3415

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ Форма №4
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3

3200

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

1801005

Код за ДКУД

7

Нерозподілений
прибуток
(непокритий збиток)
8

10

11

8000

287

4780

(1000)

12067

8000

287

4780
4

(1000)

12067
4

Зареєстрований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

4

5

6

Резервний
капітал

Неоплачений капітал
9

Вилучений
капітал

Всього

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

3

3

4291
4295
4300

8000

3
3

№1(27) • 26 квітня 2019 р.

287

4
4784

(1000)
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7
12074
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Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНГРЕС-ІНВЕСТ»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

стандартів на свою фінансову звітність.
Примітки
до фінансової звітності ТОВ «КОНГРЕС-ІНВЕСТ»
за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року

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

1. Інформація про ТОВ «КОНГРЕС-ІНВЕСТ»
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНГРЕС-ІНВЕСТ» (далі «Товариство») (код ЄДРПОУ 33399623) зареєстроване 16 березня 2005 року відповідно
до чинного законодавства України. Місцезнаходження Товариства: проспект Героїв
Сталінграда, 12Л, м. Київ, 04210, Україна.

2.4. Припущення про безперервність діяльності
Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування,
які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.

Державна реєстрація Статуту в останній редакції здійснена 22.12.2014 року. Товариство провадить свою діяльність відповідно до Статуту.
Основними видами діяльності Товариства є посередництво за договорами по
цінних паперах або товарах, надання інших фінансових послуг (крім страхування та
пенсійного забезпечення).
Товариство має наступні ліцензії:
• ліцензія, рішення № 1105, видана НКЦПФР – 28.07.2015 року, строк дії ліцензії з
28.07.2015 року, на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (Андеррайтинг);
• ліцензія, рішення № 1105, видана НКЦПФР – 28.07.2015 року, строк дії ліцензії з
28.07.2015 року на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (Брокерська діяльність);
• ліцензія, рішення № 1105, видана НКЦПФР – 28.07.2015 року, строк дії ліцензії з
28.07.2015 року на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (Дилерська діяльність);
• ліцензія, рішення № 910, видана НКЦПФР – 06.09.2016 року, строк дії ліцензії з
06.09.2016 року на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (Діяльність з управління цінними паперами).
Товариство включено до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів 03.10.2005 року, реєстраційний номер 721.
Кількість працівників станом на 31 грудня 2018 р. та 31 грудня 2017 р. складала 6
та 7 осіб, відповідно.
Вищим органом Товариства є Загальні збори його учасників.
Станом на 31 грудня 2018 р. та 31 грудня 2017 р. учасниками Товариства були:
Учасники товариства:

31.12.2018

31.12.2017

%

%

ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» ПВІФ «ПСІ» НВЗТ

37,5

37,5

ТОВ «БІ ЕН СІ»

9,9994

9,9994

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛЕНДЛІЗ ФАКТОРИНГ»

9,9994

9,9994

ТОВ «МЕРЕЖА ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ТУР ДЕ ФІНАНС»

9,9994

9,9994

ТОВ «АБСОЛЮТ ОФІС»

9,9994

9,9994

ТОВ «К-ГРУПП»

9,9994

9,9994

ТОВ «ЛЕНДЛІЗ ФАКТОР»

0,0030

0,0030

Викуплений капітал

12,5

12,5

Всього

100,0

100,0

Рішенням зборів учасників (протокол № 35 від 08.12.2014р.) були внесені зміни до
Статуту Товариства щодо кількості учасників та розміру часток Статутного капіталу
Товариства. Рішенням зборів учасників Товариства (протокол №47 від 27.12.2016р.)
прийнято рішення про відчуження викупленої частки Статутного капіталу Товариства.
2. Загальна основа формування фінансової звітності
2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення,
яка сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився
31 грудня 2018 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ,
ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в
редакції чинній на 01 січня 2018 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України.
Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО,
дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності,
а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.
При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами
національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать
вимогам МСФЗ.
2.2. МСФЗ, які прийняті з 01.01.2018 року
Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку внесено зміни в такі
стандарти як:
МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» - набув чинності 01.01.2018р.;
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» - набув чинності 01.01.2018р.;
МСФЗ 16 «Оренда» - набуває чинності 01.01.2019р.
З1 січня 2018 року МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» має нову редакцію, яка
передбачає зміну підходів до зменшення корисності фінансових інструментів.
З 1 січня 2018 року Товариство застосовує МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами». Товариство отримує основний дохід від діяльності з управління активами.
Стандарт МСФЗ 16 «Оренда» буде застосовуватися вперше з 01 січня 2019 року.
Очікується, що застосування МСФЗ 16 призведе до послідовних змін в обліковій
політиці та інших розкриттях до фінансової звітності. Товариство очікує, що вплив
таких змін на фінансову звітність буде не дуже суттєвим, так як сума орендної плати
не значна.
МСФЗ 16 скасовує поточну подвійну модель обліку оренди орендарями, відповідно до якої договори фінансової оренди відображаються в звіті про фінансовий стан,
а договори операційної оренди не відображаються. Замість неї вводиться єдина
модель відображення всіх договорів оренди в звіті про фінансовий стан в порядку,
схожому з поточним порядком обліку договорів фінансової оренди.
За рішенням керівництва Товариства МСФЗ 16 «Оренда» до дати набуття чинності не застосовуються. На даний час керівництво Товариства оцінює вплив даних
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2.5. Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2018 року.
3. Суттєві положення облікової політики
3.1. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітності
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки за справедливою вартістю окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» з використанням методів оцінки МСФЗ 13
«Оцінки за справедливою вартістю». Такі методи оцінки включають використання
біржових котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного
за характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі
визначення справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки.
3.2. Загальні положення щодо облікових політик
3.2.1. Основа формування облікових політик
Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб’єктом господарювання при складанні та поданні фінансової
звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу
скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію
про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід
застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.
Облікова політика розроблена та затверджена керівництвом відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ.
Протягом звітного періоду Товариство дотримувалось наступних принципів діяльності, обліку та складання фінансової звітності: автономність, безперервність,
періодичність, нарахування та відповідності доходів і витрат, повного висвітлення,
послідовності, обачності та єдиного грошового вимірника.
3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках
Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних
операції, інших події або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє
визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними.
3.2.3. Форма та назви фінансових звітів
Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам,
встановленим НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
- Звіт про фінансовий стан (Баланс)
- Звіт про сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
- Звіт про власний капітал
3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах
Згідно НП(С)БО 1 «Звіт про сукупний дохід» передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі «функції витрат»
або «собівартості реалізації», згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх
функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або адміністративну
діяльність. Проте, оскільки інформація про характер витрат є корисною для прогнозування майбутніх грошових потоків, то ця інформація наведена в п. 6.2, 6.3, 6.4
цих Приміток.
Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат
грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень та грошових
виплат формується на підставі облікових записів Товариства.
3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів
3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі, коли
і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента.
Товариство визнає такі категорії фінансових інструментів:
• фінансові активи для подальшого продажу;
• інвестиції, утримувані до погашення;
• дебіторська заборгованість;
• кредиторська заборгованість.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання
Товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні
операції, в ході якої вони були отримані. Витрати на придбання визнаються витратами періоду і не включаються до первісної вартості.
Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних розділах облікової політики.
3.3.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти
Грошові кошти складаються з коштів на поточних рахунках у банках.
Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції,
які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку погашення, наприклад, протягом не
більше ніж три місяці з дати придбання.
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за
справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.
3.3.3. Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою контрак-
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тне 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.
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.
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. Так станом на 31.12.2018 року проведено нарахування резерву сумнівних боргів на суму
дебіторської заборгованості по рахунку 3771 «Розрахунки з іншими дебіторами в
(національній валюті)» в розмірі 38512,00 гривень (по кожному дебітору окремо), що
складає 0,5 % від заборгованості.
3.3.4. Фінансові активи для подальшого продажу
До фінансових активів для подальшого продажу, Товариство відносить інвестиції
в акції, облігації, корпоративні права, якщо Товариство придбало їх для продажу та
не має наміру здійснювати контроль над компанією, акціями чи корпоративними
правами якої володіє. Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю. Результати від зміни справедливої вартості для подальшого продажу фінансового активу визнаються прямо у прибутку чи збитку.
Справедлива вартість акцій та облігацій які внесені до біржового списку, оцінюється за біржовим курсом організатора торгівлі.
Якщо акції або облігації мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при
розрахунку вартості активів такі інструменти оцінюються за курсом на основному
ринку для цього активу або, за відсутності основного ринку, на найсприятливішому
ринку для нього. За відсутності свідчень на користь протилежного, ринок, на якому
Товариство зазвичай здійснює операцію продажу активу, приймається за основний
ринок або, за відсутності основного ринку, за найсприятливіший ринок.
При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості,
які відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, максимізуючи використання доречних відкритих даних та мінімізуючи
використання закритих вхідних даних.
Оцінка акцій та облігацій, що входять до складу активів Товариства та перебувають у біржовому списку організатора торгівлі і при цьому не мають визначеного
біржового курсу на дату оцінки, здійснюється за останньою балансовою вартістю.
Для оцінки акцій та облігацій, що входять до складу активів Товариства та не перебувають у біржовому списку організатора торгівлі, та паїв (часток) господарських
товариств за обмежених обставин наближеною оцінкою справедливої вартості
може бути собівартість. Це може бути тоді, коли наявної останньої інформації недостатньо, щоб визначити справедливу вартість, або коли існує широкий діапазон
можливих оцінок справедливої вартості, а собівартість є найкращою оцінкою справедливої вартості у цьому діапазоні.
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.
Корпоративні права оцінюються по справедливій вартості використовуючи закриті вхідні дані.
3.3.5. Фінансові активи, утримувані до погашення
До фінансових активів, утримуваних до погашення, Товариство відносить облігації та векселі, що їх Товариство має реальний намір та здатність утримувати до
погашення. Після первісного визнання Товариство оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка, за вирахуванням збитків від
знецінення, якщо вони є.
3.3.6. Зобов’язання
Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із
нижченаведених ознак:
• Товариство сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
• Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання
протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.
Поточні зобов’язання Товариства визнаються за умови відповідності визначенню
і критеріям визнання зобов’язань.
Первісно зобов’язання, на які нараховуються відсотки, визнаються за справедливою вартістю, яка дорівнює сумі надходжень мінус витрати на проведення операції. У подальшому суми фінансових зобов’язань відображаються за амортизованою
вартістю за методом ефективної ставки відсотку та будь-яка різниця між чистим
надходженнями та вартістю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом
періоду дії запозичень із використанням ефективної ставки відсотка. У випадку поточних зобов’язань ефект дисконтування вважається несуттєвим і вони оцінюється
за первісною вартістю.
3.3.7. Згортання фінансових активів та зобов’язань
Фінансові активи та зобов’язання згортаються, якщо Товариство має юридичне
право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік,
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або реалізувати актив та виконати зобов’язання одночасно.
3.4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів
3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів
Товариство визнає матеріальний об’єкт основним засобом, якщо він утримується
з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше
6000 грн.
Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та
будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої
суми, перерахованої до переоціненої суми активу. 31 грудня 2018 року Товариством
проведена дооцінка основних засобів на суму 2900,00 гривень та віднесена до складу власного капіталу в дооцінках. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу,
переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу.
3.4.2. Подальші витрати
Товариство не визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів витрати на
щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об’єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об’єкта
основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям
визнання активу.
3.4.3. Амортизація основних засобів
Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом.
Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання.
Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на
дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.
3.4.4. 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. Таке зменшення негайно визнається
в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно
з МСБО 16.
3.5. Облікові політики щодо непоточиих активів, утримуваних для продажу
Товариство класифікує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо
його балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання. Непоточні активи, утримувані для продажу,
оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартістю з вирахуванням витрат на операції, пов’язані з продажем. Амортизація на такі активи не нараховується. Збиток від
зменшення корисності при первісному чи подальшому списанні активу до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж визнається у звіті про фінансові
результати.
3.6. 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.
3.7. 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.
Товариство, керуючись вимогами національного податкового законодавства, що
не суперечить вимогам МСФЗ, прийняло рішення про незастосування коригувань
фінансового результату до оподаткування на різниці, визначені відповідно до чинного податкового кодексу, крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих
років.
3.8. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань
3.8.1. Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше
можливо, ніж неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму
зобов’язання. Товариство створює резерв відпусток (основних та додаткових, відповідно до розділу 14 «Резерви» наказу №1 від 03.01.2018р. «Про облікову політику
ТОВ «КОНГРЕС-ІНВЕСТ» та відповідно до п.37 МСБО. Створення такого резерву дозволяє рівномірно розподіляти витрати на оплату відпусток протягом фінансового року і достовірно відображати фінансові результати за поточний рік. За даними
бухгалтерського обліку станом на 31.12.2018 року сума резерву складає 30638 грн.
Загалом (станом на 31.12.2018р.) по Товариству не використано відпусток за попередні періоди в кількості 237 днів. Розрахунок резерву здійснюється на підставі
правил Облікової політики Товариства. Резерв відпусток підлягає інвентаризації на
кінець року.
3.8.2. Персонал та оплата праці
Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як
зобов’язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Бухгалтерський облік розрахунків за виплатами працівникам здійснюється відповідно до МСФЗ 19 «Виплати працівникам». Виплати працівникам нараховуються згідно штатного розкладу. Аналітичний облік за виплатами працівникам ведеться по кожному працівнику,
видам виплат та утримань.
Товариство здійснює відрахування на соціальні заходи (ЕСВ) за ставкою 22%, що
діяла протягом року, виходячи з нарахованої заробітної плати. Ці відрахування відображаються як витрати у тому звітному періоді, до якого відноситься відповідна
заробітна плата. Додатково Товариство приймає участь у недержавній пенсійній
програмі з визначеними внесками (кожним застрахованим працівником індивідуально), що утримуються із заробітної плати працівників та перераховуються до недержавного пенсійного фонду.
3.9. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової
звітності
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3.9.1 Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.
Дохід – це збільшення економічних вигод протягом облікового періоду у вигляді надходження чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення
зобов’язань, результатом чого є збільшення чистих активів, за винятком збільшення,
пов’язаного з внесками учасників.
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 або інших активів визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов:
а) Товариство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю на фінансовий інструмент або інші активи;
б) за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка зазвичай пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими фінансовими інструментами або іншими активами;
в) суму доходу можна достовірно оцінити;
г) ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією;
ґ) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно
оцінити.
Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від
дати надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції
з надання послуг на дату балансу.
Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів.
Витрати – це зменшення економічних вигод 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 вигод 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. Основні припущення, оцінки та судження
При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення,
які мають вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та
тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.
Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за
існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки
базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі
судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем
складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для
підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче.
4.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або
умови, керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність:
• подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові
потоки Товариства;
• відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише
юридичну форму;
• є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
• є повною в усіх суттєвих аспектах.
Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:
а) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;
б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та витрат у Концептуальній основі фінансової звітності.
Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну
літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.
Операції, що не регламентовані МСФЗ, відсутні.
4.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент
закриття торгів на звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої
економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших
факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».
4.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів
Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають
стосунок до оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування недоступні, є
ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що:
а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки
оцінки базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій;
б) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а
також на доходи (витрати) може бути значним.
Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок, волатильності, курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти і коригувань під час оцінки інструментів, більша або менша зміна
в оцінці вартості фінансових інструментів у разі відсутності ринкових котирувань
мала б істотний вплив на відображений у фінансовій звітності чистий прибуток та
збиток.
Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також
може мати значний вплив на передбачувану справедливу вартість.
4.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів
Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утри-
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мання фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності,
які можуть бути пов’язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.
4.5. Використання ставок дисконтування
В Товаристві протягом звітного періоду не обліковувалися активи або
зобов’язання, які вимагають дисконтування.
4.6. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
На кожну звітну дату Товариство проводить аналіз дебіторської заборгованості,
іншої дебіторської заборгованості та інших фінансових активів на предмет наявності ознак їх знецінення. Збиток від знецінення визнається виходячи з власного
професійного судження керівництва за наявності об’єктивних даних, що свідчать
про зменшення передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним активом у
результаті однієї або кількох подій, що відбулися після визнання фінансового активу.
5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості
5.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за
справедливою вартістю
Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у Звіті про
фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.
Класи активів
та зобов’язань,
оцінених за
справедливою
вартістю

Методики оцінювання

Метод оцінки
(ринковий,
дохідний, витратний)

Вихідні дані

Грошові кошти

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

Ринковий

Офіційні курси НБУ

Інструменти
капіталу

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

Ринковий

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

Інвестиційна
нерухомість

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

Ринковий, дохідний

Ціни на ринку
нерухомості,дані оцінки
професійних оцінювачів

5.2. Вплив використання закритих вхідних даних (3-го рівня) для періодичних оцінок справедливої вартості на прибуток або збиток
Товариство має сформувати закриті вхідні дані, користуючись найкращою інформацією, наявною за даних обставин, яка може включати власні дані Товариства. У
процесі формування закритих вхідних даних Товариство може розпочати зі своїх
власних даних, але воно має скорегувати ці дані, якщо доступна у розумних межах інформація свідчить про те, що інші учасники ринку використали б інші дані або
Товариство має щось особливе, чого немає у інших учасників ринку . Товариству не
потрібно докладати вичерпних зусиль, щоб отримати інформацію про припущення
учасників ринку. Проте, Товариство має взяти до уваги всю інформацію про припущення учасників ринку, яку можна достатньо легко отримати.
Товариство здійснює безперервні оцінки справедливої вартості активів та
зобов’язань із використанням закритих вхідних даних 3-го рівня, які протягом поточного звітного періоду не призвели до зміни розміру прибутку або збитку звітного періоду.
5.3. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої
вартості
тис. грн.
Класи активів та
зобов’язань, оцінених
за справедливою
вартістю

1 рівень(ті, що
мають котирування, та спостережувані)
2018

Дата оцінки
Інвестиції для подальшого продажу

2017

2 рівень(ті,
що не мають
котирувань, але
спостережувані)
2018

2017

3 рівень(ті,
що не мають
котирувань і не
є спостережуваними)
2018

2017

Усього

2018

2017

31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17
-

-

-

7270

4221

4738

4221

12008

5.4. Переміщення між рівнями ієрархії справедливої вартості
У 2018 році у Товариства не було переміщення між 1-м та 2-м рівнями ієрархії.
Також за звітний період відсутнє переміщення між 2-м та 3-м рівнями ієрархії справедливої вартості.
5.5. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»
Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю.
тис. грн.
Балансова вартість
1
Інвестиції для подальшого продажу
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Справедлива вартість

2018

2017

2018

2

3

4

2017
5

4221

12008

4221

12008

www.emitinfo.com

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНГРЕС-ІНВЕСТ»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
Дебіторська заборгованість

176

45

176

45

Інша поточна дебіторська заборгованість

7702

-

7663

-

Грошові кошти та їх еквіваленти

84

80

84

80

Торговельна кредиторська заборгованість

24

42

24

42

Кредиторська заборгованість за
розрахунками

20

9

20

9

Чиста балансова
вартість

тис. грн.
2018р.

2017р.

Дохід від реалізації послуг за договорами управління активів
КІФ

520

467

Дохід від реалізації послуг торгівця цінних паперів

54

37

-

-

574

504

Дохід від реалізації цінних паперів
Всього
6.2. Інші операційні доходи, інші операційні витрати
Інші операційні доходи
Дохід від зміни справедливої вартості інвестицій
Відшкодування раніше списаних активів
Інші (реалізація фінансових інвестицій, дивіденди отримані)
Всього

-

-

-

-

3

31 грудня
2017

-

9,9831

1121

Акції ПАТ «Світло шахтаря»

0,8529

36

0,0157

8

Акції АТ Східно-Європейська
фондова біржа

0,0237

1

0,0020

1

Акції ПАТ Фондова біржа ПФТС

0,8529

36

0,0312

36

Акції ПАТ ДТЕК Шахта «Комсомолець Донбасу»

0,4264

18

0,0076

33

ІСІ ПІФ «Резервна нерухомість»
НВЗТ ПрАТ «КУА «Національний
резерв»

-

-

-

5886

КП ТОВ «АПФ «Адміністратор
пенсійного резерву»

10,3293

436

9,01

441

КП ТОВ «К-ГРУПП»

56,4084

2381

8,65

3182

КП ТОВ «МФП ТУР ДЕ ФІНАНС»

5,3305

225

0,2235

334

КП ТОВ «ЛЕНДЛІЗ ФАКТОР»

21,0851

890

5,16

890

«Полтавахолод» ПАТ

0,0474

2

-

-

Облігації МФУ ОВДП (державні)

4,6434

196

-

-

100%

-

4221

12008

6.7. Торговельна та інша дебіторська заборгованість

-

-

9009

6

35

108

Інші (с/в реалізованих фінансових інвестицій, членські внески,
сумнівні та безнадійні борги)

9131

5

Всього

9166

113

2018р.

2017р.

Витрати на персонал

465

340

Всього адміністративних витрат

465

340

тис. грн.

6.4. Податок на прибуток
У зв’язку із застосуванням нового підходу до оподаткування прибутку підприємств, змінилося формування об’єкта оподаткування – об’єктом оподаткування
є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається
шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства
відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до
положень цього розділу.
Керівництвом Товариства в порядку, передбаченому підпунктом 134.1.1 ПКУ,
прийняте рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці, крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих
років (наказ № 1 від 28.12.2015р.).
Компоненти витрат з податку на прибуток станом на 31 грудня 2017 року та 31
грудня 2018 року, представлені таким чином:
тис. грн.
2018р.

2017р.

1

5

6.5. Основні засоби

31 грудня Частка %
2018

-

2017р.

6.3. Адміністративні витрати		

тис. грн.

Акції ПАТ ЗНКІФ «Резервна нерухомість»

53

6

Витрати з податку на прибуток

-

-

2018р.

2017р.

Найменування

-

3

Всього:

9062

Втрати від зміни справедливої вартості інвестицій

-

-

тис. грн.

2018р.

Інші операційні витрати

-

31 грудня 2018р.

Частка %

6. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах

Доходи від реалізації

31 грудня 2017р.

6.6. Інвестиції, доступні для продажу

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. Додаткову інформацію
щодо змін справедливої вартості фінансових активів в зв’язку з врахуванням ризиків наведено у п.7.4.

6.1. Дохід від реалізації

ЕМІТ ІНФО

тис. грн.

31 грудня 2018

31 грудня 2017

Торговельна дебіторська заборгованість

176

45

Аванси видані

-

-

Розрахунки з бюджетом

-

-

7663

-

Резерв під зменшення корисності дебіторської заборгованості

-

-

Чиста вартість торговельної дебіторської заборгованості:

7839

45

Інша дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість Товариства не має забезпечення.
Товариство застосовує наступний розрахунок резерву сумнівних боргів:
1. Дебіторська заборгованість за послуги
Групи та % ставка
резерву

Станом на 31 грудня 2018р.

тис. грн.

Станом на 31 грудня 2017 р.

Дебіторська заборгованість

Резерв сумнівних боргів

Дебіторська заборгованість

Резерв сумнівних боргів

176

-

45

-

Група 2 (0%) прострочено від 30-90 днів

-

-

-

-

Група 3 (0,5%) прострочено від 90 днів
до 1 року

-

-

-

-

Група 4 (1%) прострочено понад 1 рік

-

-

-

-

176

-

45

-

Група 1 (0%) строк
оплати не настав

ВСЬОГО:

2. Дебіторська заборгованість за розрахунками по договорам купівлі-продажу фінансових інвестицій :
тис. грн.
Групи та % ставка ре- Станом на 31 Грудня 2018 р.
Станом на 31 Грудня 2017 р.
зерву
Дебіторська за- Резерв сумнів- Дебіторська за- Резерв сумнівборгованість
них боргів
боргованість
них боргів

тис. грн.

Група 1 (0%) строк
оплати не настав

-

-

-

-

За історичною
вартістю

Будівлі

Машини та
обладнання

Транспорт

Меблі та
приладдя

Незавершене будівництво

Всього

Група 2 (0%) прострочено від 30 до 90 днів

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

7702

38,5

-

-

31 грудня 2017р.

-

23

-

-

-

23

Група 3 (0,5%) прострочено від 90 днів до
1-го року

Надходження

-

-

-

-

-

-

Група 4 (1%) прострочено понад 1рік

-

-

-

-

Дооцінка

-

3

-

-

-

3

7702

38,5

-

-

Вибуття

-

23

-

-

-

23

31 грудня 2018р.
року

-

3

-

-

-

3

Накопичена амортизація

-

-

-

-

-

-

31 грудня 2017р.

-

23

-

-

-

23

31 грудня 2018р.

-

-

-

-

-

-

ВСЬОГО:

6.8. Грошові кошти
Найменування

тис. грн.
31 грудня 2018р. 31 грудня 2017р.

Каса та рахунки в банках, в грн.

84

Банківські депозити, в грн.

0

80
0

Всього:

84

80

6.9. Статутний капітал
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ЕМІТ ІНФО

203

ЕМІТ ІНФО

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНГРЕС-ІНВЕСТ»

Станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2018 року зареєстрований статутний
капітал Товариства не змінювався та складає 8 000 тис. грн., вилучений капітал складає 1 000 тис. грн.
6.10. Резервний капітал
Резервний капітал сформований за рахунок прибутку Товариства в попередніх періодах. В 2017 р. та 2018р. Товариство отримало прибуток 21 тис. грн. та 5 тис. грн.
відповідно. Відрахувань в 2018 році до резервного капіталу не було.			
6.11. Короткострокові забезпечення
Поточні забезпечення

тис. грн.
31 грудня 2018р. 31 грудня 2017р.

Резерв відпусток

30

15

Всього:

30

15

6.12. Торговельна та інша кредиторська заборгованість

тис. грн.

31 грудня
2018р.

31 грудня 2017р.

Торговельна кредиторська заборгованість

20

36

Розрахунки з бюджетом

4

6

Заробітна плата та соціальні внески

14

8

Інші

6

1

Всього кредиторська заборгованість

44

51

7. Розкриття іншої інформації
7.1 Умовні зобов’язання
7.1.1. Судові позови
Товариство від власного імені і за власний рахунок не являється учасником судових процесів станом на 31.12.2018 р.
7.1.2. Оподаткування
Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які
дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно
тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові ограни піддадуть
сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності
Товариства, ймовірно, що Товариство змушене буде сплатити додаткові податки,
штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви від знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди.
На думку керівництва Товариство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не
містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років.
7.1.3. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів
Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що
активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної
діяльності Товариства.
Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів,
які знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської
заборгованості Товариству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу.
7.2. Вплив інфляції
МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» слід використовувати за
умов, коли економіка країни є гіперінфляційною. У такому випадку фінансова звітність перед здійсненням фактичного перерахунку статей фінансової звітності у
валюту представлення підлягає коригуванню з урахуванням інфляції (суми за немонетарними статтями коригуються з урахуванням рівня інфляції на основі зміни
загального індексу цін (однак, лише з дати придбання до дати балансу); різниці за
монетарними і немонетарними статтями, що виникають в результаті застосування
індексу цін на звітну дату розкривають як окрему складову власного капіталу).
Враховуючи те, що активи та зобов’язання Товариства, які обліковуються станом на 31.12.2018р., отримані або виникли наприкінці звітного періоду та оцінені
за справедливою вартістю, яка відображає вплив змін конкретних цін на утримувані активи та виражена в одиницях виміру, які діють наприкінці звітного періоду,
а також те, що характеристики економічного середовища в країні з гіперінфляцією
включають не тільки монетарні, але і психологічні складові, коригування статей фінансової звітності Товариства на індекс інфляції не проведено. І хоча Керівництво не
може передбачити всі тенденції, які можуть впливати на економіку України, а також
те, який вплив (за наявності такого) вони можуть мати на майбутній фінансовий стан
Товариства, воно вважає, що вживає усіх необхідних заходів для забезпечення стабільної діяльності та розвитку Товариства.
7.3
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.
До пов’язаних осіб Товариства належать керівник та учасники.
Керівник Товариства – т.в.о. директор ТОВ «КОНГРЕС-ІНВЕСТ» Яроцький В.О. з
26.12.2016 р. Отримана сума заробітної плати становить 50,0 тис. грн.
Пов’язані особи Товариства - Приватне акціонерне товариство «Компанія з
управління активами «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ», яке діє від свого імені в інтересах
та за рахунок активів Пайового венчурного інвестиційного фонду «ПСІ» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233735), володіє часткою Статутного
капіталу Товариства у розмірі 3 000 000 (три мільйона) грн. 00 коп., що становить
37,5% Статутного капіталу Товариства, та має право на 37,5% голосів при голосуван-
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ня на Зборах.
Операції з пов’язаними особами за звітний період не здійснювались.
7.4. 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.
Для професійних учасників фондового ринку, що провадять діяльність з торгівлі
цінними паперами (далі – торгівці цінними паперами), істотним є кредитний, ринковий, операційний ризик та ризик ліквідності.
Для вимірювання та оцінки ризиків діяльності з торгівлі цінними паперами Товариство використовує відповідно до вимог чинного законодавства такі показники:
1) мінімальний розмір регулятивного капіталу;
2) норматив адекватності регулятивного капіталу;
3) норматив адекватності капіталу першого рівня;
3) коефіцієнт фінансового левериджу;
4) коефіцієнт абсолютної ліквідності.
7.4.1. Кредитний ризик
Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим
інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та дебіторська заборгованість.
Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка
кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги
та будь-яка інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові
зобов’язання. Товариство використовує наступні методи управління кредитними
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.
Протягом звітного періоду Товариство не мало фінансових активів, які були би
прострочені, та не надавало та не отримувало будь-яких кредитів.
7.4.2. 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.
На основі аналізу історичної волатильності фондового індексу ПФТС керівництво
Товариства визначило, що ціновий ризик для акцій українських підприємств становить +/-40,4% (у попередньому році +/-13,7%). Потенційна зміна цін визначена на
спостереженнях історичної волатильності дохідностей цього класу активів. Потенційна волатильність визначається як така, що відповідає стандартному відхиленню
річних дохідностей акцій протягом останніх 5 років. Якщо ринкові ціни змінюватимуться за таким сценарієм, це може впливати на вартість чистих активів.
Цінові ризики
Тип активу

Балансова
вартість

Стандартне
відхилення,
% (зміни)

Потенційний вплив на чисті
активи Товариства
Сприятливі
зміни

Несприятливі
зміни

На 31.12.2017 р.
Акції ПАТ ЗНКІФ «Резервна нерухомість»

1121

13,7

+153,6

-153,6

Акції ПАТ «Світло шахтаря»

8

13,7

+1,1

-1,1

Акції АТ Східно - Європейська
фондова біржа

1

13,7

+0,1

-0,1

Акції ПАТ Фондова біржа ПФТС

36

13,7

+4,9

-4,9

Акції ПАТ ДТЕК Шахта «Комсомолець Донбасу»

13

13,7

+1,8

-1,8

+161,5

-161,5

Разом акції укр. підприємств

1179
На 31.12.2018 р.

Акції ПАТ «Полтавахолод»

2

40,7

+0,8

-0,8

Акції ПАТ «Світло шахтаря»

8

40,7

+3,3

-3,3

Акції АТ Східно-Європейська
фондова біржа

1

40,7

+0,4

-0,4

Акції ПАТ Фондова біржа ПФТС

36

40,7

+14,65

-14,65

Акції ПАТ ДТЕК Шахта «Комсомолець Донбасу»

18

40,7

+7,3

-7,3

Разом акції укр. підприємств

65

+26,45

-26,45

Валютний ризик - валютних ризиків у Товариства не виникало у зв’язку з відсутністю володіння фінансовими інструментами, номінованими в іноземній валюті. Активи номіновані в іноземній валюті станом на 31 грудня 2018р. та 31 грудня 2017р.
відсутні.
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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.
Керівництво Товариства здійснює моніторинг відсоткових ризиків та контролює їх максимально припустимий розмір. У разі зростання відсоткових ризиків
Товариство має намір позбуватися боргових фінансових інструментів з фіксованою
відсотковою ставкою. Моніторинг відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу можливих змін відсоткових ставок на вартість відсоткових фінансових
інструментів.
7.4.3. 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, 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:
тис. грн.
Рік, що закінчився 31 грудня
2018 року

До 1
місяця

Від 1
Від 3
Від 1 року Більше 5
місяця до місяців до до
5 років
років
3 місяців
1 року

Всього

1

2

3

4

5

6

7

Короткострокові позики банка

-

-

-

-

-

-

Торговельна та
інша кредиторська заборгованість

-

20

-

-

-

20

Поточна заборгованість
за довгостроковими
зобов’язаннями

-

-

-

-

-

-

20

-

-

-

20

Всього

-

Рік, що закінчився 31 грудня
2017 року

До 1
місяця

Від 1
Від 3
Від 1 року Більше 5
місяця до місяців до до
5 років
років
3 місяців
1 року

Короткострокові позики банка

-

-

-

-

-

-

Торговельна та
інша кредиторська заборгованість

-

36

-

-

-

36

Поточна заборгованість
за довгостроковими
зобов’язаннями

-

-

-

-

-

-

Всього

-

36

-

-

-

36

Всього

7.5. 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.
Товариство, торговець цінними паперами, дотримується вимог щодо розміру
статутного капіталу та вимог Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та щодо системи управління ризиками, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Товариство здійснює розрахунок пруденційних показників на кінець кожного робочого
дня та надає дану інформацію до центрального апарату НКЦПФР, а саме показники:
мінімального розмір регулятивного капіталу, адекватності регулятивного капіталу,
адекватності капіталу першого рівня, коефіцієнту фінансового левериджу та коефіцієнту абсолютної ліквідності.
7.6. Події після Балансу					
Подій після дати балансу, які надавали б додаткову інформацію про визначення
сум, пов’язаних з умовами, що існували на дату балансу та вимагали б коригування
вiдповiдних активів i зобов’язань, а також уточнення оцінки вiдповiдних статей, та
подій, що вказували б на умови, що виникли після дати балансу, що потребують коригування статей фінансових звітів або розкриття в цих примітках – не відбувалось.
Т.в.о. Директора ТОВ «КОНГРЕС-ІНВЕСТ»

Яроцький В.О.
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АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
«КОНГРЕС-ІНВЕСТ» станом на 31.12.2018р.
Національній комісії з цінних
паперів та фондового ринку
Керівництву ТОВ «КОНГРЕС-ІНВЕСТ»
Учасникам ТОВ «КОНГРЕС-ІНВЕСТ»
Іншим користувачам фінансової звітності
Основні відомості
Повне найменування:
ГРЕС-ІНВЕСТ»
Скорочене найменування:
Код за ЄДРПОУ:
Місцезнаходження:
Юридична адреса
12-Л
Фактична адреса
12-Л
Дата державної реєстрації:
Основний вид діяльності:
перах або товарах

Товариства з обмеженою відповідальністю «КОНТОВ «КОНГРЕС-ІНВЕСТ»
33399623
04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, буд.
04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, буд.
16.03.2005р.
66.12 – Посередництво за договорами по цінних па-

64.99 – Надання інших фінансових послуг (крім
страхування та пенсійного забезпечення)
Дата внесення змін до
Останні зміни та доповнення до Статуту:
установчих документів:
від 22.12.2014 (протокол №35 від 08.12.2014)
Ліцензії на провадження діяльності:
Ліцензія на провадження професійної діяльності
на фондовому ринку – андерайтинг, рішення НКЦПФР від 28.07.2015 року №1105,
строк дії ліцензії з 28.07.2015 року необмежений
Ліцензія на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку – брокерська діяльність, рішення НКЦПФР від 28.07.2015 року
№1105, строк дії ліцензії з 28.07.2015 року необмежений
`
Ліцензія на провадження професійної діяльності
на фондовому ринку – дилерська діяльність, рішення НКЦПФР від 28.07.2015 року
№1105, строк дії ліцензії з 28.07.2015 року необмежений
Ліцензія на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку – діяльність з управління цінними паперами, рішення НКЦПФР
від 06.09.2016 року №910, строк дії ліцензії з 06.09.2016 року необмежений
Свідоцтво:
Свідоцтво про включення до держреєстру фінустанов, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів від 03.10.2005 року,
реєстраційний номер 721
т.в.о. Керівника:

Яроцький Валерій Олександрович

Кількість працівників: 7 (станом на 31.12.2018р.)
Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «КОНГРЕС-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 33399623; юридична адреса: Україна, 04210,
м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, буд. 12-Л; фактична адреса: Україна, 04210, м.
Київ, проспект Героїв Сталінграда, буд. 12-Л, (далі – Товариство), що складається зі
Звіту про фінансовий стан станом на 31 грудня 2018р., Звіту про прибутки і збитки
та інший сукупний дохід, Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіту
про зміни у власному капіталі за рік, який закінчився зазначеною датою, і Приміток
до фінансової звітності за 2018 рік, включаючи стислий виклад значущих облікових
політик.
На нашу думку, за винятком впливу питання, викладеного у параграфі «Основа
для висловлення думки із застереженням», фінансова звітність Товариства з обмеженою відповідальністю «КОНГРЕС-ІНВЕСТ» відображає достовірно, в усіх суттєвих
аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2018р., його фінансові
результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно
до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
Основа для висловлення думки із застереженням
Управлінським персоналом Товариства прийнято за справедливу вартість фінансових інвестицій корпоративні права, загальною вартістю 3 932 тис. грн., з урахуванням коригувань вартості фінансових інвестицій згідно звітів компаній, чиїми
корпоративними правами володіє Товариство станом на 30.09.2018р. Аудитори не
змогли отримати прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі для отримання
впевненості, що така оцінка фінансових інвестицій буде доречна, тому як не змогли
визначити, чи є потреба у будь-яких коригуваннях вартості фінансових інвестицій
станом на 31.12.2018р.
Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних активів, яка проводилась перед
складанням фінансової звітності за 2018 рік, оскільки ця дата передувала часу нашого призначення аудитором Товариства. З урахуванням такого обмеження висловлення думки щодо достовірності активів та пасивів балансу базувалося виключно на
підставі первинної документації, договорів, розрахунків, тощо.
При проведенні інвентаризації ТОВ «КОНГРЕС-ІНВЕСТ» не отримало від деяких
дебіторів та кредиторів підтвердження їх поточної заборгованості, але ці суми не
мають суттєвого впливу на фінансову звітність.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу
відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність
аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами,
застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали
інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що
отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх
як основи для нашої думки із застереженням.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були
найбільш важливими під час нашого аудиту річної фінансової звітності за поточний
період. Ці питання розглядались в контексті нашого аудиту фінансової звітності в
цілому та враховувались при формулюванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Крім питань, викладених у розділі «Основа для думки із застереженням», ми визначили, що немає інших питань, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті.
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Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНГРЕС-ІНВЕСТ»

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до МСФЗ та за таку систему внутрішнього
контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок
шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній
основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності
діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або
планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних
альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд
за процесом звітування Товариства.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність
у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та
випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим
рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА,
завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути
результатом шахрайства або помилки, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того,
ми:
- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не
виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього
контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосується аудиту,
для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість
облікових оцінок і відповідного розкриття інформації, зробленого управлінським
персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського
обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує
суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів
можливість Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу
в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності
або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші
висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту
аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити
свою діяльність на безперервній основі;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з
розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події,
що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження,
що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм
про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що
впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим,
кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше
значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. При наявності таких питань ми описуємо їх в своєму звіті
аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регулятивним актом заборонено
публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначимо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні
наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.
Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
Статутний та власний капітал Товариства.
Станом на 31.12.2018р. власний капітал ТОВ «КОНГРЕС-ІНВЕСТ» становить 12 074
тис. грн. та складається з:
- зареєстрований (пайовий) капітал – 8 000 тис. грн.;
- капітал в дооцінках – 3 тис. грн.;
- резервний капітал – 287 тис. грн.;
- нерозподілений прибуток – 4 784 тис. грн.;
- вилучений капітал – 1 000 тис. грн.
Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2018р. за даними фінансової
звітності складає 12 074 тис. грн. та перевищує статутний капітал Товариства, тобто
відповідає вимогам ст. 144 Цивільного кодексу України.
На думку аудиторів власний капітал Товариства складається зі статутного капіталу, капіталу в дооцінках, резервного капіталу, нерозподіленого прибутку та вилученого капіталу та станом на 31.12.2017р. становить 12 074 000 (Дванадцять мільйонів
сімдесят чотири тисячі) гривень 00 копійок відповідає вимогам чинного законодавства.
Відповідність розміру статутного капіталу установчим документам (опис оцінки
із зазначенням форм внесків)
Статутний капітал ТОВ «КОНГРЕС-ІНВЕСТ» відповідно до статуту Товариства в
останній редакції, затвердженого Загальними зборами учасників (Протокол №35 від
08 грудня 2014 року) і зареєстрованого 22 грудня 2014 року, складає 8 000 000 (Вісім мільйонів) гривень, сплачується виключно грошовими коштами та розподілений
наступним чином:
Таблиця 1
31.12.2018

31.12.2018

%

тис. грн.

37,5

3 000,00

ТОВ «БІ ЕН СІ»

9,9994

799,95

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛЕНДЛІЗ ФАКТОРИНГ»

9,9994

799,95

Учасники Товариства
ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» ПВІФ «ПСІ» НВЗТ
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ТОВ «МЕРЕЖА ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ТУР ДЕ ФІНАНС»

9,9994

799,95

ТОВ «АБСОЛЮТ ОФІС»

9,9994

799,95

ТОВ «К-ГРУПП»

9,9994

799,95

ТОВ «ЛЕНДЛІЗ ФАКТОР»

0,0030

0,25

Тимчасово викуплений капітал

12,5

1 000,00

Всього

100,0

8 000,00

На думку аудиторів, відповідно до статуту Товариства статутний капітал ТОВ «КОНГРЕС-ІНВЕСТ» становить 8 000 000 (Вісім мільйонів) гривень 00 копійок та відповідає
установчим документам Товариства.
Формування та сплата статутного капіталу (сплачено повністю чи частково, документи (із зазначенням назви, дати, номера) на підставі яких зроблено аудиторський
висновок.
Сплата внесків до статутного капіталу ТОВ «КОНГРЕС-ІНВЕСТ» була здійснена учасниками Товариства виключно грошовими коштами на суму 8 000 000 (Вісім мільйонів)
гривень 00 копійок, що становить 100% від статутного капіталу, та підтверджується
наступними документами:
Учасник ТОВ «Фінансова компанія «Конгрес Ріал Істейт Фінанс» на поточний рахунок
№26003043597001 в Київській міській філії АКБ «Укрсоцбанк» м. Києва, МФО 322012,
що підтверджується наступними документами:
- банківська виписка від 09.03.2005р. – 13 500,00 грн. (Тринадцять тисяч п’ятсот
гривень 00 копійок);
- банківська виписка від 06.06.2005р. – 13 500,00 грн. (Тринадцять тисяч п’ятсот
гривень 00 копійок);
- банківська виписка від 13.06.2005р. – 2 733 000,00 грн. (Два мільйони сімсот тридцять три тисячі гривень 00 копійок);
- банківська виписка від 17.06.2005р. – 2 240 000,00 грн. (Два мільйони двісті сорок
тисяч гривень 00 копійок).
Учасник Пайовий венчурний інвестиційний фонд «ПСІ» недиверсифікованого виду
закритого типу ПрАТ КУА «Національний резерв» на поточний рахунок №2650760
в Відділенні №5 філії ПУМБ м. Києва, МФО 322755, що підтверджується наступними
документами:
- банківська виписка від 19.05.2011р. – 1 500 000,00 грн. (Один мільйон п’ятсот тисяч гривень 00 копійок);
- банківська виписка від 19.05.2011р. – 1 500 000,00 грн. (Один мільйон п’ятсот тисяч гривень 00 копійок).
Станом на 31.12.2018р. Товариство тимчасово (до розподілу між учасниками або
третіми особами) володіє часткою статутного капіталу у розмірі 1 000 000 (Один
мільйон) гривень 00 копійок, що складає 12,5% статутного капіталу. Відповідно до
Протоколу №47 від 27 грудня 2016 року Загальних зборів учасників ТОВ «КОНГРЕСІНВЕСТ» прийнято рішення про продаж частки статутного капіталу вартістю 1 000
000 (один мільйон) гривень 00 копійок, якою тимчасово володіє саме Товариство,
третім особам.
На нашу думку, статутний капітал ТОВ «КОНГРЕС-ІНВЕСТ» станом на 31.12.2018р.
відповідає Ліцензійним умовам провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами, затвердженому Рішенням НКЦПФР від 14.05.2013р. №819, оскільки був сформований та
сплачений у повному обсязі виключно грошовими коштами у встановлені законодавством терміни, відповідає установчим документам Товариства та складає 8 000
000 (Вісім мільйонів) гривень 00 копійок. Крім того, Товариство тимчасово володіє
часткою власного статутного капіталу у розмірі 1 000 000 (Один мільйон) гривень 00
копійок (що становить 12,5% статутного капіталу), яку збирається відчужити третім
особам.
Інформація стосовно напрямів використання коштів, що внесені для формування
статутного капіталу
Операції по надходженню та вибуттю грошових коштів при формуванні статутного
капіталу відповідають вимогам чинного законодавства та установчим документам.
Бухгалтерський показник статутного капіталу відображає загальну вартість активів,
що вже отримані Товариством як внески власників (засновників і учасників) у його
капітал.
Інформація щодо пов’язаних осіб
Інформація про власників та керівників Товариства приведена в табл. 2
Повне найменування юридичної особи –
власника чи призвище, ім’я, по батькові
фізичної особи - власника та посадової
особи Товариства

Таблиця 2

Ідентифікаційний код юридичної
особи - власника Товариства або
реєстраційний номер облікової
картки платника податків (за
наявності)

Частка в статутному капіталі
Товариства, %

Код ЄДРПОУ 22904759 Код
ЄДРІСІ 233735

37,5

3056519210

-

Власники – юридичні особи
ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ
РЕЗЕРВ» ПВІФ «ПСІ» НВЗТ
Керівники Товариства
Яроцький Валерій Олександрович

В 2018 році у пов’язаної сторони були придбані інвестиційні сертифікати в кількості
2 422 шт. на суму 1 275 245 грн. та здійснена їх реалізація іншій компанії, внаслідок
чого отримано дохід в сумі 1 000 грн.
За звітний період аудитори не виявили існування інших відносин та операцій з
пов’язаними сторонами, що виходять за межі нормальної діяльності Товариства, які
управлінський персонал раніше не ідентифікував або не розкривав аудиторам.
Інформація про наявність та обсяг непередбачених активів та зобов’язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою
В результаті проведених процедур аудиторами не було встановлено жодних фактів, які б свідчили про порушення вимог чинних законодавчих та нормативно-правових актів Товариства стосовно непередбачених зобов’язань та непередбачених
активів.
Перевіркою встановлено: інформація щодо наявності та обсягу непередбачених активів та/або зобов’язань станом на 31.12.2018р., ймовірність визнання яких
в балансі Товариства є достатньо високою, – відсутня. Інформація щодо активів та
зобов’язань Товариства є повною, достовірною та відповідає вимогам чинного законодавства.
Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути
на діяльність у майбутньому та оцінку ступеня їхнього впливу
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Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНГРЕС-ІНВЕСТ»

Перевіркою встановлено: станом на 31.12.2018р. інформація про наявність інших фактів та ступень їхнього впливу відсутня.
Інформація про наявність подій після дати балансу
Події, які відбуваються від дати балансу до дати затвердження фінансових звітів,
за прийнятою концептуальною основою, відносяться до подій після дати балансу.
Обліковою політикою встановлено, що Товариство коригує суми, визначені у фінансовому звіті для відображення подій, які є коригуючими у відповідності до вимог МСФЗ. Товариство розкриває інформацію про суттєву категорію подій, які не є
коригуючими, якщо нерозкриття інформації може вплинути на економічні рішення
користувачів, прийняті на основі фінансових звітів. Фінансова звітність Товариства
не була скоригована через відсутність коригуючих подій. Аудиторами не виявлено
ніяких подій після дати балансу які є суттєвими і які можуть впливати на економічні
рішення користувачів щодо Товариства.
Інформація про активи, зобов’язання та чистий прибуток (збиток) Товариства
Під час перевірки змісту наданих бухгалтерських звітних форм, аудиторами
встановлено, що показники в них взаємопов’язані і тотожні між собою, відповідають даним реєстрів бухгалтерського обліку, у фінансової звітності відображені усі
показники, які мають суттєвий вплив на звітність. Під час перевірки розглянуті бухгалтерські принципи оцінки окремих статей балансу, використані керівництвом,
та зроблено оцінку відповідності застосованих принципів нормативним вимогам
щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.
Фінансова звітність Товариства підготовлена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності у редакції, затвердженій Радою
по Міжнародним стандартам фінансової звітності та розміщеній на офіційному сайті
Міністерства фінансів України, а також чинного законодавства.
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Таблиця 3
№ з/п

Показники

Розраховане
значення

Нормативне
значення

1

Мінімальний розмір регулятивного капі- 9666709,05
талу-1 (грн.)

> 7000000,00

2

Норматив адекватності регулятивного 101,40
капіталу-2 ( % )

>8

3

Норматив адекватності капіталу першо- 101,40
го рівня ( % )

> 4,5

4

Коефіціент фінансового левериджу

0,0061

в межах від 0
до 3

5

Коефіціент абсолютної ліквідності

3,83

> 0,2

На основі проведеного аналізу пруденційних нормативів можна зробити висновок,
що ступінь ризику Товариства низький.
Інші елементи
Основні відомості про аудиторську фірму
Повна назва

Активи Товариства

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Украудит
ХХІ-Захід»

Необоротні активи
Станом на 31.12.2018р. на балансі Товариства обліковуються основні засоби за
переоціненою вартістю 3 тис. грн., нарахований знос становить 0 тис. грн.

Номер та дата видачі Свідоцтва про вне- № 2010 видане за рішенням Аудиторсення до Реєстру аудиторських фірм та ської палати України від 18.05.2001р.,
аудиторів
строк дії до 28.01.2021р.

Оборотні активи
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2018р.
складає за чистою реалізаційною вартістю 137 тис. грн., в т.ч. дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 176 тис. грн., нарахований резерв сумнівних
боргів – 39 тис. грн.
Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2018р. складає 7 702
тис. грн. (здійснений продаж цінних паперів та частина корпоративних прав іншого
підприємства).
Поточні фінансові інвестиції, що обліковуються на балансі станом на 31.12.2018р.
за справедливою вартістю, складають 4 221 тис. грн. та зменшилися на 7 787 тис. грн.
протягом звітного періоду.
Залишок грошових коштів та х еквівалентів станом на 01.01.2018р. становив 80
тис. грн., станом на 31.12.2018р. – 84 тис. грн.

Місцезнаходження

Україна, 79000, м. Львів,
С. Томашівського, буд. 5, кв.1

Телефон/факс

(032) 297 05 69

Відомості про аудиторів

Солтис Тарас Павлович – сертифікат серії А № 003605, виданий за рішенням
АПУ № 73 від 18.12.1998р., чинний до
18.12.2022р.;

Договір на проведення аудиту

Договір № 3/200 про надання аудиторських послуг від 14.02.2019р.

Інформація щодо активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття
Необоротні активи та групи вибуття станом на 31.12.2018р. не обліковуються.
Зобов’язання Товариства

Дата початку тадата закінчення прове- Дата початку: 11.03.2019р.Дата закіндення аудиту
чення: 28.03.2019р.

Інформація щодо зобов’язань Товариства
Довгострокові зобов’язання та забезпечення станом на 31.12.2018р. у Товариства
відсутні.
Поточні зобов’язання та забезпечення:
Станом на 31.12.2018р. поточна кредиторська заборгованість Товариства за:
- товари, роботи, послуги становить 20 тис. грн.;
- розрахунками з бюджетом складає 4 тис. грн. у т.ч. з податку на прибуток 1 тис.
грн.;
- розрахунками зі страхування складає 3 тис. грн.;
- розрахунками з оплати праці складає 11тис. грн.;
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами станом на
31.12.2018р. становить 6 тис. грн.
Поточні забезпечення Товариства станом на 31.12.2018р. складають 30 тис. грн.

Додатки:
1. «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» станом на 31.12.2018 рік на 2-х аркушах;
2. «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» за 2018 рік на 2-х
аркушах;
3. «Звіт про рух грошових коштів» за 2018 рік на 2-х аркушах;
4. «Звіт про власний капітал» за 2018 рік на 1-у аркуші;
5. «Примітки до річної фінансової звітності» за 2018 рік на 21-у аркуші.

Інформація щодо зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу,
та групами вибуття станом на 31.12.2018р. не обліковуються.

Директор ТзОВ АФ «Украудит ХХІ-Захід»		
І.З. Папроцька
(сертифікат аудитора № 006797,
виданий на підставі рішення АПУ від 28.04.2011р. №230/2;
номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської
діяльності 100311)

Власний капітал Товариства
Інформація щодо формування власного капіталу
Власний капітал Товариства складається з зареєстрованого (пайового) капіталу,
капітал у дооцінках, резервного капіталу, нерозподіленого прибутку та вилученого
капіталу.
Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2018р. становить 8 000 тис. грн. (вісім мільйонів гривень 00 копійок) та був сплачений грошовими коштами повному
обсязі.
Капітал у дооцінках станом на 31.12.2018р. складає 3 тис. грн. (в 2018р. здійснена
дооцінка основних засобів з 0 залишковою вартістю).
Резервний капітал Товариства станом на 31.12.2018р. складає 287 тис. грн. – протягом 2018р. залишився без змін.
Вилучений капітал Товариства станом на 31.12.2018р. складає 1 000 тис. грн. –
протягом 2018р. залишився без змін.
Станом на 31.12.2017р. нерозподілений прибуток Товариства становив 4 780 тис.
грн.
За звітний період Товариство отримало чистий дохід від реалізації товарів, послуг
в розмірі 574 тис. грн., інший операційний дохід склав 53 тис. грн., понесло адміністративні витрати в розмірі 465 тис. грн., інші операційні витрати - 85 тис. грн. в
т.ч. витрати від зміни вартості фінансових інвестицій, які оцінюються по справедливій вартості – 35 тис. грн., інші фінансові доходи – 30 тис. грн., інші доходи – 8 979
тис. грн., інші витрати – 9 081 тис. грн. За підсумками звітного року Товариством був
отриманий прибуток в розмірі 5 тис. грн., податок на прибуток складає 1 тис. грн.,
чистий прибуток склав 4 тис. грн.
Дивіденди за звітний період на Товаристві не нараховувались та не виплачувались.
Станом на 31.12.2018р. нерозподілений прибуток Товариства становить 4 784 тис.
грн.

вул.

Головний аудитор ТзОВ АФ «Украудит ХХІ-Захід»
Т.П. Солтис
(сертифікат аудитора серії А № 003605,
виданий на підставі рішення АПУ від 18.12.1998р.№ 73;
номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської
діяльності 100309)

79000, м. Львів, вул. C. Томашівського, 5/1
Дата видачі: 28 березня 2019р.

Пруденційні нормативи
Товариство відповідно до нормативних вимог розраховує пруденційні нормативи. Станом на 31.12.2018р. розраховані дані наведені в табл. 3.

www.emitinfo.com

№1(27) • 26 квітня 2019 р.

ЕМІТ ІНФО

207

ЕМІТ ІНФО

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАСК-БРОКЕР»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАСК-БРОКЕР»
КОДИ

Територія:
2019

Дата (рік, місяць, число)

Організаційно-правова форма господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю

01

01

Вид економічної діяльності:

за ЄДРПОУ

34300570

Середня кількість працівників: 11

за КОАТУУ

8039100000

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2),
грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками).

за КОПФГ

Складено:

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018р.
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

208
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На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

2

3

4

1000
1001
1002
1005

14
24
(10)

14
24
(10)

1010

12

9

1011
1012
1015

37
(25)

37
(28)

Код
рядка

Примітка

1016
1017
1020

• Форма №1

V

•
Пасив

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

Код
рядка

Примітка

На початок
звітного
періоду

2

3

4

5

9000

13000

32

(1110)

1400

1420
1425

Пенсійні зобов`язання

1505

Довгострокові кредити банків

1510

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

1515
1520

1065

Благодійна допомога

1526

1090
1095

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

1530

резерв незароблених премій

1533

інші страхові резерви

1534

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

1535
1540
1545
1595

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

1600
1605

1030
1035

305

148

1040
1045
1050
1060

331

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

2
2

1125

138

1130

7

171

116

1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170

3160
198

2733
121

198

121

1180
1181
1182
1183
1184
1190
1195

8062
11567

7400
10370

1200
1300

11898

10541

На кінець
звітного
періоду

1401
1405
1410
1411
1412
1415

1430
1435
1495

1022

1801001

Код за ДКУД

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

1021

64.99

за КВЕД

Адреса: м.Київ пров.Рильський,6, 502-00-75

(

) (

(

) (

2286

)

9032

9604

102

128

102

128

57

206
2

1500

1521
1525

1531
1532

1610
1615
1620
1621
1625
1630

2
8
848

125

26

28

1670
1690

1833

438

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

1695

2764

809

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

Баланс

1900

11898

10541
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)

1635
1640
1645
1650
1660
1665

1700
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ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Звіт про сукупний дохід) • Форма №2
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код Пимітрядка
ка

Стаття

1

2

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

2000

Чисті зароблені страхові премії

2010

Премії підписані, валова сума

2011

3

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

4

5

42040

39620

2013

Зміна частки перестраховиків у
резерві незароблених премій

2014

2070

Валовий
прибуток

2090

збиток

2095

2150

(

Інші операційні витрати

2180

(

(

41331

) (

)

611

709
(

39009

) (

)

1402

1319

Дохід від зміни вартості активів,
які оцінюються за справедливою
2121
вартістю
Дохід від первісного визнання
біологічних активів і сільськогоспо- 2122
дарської продукції

2241

Фінансові витрати

2250

(

Втрати від участі в капіталі

2255

(

) (

)

Інші витрати

2270

(

) (

)

(

Код Пимітрядка
ка

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

Податок на прибуток, пов`язаний з
іншим сукупним доходом

2455

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

Сукупний дохід (сума рядків
2350,2355 та 2460)

2465

www.emitinfo.com

1274

) (

158

прибуток

2290

збиток

2295

(

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

(

Прибуток (збиток) від припиненої
діяльності після оподаткування

2305

1475

) (

1301

)

прибуток

2350

збиток

2355

26

46

)

91

) (

20

)

25
1142

) (
) (

)
6

)

3

19
(

1142

) (

)

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

2445

(

Чистий фінансовий результат:

2130

Інший сукупний дохід

)

Дохід від благодійної допомоги

2120

2415

) (

2240

Інші операційні доходи

Частка іншого сукупного доходу
асоційованих та спільних підприємств

(

Інші доходи

2112

2410

)

2220

Зміна частки перестраховиків в
інших страхових резервах

Накопичені курсові різниці

) (

Інші фінансові доходи

Фінансовий результат до оподаткування:

2405

(

2200

2111

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

)

Дохід від участі в капіталі

Зміна інших страхових резервів,
валова сума

2400

675

2195

Прибуток (збиток) від впливу інфля- 2275
ції на монетарні статті

Дооцінка (уцінка) необоротніх
активів

) (

збиток

2110

2

1910

)

2190

Дохід (витрати) від зміни інших
страхових резервів

1

5
) (

прибуток

2105

Стаття

4

Витрати на збут

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

Адміністативні витрати

3

Фінансовий результат від операційної діяльності:

Собівартість реалізованої продукції 2050
(товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2

Витрати від зміни вартості активів,
які оцінюються за справедливою
2181
вартістю
Витрати від первісного визнання
біологічних активів і сільськогоспо- 2182
дарської продукції

Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума

1801003

Код за ДКУД
1

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

4

5

Стаття

1

Код Пимітрядка
ка

2

3

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

4

5

Матеріальні затрати

2500

24

37

Витрати на оплату праці

2505

367

373

Відрахування на соціальні заходи

2510

75

76

Амортизація

2515

3

1

Інші операційні витрати

2520

2916

1489

Разом

2550

3385

1976

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Стаття

1
Середньорічна кількість простих
акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію
Скоригований чистий прибуток
(збиток) на одну просту акцію
(1142)

19

Дивіденди на одну просту акцію
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Код Пимітрядка
ка

2

3

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

4

5

2600
2605
2610
2615
2650
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

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

3011
3015

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

Код
рядка

Примітка

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

4

3000
3005
3006
3010

За аналогічний
період попереднього року
5

42062

39728

650

713

2

3025
3035
3040
3045
3050

4

5

3215

4

17

3220
3225
3230

155

74

3205

3235
3250
3255

(

) (

)

3260
3270
3275

(
(
(

) (
) (
) (

)
)
)

3280

(

) (

)

3290

(

) (

3295

159

3300

1714

3305

160

3095

1224
(

41478

) (

39839

)

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

(
(
(

286
73
75

) (
) (
) (

294
75
139

)
)
)

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

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

1079

3100

1374

) (

714

) (
1086

) (

-436

)

)
2067

)

-1608

Код
рядка

Примітка

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

Стаття

1424

3310
3340

10181

3345

(

3350
3355
3360

(
(
(

3365

(

) (

)

3370

(

) (

)

3375

(

3390

(

) (
1484

) (
) (
) (

) (
190

) (

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

4

5

6

7

)
)
)

)
10081

200

1424

3400
3405

-77
198

-93
291

121

198

)

3410
3415

1801005

Код за ДКУД

Зареєстрований
капітал

)
100

3395

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ Форма №4

ЕМІТ ІНФО

)
91

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової
діяльності

3055

Товарів (робіт, послуг)

210

3

3200

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

Нерозподілений
прибуток
(непокритий збиток)
8

Неоплачений капітал

Вилучений
капітал

9

10

Всього
11

9000

32

9032

9000

32
(1142)

9032
(1142)

4114
4116
4200
4205
4210
4215
4220
4225
4240

4000

(4000)

4245
4260
4265
4270
4275
4280
4290

1714

1714

(2286)
(2286)

572
9604

4291
4295
4300

4000
13000
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАСК-БРОКЕР»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАСК-БРОКЕР»

Фінансова звітність, складена за МСФЗ станом на 31 грудня 2018 року
(в тисячах гривень)

ЗМІСТ
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ за МСФЗ за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року
Звіт про фінансовий стан

ЕМІТ ІНФО

Зареєстрований капітал

1400

13 000

Резервний капітал

1415

-

9000
-

Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)

1420

-1 110

32

Неоплачений капітал

1425

( 2 286 )

(-)

Усього за роздiлом I

1495

9 604

9032

ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Звіт про сукупний дохід
Звіт про зміни у власному капіталі

Інші довгострокові зобов’язання

1515

128

102

Звіт про рух грошових коштів

Усього за роздiлом IІ

1595

128

102

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Поточна кредиторська заборгованість за:
товари, роботи, послуги

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

-

-

1615

206

57

1.

Загальні відомості

розрахунками з бюджетом

1620

2

-

2.

Економічне середовище, в якому компанія здійснює свою діяльність

розрахунками зі страхування

1625

2

-

3.

Загальна основа формування фінансової звітності

розрахунками з оплати праці

1630

8

-

4.

Основні положення облікової політики

з одержаних авансів

1635

125

848

5.

Ключові бухгалтерські оцінки та професійні судження в застосуванні
облікової політики

Поточні забезпечення

1660

28

26

Інші поточні зобов’язання

1690

438

1 833

Усього за роздiлом ІII

1695

809

2 764

Баланс

1900

10 541

11 898

2018 рік

2017 рік

6.

Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості

7.

Основні засоби

8.

Нематеріальні активи

9.

Торговельні цінні папери

10.

Запаси

11.

Інвестиції непов’язаним сторонам

12.

Короткострокова дебіторська заборгованість

13.

Грошові кошти та їх еквіваленти

14.

Довгострокові зобов’язання

15.

Поточні зобов’язання

16.

Зареєстрований капітал

17.

Виручка від реалізації

18.

Собівартість від реалізації

19.

Адміністративні витрати

20.

Інші операційні та інші доходи та витрати

21.

Податок на прибуток

22.

Резерви майбутніх витрат та платежів

23.

Розкриття інформації про пов’язані сторони

24.

Цілі, політики та процеси управління капіталом

прибуток

2190

-

-

25.

Персонал та оплата праці

збиток

2195

(1 274)

(46)

26.

Умовні зобов’язання і операційні ризики

Інші фінансові доходи

2220

158

91

27.

Управління фінансовими ризиками

Інші доходи

2240

28.

Події після балансу

Інші витрати

2250

( 26 )

(20)
25

Звіт про сукупний дохід
Стаття

(тис. грн.)

Код
рядка
2

3

4

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

1

2000

42 040

39 620

Собівартість реалізованої продукції (товарів,
робіт, послуг)

2050

(41 331)

( 39 009)

прибуток

2090

709

611

збиток

2095

-

-

Інші операційні доходи

2120

1 402

1 319

Адміністративні витрати

2130

(1 475)

(1 301)

Інші операційні витрати

2180

( 1 910)

( 675)

Валовий :

Фінансовий результат від операційної діяльності:

Фінансовий результат до оподаткування:

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ за МСФЗ за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року
Звіт про фінансовий стан
Актив

Код
рядка

31 грудня
2018 року

31 грудня
2017 року

1

2

3

4

1000

14

14

первiсна вартiсть

1001

24

24

накопичена амортизація

1002

10

10

2290

-

збиток

2295

( 1 142 )

(-)

2300

(-)

(6)

Витрати (дохід) з податку на прибуток
Чистий фінансовий результат:

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

прибуток

прибуток

2350

-

19

збиток

2355

( 1 142 )

(-)

Код
рядка

2017 рік

2016 рік

Найменування показника

1010

9

12

1

2

3

4

первiсна вартiсть

1011

37

37

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

-

-

знос

1012

(28)

(25)

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

-

-

Інші довгострокові фінансові інвестиції

1035

148

305

Накопичені курсові різниці

2410

-

-

Усього за роздiлом I

1095

171

331

Частка іншого сукупного доходу асоційованих
та спільних підприємств

2415

-

-

Запаси

1100

-

2

Інший сукупний дохід

2445

-

-

Дебіторська заборгованість за продукцію,
товари, роботи, послуги

1125

116

138

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

-

-

2455

-

-

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

-

7

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим
сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

2465

-1 142

19

Поточні фінансові інвестиції

1160

2 733

3160

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та
2460)

Гроші та їх еквіваленти

1165

121

198

Рахунки в банках

1167

121

198

Інші оборотні активи

1190

7 400

8 062

Усього за роздiлом II

1195

10 370

11 567

Баланс

1300

10 541

11 898

Основні засоби

II. Оборотні активи

-

Звіт про зміни у власному капіталі

Стаття

Код
рядка

Зареєстрова- ний
капітал

1

2

3

Пасив

(тис. грн.)

Нерозподі-лений
Усього
Резервний прибуток Неоплачений
власного
капітал
(непокапітал
капіталу
кри- тий
збиток)

4

5

6

7

I. Власний капітал
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАСК-БРОКЕР»

ЕМІТ ІНФО
4000 9 000

Залишок на 01 січня 2017
року

Вплив змін облікової
4005 політики, виправлення
помилок та вплив переходу
на нові та/або переглянуті
стандарти і тлумачення

-

13

-

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

9 013

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

159

91

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

1 714

-

Отримання позик

3305

160

1 424

Інші надходження

3340

-

10 181

-

-

-

-

Скоригований залишок 01
січня 2017 року

4095 9 000

-

13

-

9 013

Погашення позик

3350

(1 484)

(100 )

Чистий прибуток (збиток)
за 2017 рік

4100 -

-

19

-

19

Інші платежі

3390

(190)

( 10 081 )

Інший сукупний дохід за
2017 рік

4110 -

-

-

-

-

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

200

1 424

-

-

-

-

-

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

( 77 )

( 93 )

4200 -

-

-

-

-

Залишок коштів на початок року

3405

198

291

Залишок коштів на кінець року

3415

121

198

Спрямування прибутку до 4205 зареєстрованого капіталу

-

-

-

-

Відрахування до резервного капіталу

4210 -

-

-

-

-

Внески учасників: Внески
до капіталу

4240

-

-

-

Погашення заборгованості
капіталу

4245 -

-

-

-

-

Інші зміни в капіталі

4290 -

-

-

-

-

Разом змін в капіталі за
2017 рік

4295

-

Залишок на 31 грудня
2017 року

4095 9 000

-

32

-

9 032

Чистий прибуток (збиток)
за 2018 рік

4100 -

-

(1 142)

-

(1 142)

Інший сукупний дохід за
2018 рік

4110 -

-

-

-

-

4200 -

-

-

-

-

Спрямування прибутку до 4205 зареєстрованого капіталу

-

-

-

-

Відрахування до резервного капіталу

4210 -

-

-

-

-

Внески учасників: Внески
до капіталу

4240 4000

-

-

(4000)

-

Погашення заборгованості
капіталу

4245 -

-

-

1 714

1 714

Інші зміни в капіталі

4290 -

-

-

-

-

Разом змін в капіталі за
2018 рік

4295 -

(1 142)

(2 286)

572

Залишок на 31 грудня
2018 року

4300 13 000

(1 110)

(2 286)

9 604

Розподіл прибутку :
Виплати власникам
(дивіденди)

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
1. Загальні відомості
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАСК-БРОКЕР» зареєстровано
06.04.2006 р відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві (далі – Товариство).
Ідентифікаційний код суб`єкта підприємницької діяльності в Єдиному державному
реєстрі підприємств та організацій України: 34300570.
Місце знаходження Товариства: 01601, м. Київ, провулок Рильський, буд.6, 6 поверх.
Предметом діяльності ТОВ «ТАСК-БРОКЕР» згідно Статуту є виключно професійна
діяльність на фондовому ринку

-

Розподіл прибутку :
Виплати власникам
(дивіденди)

Звіт про рух грошових коштів
(за прямим методом)

(тис. грн.)

Стаття

Код
рядка

2018 рік

2017 рік

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

42 062

39 728

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

650

713

Інші надходження

3095

1 224

1079

Товарів (робіт, послуг)

3100

( 41 478 )

( 39 839 )

Праці

3105

(286)

(294)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(73)

(75)

3115

(75)

(139)

Витрачання на оплату авансів

3135

-

-

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

(1 374 )

(714)

Інші витрачання

3190

( 1 086 )

( 2 067 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

( 436 )

( 1 608 )

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від отриманих:
відсотків

3215

4

17

дивідендів

3220

155

74

Надходження від погашення позик

3230

-

-

Інші надходження

3250

-

-

фінансових інвестицій

3255

(-)

(-)

необоротних активів

3260

-

-

Виплати за деривативами

3270

-

-

Витрачання на надання позик

3275

(-)

(-)

Інші платежі

3290

(-)

(-)

Витрачання на придбання:

212

ЕМІТ ІНФО

Підприємство має наступні ліцензії та свідоцтва:
Ліцензія НКЦПФР «Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами. Брокерська діяльність», номер прийняття рішення 438, дата
прийняття рішення 19.04.2016 р.
Ліцензія НКЦПФР «Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами. Дилерська діяльність», номер прийняття рішення 438, дата
прийняття рішення 19.04.2016 р.
Ліцензія НКЦПФР «Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами. Андеррайтинг», номер прийняття рішення 438, дата прийняття рішення 19.04.2016 р.
Ліцензія НКЦПФР «Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарної установи» серія АЕ №286588, дата
видачі 08.10.2013 р., строк дії: з 12.10.2013 р. Необмежений;
Генеральна ліцензію НБУ на здійснення валютних операцій №119 від 25.07.2013 р.
Свідоцтво Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, реєстраційний номер 881, дата включення в реєстр
11.07.2006 року.
ТОВ «ТАСК-БРОКЕР» є членом об’єднань професійних учасників фондового ринку:
ПАРД.
Кількість працівників станом на 31 грудня 2018 року та на 31 грудня 2017 року
складала 11 та 11 осіб відповідно.
Стратегічні цілі Товариства. Компанія прагне поліпшити свою позицію на фондовому ринку, зайняти провідне місце в даному сегменті, підтримуючи у довгостроковій
перспективі конкурентоспроможність на фондовому ринку України. На ринку з високим рівнем конкуренції Товариство обрало активну модель поведінки: використовує нові можливості, а не реагує на зміни, які вже відбулися.
Метою діяльності Товариства є отримання прибутку шляхом ефективного використання власних та залучених коштів.
2. Економічне середовище, в якому компанія здійснює свою діяльність

Витрачання на оплату:

Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів

Основні види діяльності за КВЕД-2010 є:
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та
пенсійного забезпечення
66.30 Управління фондами.

Загальний огляд фондового ринку
Загальний огляд фондового ринку
За останніми наявними даними Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) загальний обсяг випусків емісійних цінних паперів зареєстрованих НКЦПФР у січні-грудні 2018 року становить 60,32 млрд грн, що менше
на 293,36 млрд грн порівняно з відповідним періодом 2017 року (353,68 млрд грн).
Протягом 2018 року Комісією зареєстровано 93 випусків акцій на суму 22,26 млрд
грн. Порівняно з аналогічним періодом 2017 року обсяг зареєстрованих випусків
акцій зменшився на 302,54 млрд грн. Значні за обсягом випуски акцій, які суттєво
вплинули на загальну структуру зареєстрованих випусків акцій протягом зазначеного періоду, зареєстровано наступним підприємствами з метою збільшення
статутного капіталу, зокрема: АТ «СБЕРБАНК» та АТ « БАНК КРЕДИТ ДНІПРО». Також,
протягом січня-грудня 2018 року зареєстровано 110 випусків облігацій підприємств
на суму 15,46 млрд грн та
1 випуск опціонних сертифікатів на 55 млн грн. Порівняно з аналогічним періодом 2017 року обсяг зареєстрованих випусків облігацій
підприємств збільшився на 7,1 млрд грн., а опціонних сертифікатів у 2017 року було
зареєстровано 2 випуски на суму 32 млн грн.
Протягом січня-грудня 2018 року обсяг зареєстрованих Комісією випусків інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів становив 5,94 млрд грн, що менше на 0,3 млрд грн порівняно з даними за аналогічний період 2017 року.
Протягом січня-грудня 2018 року обсяг випусків акцій корпоративних інвестиційних фондів, зареєстрованих Комісією, становив 16,6 млрд грн, що більше на 2,9 млрд
грн порівняно з даними за аналогічний період 2017 року.
З початку реєстрації за станом на 31.12.2018 становить 2451 інститутів спільного
інвестування, з них:
621 – корпоративних інвестиційних фондів,
1 830 – пайових інвестиційних фондів.
Фондовий ринок в тій чи іншій країні характеризується, насамперед, обсягом біржової торгівлі цінними паперами, кількістю цінних паперів, що перебувають в обігу
на фондових біржах.
За результатами торгів на організованому ринку протягом січня-грудня обсяг біржових контрактів з цінними паперами склав 260,87 млрд грн.
Протягом січня-грудня 2018 року порівняно з даними аналогічного періоду 2017
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року обсяг біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі збільшився на 26,7% (або на 55,1 млрд грн) (січень-грудень 2017 року – 205,8 млрд грн).
Найбільший обсяг торгів за фінансовими інструментами на організаторах торгівлі
протягом зазначеного періоду зафіксовано з державними облігаціями України –
246,5 млрд грн (94 % від загального обсягу біржових контрактів на організаторах
торгівлі протягом січня-грудня поточного року).
На організаційно оформленому ринку протягом січня-грудня 2018 року спостерігалася консолідація торгівлі цінними паперами на двох фондових біржах «Перспектива» та «ПФТС», що становило 92% вартості біржових контрактів.
Обсяг біржових контрактів з цінними паперами протягом січня-грудня 2018 року
на організаторах торгівлі на вторинному ринку становив 98% від загального обсягу
біржових контрактів протягом зазначеного періоду.
На сьогодні є підстави вважати, що фондовий ринок залишається доволі закритим. Дефіцит цінних паперів, що вільно обертаються на ринку, та операцій з ними
перешкоджає установленню об’єктивної вартості та дохідності вітчизняних цінних
паперів.
У зв’язку з вищенаведеним, потенціал цінних паперів як інструмент ліквідної застави залишається недостатньо використаним. Це зумовлює незначну чутливість
грошової маси та реальної економіки до змін відсоткових ставок.
3. Загальна основа формування фінансової звітності
3.1.
Концептуальна основа фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення,
яка сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився
31 грудня 2018 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ,
ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в
редакції чинній на 01 січня 2018 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України.
Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень
відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом
на 01 січня 2018 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації
в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.
При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами
національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать
вимогам МСФЗ.
3.2. Стандарти, які були випущені, але не вступили в силу
Нижче наведено перелік нових стандартів, роз’яснень та поправок, які випущені,
але не вступили в силу станом на 31 грудня 2018 року.
Назва

Дострокове застосування

Дата вступу в силу (річні періоди,
що починаються на вказану дату
або після неї)

Вступають в силу для річних (і відповідно проміжних) періодів, які закінчуються 31 грудня 2018
року і після цієї дати
МСФЗ 16 «Оренда»

Допускається, якщо
одночасно з МСФЗ 16
буде застосовуватися
МСФЗ15 «Виручка
за контрактами з
клієнтами»

1 січня 2019 року

Поправка до МСФЗ 3 «Об’єднання Допускається однобізнесу», пов’язані з вступом в
часно з МСФЗ 16
силу МСФЗ 16 «Оренда»

1 січня 2019 року

Поправки до МСБО 16 «Основні
засоби», пов’язані з вступом в
силу МСФЗ 16

Допускається одночасно з МСФЗ 16

1 січня 2019 року

Поправки до МСБО 1 «Подання
фінансової звітності», пов’язані з
вступом в силу МСФЗ 16

Допускається одночасно з МСФЗ 16

1 січня 2019 року

Поправки до МСФЗ 1 «Перше
застосування МСФЗ», пов’язані з
вступом в силу МСФЗ 16

Допускається одночасно з МСФЗ 16

1 січня 2019 року

Поправки до МСФЗ 7 «Фінансові
інструменти: розкриття інформації», пов’язані з вступом в силу
МСФЗ

Допускається одночасно з МСФЗ 16

1 січня 2019 року

Поправки до МСФЗ 9 «Фінансові
інструменти», пов’язані з вступом
в силу МСФЗ 16

Допускається одночасно з МСФЗ 16

1 січня 2019 року

Поправки до МСФЗ 13 «Оцінка
справедливої вартості», пов’язані
з вступом в силу МСФЗ 16

Допускається одночасно з МСФЗ 16

1 січня 2019 року

Поправки до МСФЗ 15 «Виручка
по контрактах з клієнтами»,
пов’язані з вступом в силу
МСФЗ 16

Допускається одночасно з МСФЗ 16

1 січня 2019 року

Поправки до МСБО 2 «Запаси»,
пов’язані з вступом в силу
МСФЗ 16

Допускається одночасно з МСФЗ 16

1 січня 2019 року

Поправки до МСБО 7 «Звіт про
рух грошових коштів», пов’язані з
вступом в силу МСФЗ 16

Допускається одночасно з МСФЗ 16

1 січня 2019 року

Поправки до МСБО 21 «Вплив
змін валютних курсів», пов’язані з
вступом в силу МСФЗ 16

Допускається одночасно з МСФЗ 16

1 січня 2019 року

Поправки до МСБО 23 «Витрати
на позики», пов’язані з вступом в
силу МСФЗ 16

Допускається одночасно з МСФЗ 16

1 січня 2019 року

Поправки до МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання
та умовні активи», пов’язані з
вступом в силу МСФЗ 16

Допускається одночасно з МСФЗ 16

1 січня 2019 року

Поправки до МСБО 38 «Нематері- Допускається одноальні активи», пов’язані з вступом часно з МСФЗ 16
в силу МСФЗ 16

1 січня 2019 року

Поправки до МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість», пов’язані з
вступом в силу МСФЗ 16

1 січня 2021 року
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Поправки до МСБО 41 «Сільське
господарство», пов’язані з вступом в силу МСФЗ 16

Допускається одночасно з МСФЗ 16

1 січня 2019 року

КТМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначеність
щодо правил обчислення податку на прибуток»

Допускається

1 січня 2019 року

Поправка до МСБО 28 «Інвестиції
в асоційовані підприємства і
спільні підприємства»

Допускається

1 січня 2019 року

Поправка до МСФЗ 9 «Фінансові
інструменти»

Допускається

1 січня 2019 року

Поправка до МСБО 19 «Виплати
працівникам»

Дозволено

Щодо змін програми, її скорочення або повного погашення
зобов’язань за програмою, що
сталися на дату або після початку
першого річного звітного періоду,
що розпочався 01.01.2019

Поправка до МСФЗ 3 «Об’єднання Дозволено
бізнесу»

Щодо угод, в рамках яких компанія отримує спільний контроль
і дата яких збігається або настає
після початку першого річного
звітного періоду, починається 1
січня 2019 року або після цієї дати

Поправка до МСФЗ 11 «Спільна
діяльність»

Дозволено

Щодо угод, в рамках яких компанія отримує спільний контроль
і дата яких збігається або настає
після початку першого річного
звітного періоду, починається 1
січня 2019 року або після цієї дати

Поправка до МСБО 12 «Податки
на прибуток»

Дозволено

1 січня 2019 року

МСБО 23 «Витрати на позики»

Дозволено

1 січня 2019 року

МСФЗ 17 «Страхові контракти»

Дострокове застосування стандарту
дозволяється за
умови, якщо організація застосовує
МСФЗ 9 «Фінансові
інструменти» і МСФЗ
15 «Виручка».

1 січня 2021 року

Концептуальні основи фінансової Дозволено
звітності

1 січня 2020 року

Товариство у фінансовій звітності за рік, що закінчився 31.12.2018 р., не застосувала достроково опубліковані МСФЗ, поправки до них та інтерпретації.
В даний час керівництво оцінює ефект потенційного впливу змінених стандартів
на фінансову звітність Товариства.
Прогнозований (очікуваний) ступінь впливу першого застосування МСФЗ 16
«Оренда»
Товариство є орендарем нежитлового приміщення, в якому знаходиться офіс, і
застосує МСФЗ 16 «Оренда» з 01.01.2019 року. Відповідно до перехідних положень
МСФЗ 16 «Оренда» буде використаний модифікований ретроспективний підхід, за
якого порівняльна інформація не перераховуватиметься, зобов’язання будуть оцінені за теперішньою вартістю майбутніх орендних платежів. З метою дисконтування
компанія використовуватиме середньоринкові ставки додаткових залучень кредитних ресурсів на дату першого застосування (17,7%). Первісна вартість активів з
права оренди за очікуваннями не буде відрізнятися від теперішньої вартості орендних зобов’язань, зобов’язання з ліквідації прав оренди та авансові платежі на дату
першого застосування відсутні.
Товариство провело попередню оцінку впливу нового визначення оренди і дійшла висновку, що воно не змінить обсяг договорів, які обліковуються на дату першого застосування.
Договори фінансової оренди у ролі як орендарів, так і орендодавців у Товариства
відсутні.
3.3. 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 змогло
продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно
до принципів безперервності діяльності. Про такі коригування буде повідомлено,
якщо вони стануть відомі та зможуть бути оцінені.
3.4. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Функціональною валютою і валютою подання звітності є українська гривня. Дана
фінансова звітність складена в тисячах гривень, округлених до цілих тисяч, якщо
не зазначене інше.
Коригування статей фінансової звітності на індекс інфляції відповідно до МСБО 29
“Фінансова звітність в умовах гіперінфляції” не проведено.
3.5. Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення)
керівником 07 лютого 2019 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають
права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.
3.6. Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2018 року.
4. Основні положення облікової політики
4.1. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітності
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, 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.
4.2. Загальні положення щодо облікових політик
4.2.1. Основа формування облікових політик
Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб’єктом господарювання при складанні та поданні фінансової
звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу
скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію
про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід
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застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.
Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та
інших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», який застосовується
Товариством раніше дати набуття чинності та МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами».
4.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках
Товариство обирає та застосовує облікові політики послідовно для подібних операцій, інших подій або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними.
Товариство вперше застосувала деякі поправки до стандартів, які вступають в
силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати. Товариство не застосовувала достроково стандарти, роз’яснення або поправки, які були
випущені, але не вступили в силу. Характер і вплив кожної поправки описані нижче:
Стандарти таправки
до них

Вплив поправок

МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за контрактами з
клієнтами»

Товариство застосувала МСФЗ 15 ретроспективно з кумулятивним
ефектом первісного застосування, визнаним на дату первісного
застосування. Товариство не має програм лояльності та специфічних
гарантій, тому перше застосування МСФЗ 15 не суттєво вплинуло на
фінансовий стан та фінансові результати компанії.

МСФЗ 9 «Фінансові
інструменти

Керівництвом Товариства було прийнято рішення про застосування
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» з 1 січня 2016 року. Зокрема, нові
вимоги до класифікації фінансових активів і зобов`язань.Вплив
оновленого МСФЗ 9 на фінансовий стан та фінансові результати
компанії несуттєвий.

МСФЗ 2 «Класифікація
та оцінка платежів на
основі акцій»

не вплинули на фінансовий стан, фінансові результати та фінансову
звітність, їх ефект відсутній

Застосування МСФЗ 9
не вплинули на фінансовий стан, фінансові результати та фінансову
«Фінансові інструмензвітність, їх ефект відсутній
ти» та МСФЗ 4 «Страхові
контракти – поправки
до МСФЗ 4»
МСБО 40 «Інвестиційна
нерухомість»

не вплинули на фінансовий стан, фінансові результати та фінансову
звітність, їх ефект відсутній

КТМФЗ Інтерпретація
22 «Аванси, сплачені в
іноземній валюті»

не вплинули на фінансовий стан, фінансові результати та фінансову
звітність, їх ефект відсутній

МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних
стандартів фінансової
звітності

не вплинули на фінансовий стан, фінансові результати та фінансову
звітність, їх ефект відсутній

МСБО 28 «Інвестиції в
асоційовані та спільні
підприємства»

не вплинули на фінансовий стан, фінансові результати та фінансову
звітність, їх ефект відсутній

4.2.3. Форма та назви фінансових звітів
Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам,
встановленим НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та форми Приміток, що розроблені у відповідності до МСФЗ.
4.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах
Згідно МСФЗ та враховуючи НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі
«функції витрат» або «собівартості реалізації», згідно з яким витрати класифікують
відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або
адміністративну діяльність. Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із застосуванням прямого
методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових
надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових записів Товариства.
Положення облікової політики, описані нижче, застосовувалися послідовно в усіх
звітних періодах, наведених в цій фінансовій звітності.
4.3. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів
4.3.1. Визнання та оцінка основних засобів
Товариство визнає матеріальний об’єкт основним засобом, якщо він утримується
з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше
6000 грн.
Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та
будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.
4.3.2. Подальші витрати.
Товариство не визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів витрати на
щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об’єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об’єкта
основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям
визнання активу.
4.3.3. Амортизація основних засобів.
Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом
з використанням таких щорічних норм:
- машини та обладнання - 7-15%
- транспортні засоби - 17-20%
- меблі - 20%
- офісне обладнання - 14-100%
Капітальні вкладення в орендовані транспортні засоби 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.
4.3.4 Нематеріальні активи
Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності.
Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного
методу з використанням щорічної норми 33%. Нематеріальні активи, які виникають
у результаті договірних або інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.
4.3.5. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів
На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність
активу може зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми
його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодуван-
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ня активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається
в прибутах чи збитках, якщо актив не обліковується за переоціненою вартістю згідно 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.
4.4. Облікові політики щодо оренди
Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов’язані з правом власності на
актив, фактично залишаються в орендодавця, класифікувати як операційну оренду.
Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнавати як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди.
4.5. Визнання доходів і витрат
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 або інших активів визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов:
а) Товариство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю на фінансовий інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи;
б) за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу
у формі, яка зазвичай пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими фінансовими інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими активами;
в) суму доходу можна достовірно оцінити;
г) ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією;
та
ґ) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно
оцінити.
Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від
дати надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції
з надання послуг на дату балансу.
Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів.
Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді
вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом
чого є зменшення чистих активів, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами
учасникам.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів.
Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутніх економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні
вигоди не відповідають або перестають відповідати визнанню як активу у звіті про
фінансовий стан.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов’язання без визнання активу.
Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що
й відповідні доходи.
4.6. Облікові політики щодо фінансових інструментів
4.6.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі відповідно до МСФЗ, коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо
фінансового інструмента.
Визнання та припинення визнання у відповідних випадках звичайного придбання або продажу фінансових активів здійснювати з використанням обліку за датою
операції.
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, що дорівнює зазвичай ціні
операції (тобто справедлива вартість винагороди). Операційні витрати, які безпосередньо належать до придбання або випуску фінансового активу або фінансового
зобов’язання, визнавати у складі прибутку або збитку..
Фінансовий актив – це будь який актив, що є:
- грошовими коштами;
- інструментом власного капіталу іншого суб’єкта господарювання;
- контрактним правом отримувати грошові кошти або інший фінансовий актив
від іншого суб’єкта господарювання або обмінювати фінансові інструменти з іншим
суб’єктом господарювання за умов, які є потенційно сприятливими;
- контрактом, розрахунки за яким здійснюються або можуть здійснюватися власними інструментами капіталу суб’єкта господарювання.
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 фінан-
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совим активом, який обліковується за амортизованою вартістю.
Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних розділах облікової політики.
4.6.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти
Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.
Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції,
які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку погашення, наприклад, протягом не
більше ніж три місяці з дати придбання.
Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в національній валюті.
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 еквівалентиів грошових коштів, представлених депозитами,
здійснюється за амортизованою собівартістю.
У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках у банках (наприклад, у випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності ймовірності
повернення грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх вартість відображається у складі збитків звітного періоду.
4.6.3 Дебіторська заборгованість та інші 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 .
Застосовуючи аналіз дисконтованих грошових потоків, Товариство використовує одну чи декілька 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 здійснюваитмуться 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 зріс з моменту первісного визнання.
У випадку фінансових активів кредитним збитком є теперішня вартість різниці між
договірними грошовими потоками, належними до сплати на користь Товариства за
договором, і грошовими потоками, які Товариство очікує одержати на свою користь.
Станом на кожну звітну дату Товариство оцінює, чи зазнав кредитний ризик за
фінансовим інструментом значного зростання з моменту первісного визнання. При
виконанні такої оцінки Товариство замість зміни суми очікуваних кредитних збитків
використовує зміну ризику настання дефолту (невиконання зобов’язань) протягом
очікуваного строку дії фінансового інструмента. Для виконання такої оцінки Товариство порівнює ризик настання дефолту (невиконання зобов’язань) за фінансовим
інструментом станом на звітну дату з ризиком настання дефолту за фінансовим інструментом станом на дату первісного визнання, і враховує при цьому обґрунтовано необхідну та підтверджувану інформацію, що є доступною без надмірних витрат
або зусиль, і вказує на значне зростання кредитного ризику з моменту первісного
визнання.
Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фінансовим
інструментом не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання, якщо
було з’ясовано, що фінансовий інструмент має низький рівень кредитного ризику
станом на звітну дату.
У випадку фінансового активу, що є кредитно-знеціненим станом на звітну дату,
але не є придбаним або створеним кредитно-знеціненим фінансовим активом, Товариство оцінює очікувані кредитні збитки як різницю між валовою балансовою
вартістю активу та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків,
дисконтованою за первісною ефективною ставкою відсотка за фінансовим активом.
Будь-яке коригування визнається в прибутку або збитку як прибуток або збиток від
зменшення корисності.
Товариство визнає банківські депозити зі строком погашення від чотирьох до
дванадцяти місяців з дати фінансової звітності, в разі, якщо дострокове погашення
таких депозитів ймовірно призведе до значних фінансових втрат, в складі поточних
фінансових інвестицій.
Товариство відносно банківських депозитів має наступну модель розрахунку
збитку від знецінення фінансового активу:
1) 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 4-х місяців до 1 року – 1% від суми розміщення, більше одного року – 2%);
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.
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 .
Якщо є об’єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності,
балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів.
Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між
балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва,
достатня для покриття понесених збитків. Для фінансових активів, які є істотними,
резерви створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів, для фінансових активів, суми яких індивідуально не є істотними - на основі групової оцінки. Фактори, які Товариство розглядає при визначенні того, чи є у нього об’єктивні
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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.
Поточну дебіторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство
оцінює за сумою первісного визнання, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.
4.6.4. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку.
До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, відносяться акції господарчих
товариств, якщо відсоток володіння ними менше 20%.
Після первісного визнання оцінювати їх за справедливою вартістю. Кращим свідченням справедливої вартості є ціни котирування на активному ринку. Якщо ринок
для фінансового інструмента не є активним, Товариство встановлює справедливу
вартість, застосовуючи метод оцінювання. Мета застосування методу оцінювання
– встановити, якою буде ціна операції на дату оцінки в обміну між незалежними
сторонами, виходячи з звичайних міркувань бізнесу. Методи оцінювання охоплюють застосування останніх ринкових операцій між обізнаними, зацікавленими та
незалежними сторонами, якщо вони доступні; посилання на поточну справедливу
вартість іншого інструмента, який в основному є подібним; аналіз дисконтованих
грошових потоків та моделі опціонного ціноутворення. Якщо є метод оцінювання,
який звичайно використовують учасники ринку для визначення ціни інструмента,
і доведено, що він надає достовірні попередні оцінки цін, отриманих у фактичних
ринкових операціях, то Товариство застосовує цей метод. В обраному методі оцінювання максимально використовуються ринкові показники та інформація і якомога
менше спираються на дані, специфічні для Товариства. Він поєднує всі чинники, які
учасники ринку розглядали би при встановленні ціни, і він узгоджується з прийнятими економічними методологіями ціноутворення щодо фінансових інструментів.
Результати від зміни справедливої вартості доступного для продажу фінансового
активу визнавати у прибутку чи збитку на дату оцінки.
Справедливу вартість цінних паперів, які внесені до біржового курсу, оцінювати
за офіційним біржовим курсом організатора торгівлі на дату оцінки. При відсутності
визначеного біржового курсу на дату оцінки, оцінку цінних паперів здійснювати за
останньою балансовою вартістю.
У разі скасування реєстрації випуску цінних паперів емітентів Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку або за рішенням суду, визнання їх як
активу припиняється і відображається у складі збитків звітного періоду.
Цінні папери, обіг яких на дату оцінки не зупинено та реєстрація випуску яких не
скасована, але емітент таких цінних паперів ліквідований та/або був визнаний банкрутом та щодо нього відкрито ліквідаційну процедуру за рішенням суду, оцінювати
за нульовою вартістю.
У разі оприлюднення інформації про порушення справи про банкрутство емітента цінних паперів, господарського товариства, боржника Товариства, цінні папери,
паї/частки такого господарського товариства, а також дебіторська заборгованість
боржника оцінювати, враховуючи очікування надходження майбутніх економічних
вигід.
Неринкові акції, а також паї/частки господарських товариств, справедливу вартість яких неможливо визначити, обліковувати за собівартістю, за вирахуванням
збитків від знецінення, якщо вони є.
При продажу чи іншому вибутті цінних паперів їх оцінку здійснювати по методу
середньозваженої собівартості.
4.6.5. Зобов’язання
Кредиторська заборгованість визнається як зобов’язання тоді, коли Товариство
стає стороною договору та, внаслідок цього, набуває юридичне зобов’язання сплатити грошові кошти.
Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із
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 визначати 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 дискотування є несуттєвим.
4.6.6 Згортання фінансових активів і зобов’язань
Фінансові активи та зобов’язання згортати, якщо Товариство має юридичне право
здійснити залік визнаних у балансі сум і має намір зробити взаємозалік або реалізувати актив та виконати зобов’язання одночасно.
4.7. Облікові політики щодо податку на прибуток
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. Податкові 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
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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 період 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.

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 та витрати може бути значним.
Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок, волатильності, змін валютних курсів, кредитного рейтингу контрагентів, 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 або
збиток.
Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також
може мати значний вплив на передбачувану справедливу вартість.

4.8. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань
4.8.1. Запаси.
Одиницею бухгалтерського обліку запасів визнавати їх найменування. Запаси,
придбані за плату, оцінювати по собівартості. При відпуску запасів у виробництво,
продажу чи іншому вибутті їх оцінку здійснювати по методу ФІФО.
Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, виключається зі складу активів (списується з балансу із нарахуванням зносу в
розмірі 100% при передачі їх в експлуатацію) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідними матеріально-відповідальними особами протягом строку їх фактичного використання
(до моменту їх повної ліквідації, списання з балансу). Малоцінні і швидкозношувані
предмети вартістю до 100 грн. за одиницю при передачі їх в експлуатацію за балансом не враховуються (окрім приладів обліку та спецодягу).

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 факторів. Проте існують невизначеності, які
можуть бути пов’язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.

4.8.2 Забезпечення.
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше
можливо, ніж неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму
зобов’язання
Товариство також створює резерв витрат на оплату щорічних (основних та додаткових) відпусток. Розрахунок такого резерву здійснюється на підставі правил Облікової політики Товариства. Розмір створеного резерву оплати відпусток підлягає
інвентаризації на кінець року. Розмір відрахувань до резерву відпусток, включаючи
відрахування на соціальне страхування з цих сум, розраховуються виходячи з кількості днів фактично невикористаної працівниками відпустки та їхнього середньоденного заробітку на момент проведення такого розрахунку. Також можуть враховуватися інші об’єктивні фактори, що впливають на розрахунок цього показника. У
разі необхідності робиться коригуюче проведення в бухгалтерському обліку згідно
даних інвентаризації резерву відпусток.
4.8.3. 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.
4.8.4. Зобов’язання щодо єдиного соціального внеску
Відповідно до українського законодавства Товариство нараховує єдиний соціальний внесок на заробітну плату працівників. 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.
5. Ключові бухгалтерські оцінки та професійні судження в застосуванні облікової
політики
Компанія робить оцінки й допущення, які впливають на суми активів і зобов’язань,
що відображаються у наступному звітному періоді. Оцінки й припущення аналізуються на постійній основі й ґрунтуються на досвіді керівництва й інших факторів,
включаючи очікування відносно майбутніх подій, які, на думку керівництва, є обґрунтованими у світлі поточних обставин. У процесі застосування облікової політики керівництво також використовує професійні судження й оцінки. Такі судження
також включають правомірність припущення щодо безперервності діяльності Компанії.
Судження щодо операцій, подій та 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 і умов, а не лише юридичну форму;
- є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
- є повною в усіх суттєвих аспектах.
Під час здійснення суджень керівництво Товариства посилається на прийнятність
наведених далі джерел та враховує їх у низсхідному порядку:
- вимоги 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 суджень 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.
Справедлива вартість фінансових інструментів. У випадках, коли справедлива
вартість фінансових інструментів і фінансових зобов’язань, визнаних у звіті про
фінансовий стан, не може бути визначена на підставі даних активних ринків, вона
визначається з використанням методів оцінки. У якості вихідних даних для цих моделей по можливості використається інформація зі спостережуваних ринків, однак
у тих випадках, коли це не представляється практично здійсненним, потрібна певна
частка судження для встановлення справедливої вартості. Судження включають облік таких вихідних даних як ризик ліквідності, кредитний ризик. Зміни в припущеннях відносно даних факторів можуть вплинути на справедливу вартість фінансових
інструментів, відображену у фінансовій звітності .
Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів
Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають
стосунок до оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування недоступні, є
ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що:
- 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
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Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
На кожну звітну дату Товариство проводить аналіз дебіторської заборгованості,
іншої дебіторської заборгованості та інших фінансових активів на предмет наявності ознак їх знецінення. Збиток від знецінення визнається виходячи з власного
професійного судження керівництва за наявності об’єктивних даних, що свідчать
про зменшення передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним активом у
результаті однієї або кількох подій, що відбулися після визнання фінансового активу.
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.
Ризики, пов’язані з податковим та іншим законодавством
Законодавство України щодо оподаткування та здійснення господарської діяльності по операціям з торгівлі цінними паперами, продовжує розвиватися. Законодавчі акти та нормативні акти не завжди чітко сформульовані, а їх тлумачення залежить від точки зору місцевих, обласних і центральних органів державної влади та
інших органів державного управління. Не рідко точки зору різних органів на певне
питання відрізняються. Товариство вважає, що воно дотримувалося всіх нормативних положень, і всі передбачені законодавством податки і відрахування були сплачені або нараховані. Водночас існує ризик того, що операції й інтерпретації того, що
не були поставлені під сумнів державними органами в майбутньому, хоча цей ризик
значно зменшується з плином часу. Неможливо визначити суму непред’явлених позовів, що можуть бути пред’явлені, якщо такі взагалі існують, або ймовірність будьякого несприятливого результату.
6. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості
Принципи оцінки за справедливою вартістю.
Товариство класифікує оцінки за справедливою вартістю за допомогою ієрархії
справедливої вартості:
1. рівень 1: ціни котирувань на активних ринках для ідентичних активів або
зобов’язань;
2. рівень 2: вхідні дані, інші ніж ціни котирувань, що увійшли у рівень 1, які спостерігаються для активів або зобов’язань або прямо, або опосередковано
3. рівень 3: вхідні дані активів або зобов’язань, що не ґрунтуються на даних ринку,
які можна спостерігати.
Кращим свідченням справедливої вартості фінансового активу або фінансового
зобов’язання є ціни котирування на активному ринку. Фінансовий інструмент вважається котируваним на активному ринку, якщо ціни котирування легко і регулярно
доступні (за допомогою біржі, дилера, брокера, промислової групи, служби інформації про ціни або регулювального агентства) та відображають фактичні й регулярно здійснювані ринкові операції між незалежними сторонами. Справедлива вартість визначається як ціна, узгоджена між зацікавленим покупцем та зацікавленим
продавцем в операції незалежних сторін. Мета визначення справедливої вартості
для фінансового інструмента, який відкрито купується та продається на активному
ринку - отримати ціну, за якою відбулась би операція на дату балансу з цим інструментом (тобто без модифікації або перепакування інструмента) на найсприятливішому активному ринку, до якого суб’єкт господарювання має безпосередній доступ.
Проте суб’єкт господарювання коригує ціну на сприятливішому ринку для відображення будь-яких розходжень кредитного ризику контрагента між різними інструментами, які відкрито купуються та продаються на цьому ринку, та інструментом, що
його оцінюють. Існування опублікованих цін котирування на активному ринку є, як
правило, найкращим доказом справедливої вартості і якщо вони існують, їх застосовують для оцінки фінансового активу або фінансового зобов’язання.
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАСК-БРОКЕР»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Якщо ринок для фінансового інструмента не є активним, Товариство визначає
справедливу вартість, застосовуючи методи оцінювання. Такі методи базуються на
застосуванні останніх ринкових операцій між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами (якщо вони доступні), посиланні на поточну справедливу
вартість іншого ідентичного інструмента, аналізі дисконтованих грошових потоків.
Мета застосування методів оцінювання –визначити, якою була б ціна операції на
дату оцінки в обміні між незалежними сторонами, виходячи із звичайних міркувань
бізнесу. Справедлива вартість оцінюється на основі результатів застосування методів оцінювання, в яких максимально враховуються ринкові показники (та якомога
менше –дані, специфічні для компанії). Періодично Товариство обстежує методи
оцінювання та перевіряє їх на обґрунтованість, застосовуючи ціни спостережених
поточних ринкових операцій з такими самими інструментами, або на основі інших
доступних спостережених ринкових даних.
Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів
та зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСБО 39 та МСФЗ 13 у звіті про
фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.
Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок
за справедливою вартістю
Класи активів та
зобов’язань, оцінених за справедливою вартістю

Методики оцінювання

Грошові кошти

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

Фінансові активи,
що оцінюються
за справедливою
вартістю (включаючи інструменти
капіталу)

Метод оцінки
(ринковий, дохідний, витратний)

Вхідні дані

Ринковий

Офіційні курси НБУ

Первісна оцінка таких
Ринковий
активів 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.

Офіційні біржові курси
організаторів торгів
на дату оцінки, за відсутності визначеного
біржового курсу на дату
оцінки, використовуються ціни закриття
біржового торгового
дня, позабіржові дані з
відкритих джерел

Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки
справедливої вартості
1 рівень (ті,
2 рівень (ті,
що мають
що не мають
Класи активів та зобов’язань, оціне- котирування, котирувань,
них за справедливою вартістю
та спостере- але спостережувані)
жувані)
2018 2017 2018 2017
31.12 31.12 31.12 31.12
Дата оцінки
2018 2017 2018 2017
фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю
через прибуток або збиток (довгострокові)
фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю
1276 2131 1884
через прибуток або збиток (призна- 602
чені для торгівлі)

3 рівень (ті,
що не мають
котирувань і
Усього
не є спостережуваними)
2018 2017 2018 2017
31.12 31.12 31.12 31.12
2018 2017 2018 2017
148

305

-

148

-

305

2733

3160

У 2018 році були переведення між рівнями ієрархії, а саме, частину фінансових
інвестицій в сумі 80 тис. грн. із 2-го рівня ієрархії було переведено до 3-го рівня.
Також, фінансові інвестиції, які у 2017 році відображені у 1-му рівні ієрархії, були
переведені станом на 31.12.2018 р. до 2-го рівня ієрархії., їх вартість становить 1122
тис. грн..
Рух активів, що оцінюються за справедливою вартістю
з використанням вихідних даних 3-го рівня ієрархії
Класи активів, оцінених за Залишки Переведені у Придбання
справедливою вартістю з станом на 2018 р. із 2 –го (продажі)/
використанням 3-го рівня 31.12.2017 рівня до 3-го зростан ня
ієрархії
рівня ієрархії
(оплата)
фінансові активи, що
переоцінюються за
справедливою вартістю
через прибуток або збиток (довгострокові)

305

80

(237)

Залишки Стаття (статті)
станом на у прибутку або
31.12.2018 збитку, у якій
прибутки або
збитки визнані
148
-

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

Справедлива вартість

2018

2017

2018

2017

фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
(довгострокові)

148

305

148

305

фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
(призначені для торгівлі)

2733

3160

2733

3160

7. Основні засоби
Товариство у 2018 році не придбавало нові основні засоби. Станом на звітну дату
нарахована амортизація становить 27,6 тис. грн. та балансова вартість основних засобів складає 9,5 тис. грн.
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ЕМІТ ІНФО

Показники

Машини та
обладнання

Меблі

Інші необоротні матеріальні
активи

Всього

Первісна вартість на
01.01.2018р.

33.6

1.5

2.0

37.1

Надійшло за звітний період

0

0

0

0

Передача

0

0

0

0

Вибуття

0

0

0

0

Первісна вартість на
31.12.2018р.

33.6

1.5

2.0

37.1

Накопичена амортизація на
01.01.2018р.

21.5

1.5

2.0

25.0

Амортизація за період

2.6

0

0

2.6

Зменшення /відновлення
корисності, визнані в прибутку чи збитку
Вибуття

0

0

0

0

Накопичена амортизація на
31.12.2018 р.

24.1

1.5

2.0

27.6

Залишкова вартість на
01.01.2018р.

12.1

0

0

12.1

Залишкова вартість на
31.12.2018 р.

9.5

0

0

9.5

8. Нематеріальні активи
Найменування

Станом на 31
грудня 2018

Станом на 31
грудня 2017

Ліцензія на брокерську діяльність, рішення
НКЦПФР№438 від 19.04.2016 р.

3,0

3,0

Ліцензія на дилерську діяльність, рішення
НКЦПФР№438 від 19.04.2016 р.

3,0

3,0

Ліцензія на андеррайтинг , рішення НКЦПФР
№438 від 19.04.2016 р.

3,0

3,0

Ліцензія на депозитарну діяльність серії АЕ №
286588 від 08.10.2013 р.

4,5

4,5

Генеральна ліцензія НБУ на здійснення валютних
операцій №881 від 11.07.2006 р.

2,4

2,4

Програмне забезпечення

7,6

7,6

Всього

23,5

23,5

У 2018 році на підприємстві змін в складі нематеріальних активів не було. На
31.12.2018 р. та 31.12.2017 р.нарахована амортизація по нематеріальним активам
складає 10 тис. грн. та балансова вартість становить 14 тис. грн.
9. Торгівельні цінні папери
Цінні папери виражені в українських гривнях

Станом на 31
грудня 2018

Станом на 31
грудня 2017

Акції

2 368 150,7

2 829 478,0

Облігації

10 427,5

10 427,5

Інвестиційні сертифікати

354 563,6

320 505,8

Всього торгівельні цінні папери

2 733 141,8

3 160 411,3

Торгівельні цінні папери Компанії сформовані облігаціями, інвестиційними сертифікатами та акціями українських емітентів, операції по яким проводяться на вторинному ринку. Компанія веде облік торговельних цінних паперів, що перебувають
в обігу на фондовій біржі, окремо від цінних паперів, що не перебувають в обігу на
фондовій біржі. Станом на 31.12.2018 р. загальна сума торговельних цінних паперів
становить 2 733 тис. грн., що на 427 тис. грн. (або на 13,51%) менше у порівнянні з початком року. Справедлива вартість акцій була переглянута на дату складання фінансової звітності. Оцінка ринкової вартості цінних паперів українських емітентів, які
внесені до біржового списку, визначаються за даними біржового курсу організатора
торгівлі на дату розрахунку, розрахованого та оприлюдненого відповідно до вимог
законодавства. Акції українських емітентів, які не внесені до біржового списку або
були виключені з біржового списку, оцінюються відповідно за ціною їх придбання.
Станом на звітну дату у складі поточних фінансових інвестицій Товариства наявні
цінні папери, щодо яких встановлено обмеження операцій в системі депозитарного
обліку згідно рішеннями НКЦПФР або суду. Товариством здійснено перегляд облікової вартості даних цінних паперів, враховуючи строки відновлення обігу таких цінних паперів, наявності фінансової звітності таких емітентів, результатів їх діяльності,
очікування надходження майбутніх економічних вигід та визначено їх балансову
вартість в загальній сумі 1188,05 тис. грн.
Боргові цінні папери, які не допущені до торгівлі на організаторах торгівлі або які
виключені з біржового списку організаторів торгівлі та на дату виключення не знаходились в активах підприємства, оцінюються за собівартістю з урахуванням дохідності до погашення (або до викупу).
Боргові цінні папери, які виключені з біржового списку організаторів торгівлі та
на дату виключення знаходились в активах підприємства, оцінюються за останньою
балансовою вартістю з урахуванням дохідності до погашення (або до викупу).
Станом на 31 грудня 2018 року на балансі підприємства у складі торговельних
цінних паперів обліковуються інвестиційні сертифікати, які були переоцінені згідно
розрахунку вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та
корпоративних інвестиційних фондів) на підставі балансу, станом на останній день
місяця, а саме ТОВ «КУА «ТАСК-ІНВЕСТ» (ІСПІФ «ТАСК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ») та ТОВ
«КУА «ТАСК-інвест» (ВДПІФ «ТАСК Ресурс»).
Так, станом на 31.12.2018 р. згідно фінансової звітності ТОВ «КУА «ТАСК-ІНВЕСТ» (ІСПІФ «ТАСК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ») вартість чистих активів фонду в розрахунку на
один інвестиційний сертифікат складає 509,97 грн. В активах ТОВ «ТАСК-БРОКЕР»
станом на 31.12.2018 року обліковуються 122 шт. даних інвестиційних сертифікатів,
що з урахуванням їх переоціненої вартості складає 62 216,34 грн.
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Відповідно до фінансової звітності ТОВ «КУА «ТАСК-інвест» (ВДПІФ «ТАСК Ресурс»)
вартість чистих активів фонду в розрахунку на один інвестиційний сертифікат складає 1228,35 грн. В активах ТОВ «ТАСК-БРОКЕР» станом на 31.12.2018 року обліковуються 238 шт. даних інвестиційних сертифікатів, що з урахуванням їх переоціненої
вартості складає 292 347,30 грн.
У порівнянні з 2017 роком загальна вартість інвестиційних сертифікатів збільшилася на 34,1 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2018 року визнаний дохід від переоцінки вартості фінансових
активів, що переоцінюються за справедливою вартістю, становить 1401,5 тис. грн., а
витрати становлять 1246,5 тис. грн.
10. Запаси
Станом на 31.12.2017 р. на балансі Товариства обліковуються запаси відповідно
за таким розподілом.
Найменування

Паливо

Запасні
частини

МШП

Інші

Залишок на 31 грудня 2017 року

0

0

1,8

0,1

Надходження

0

0

4,4

17,3

Вибуло

0

0

6,2

17,4

Залишок на 31 грудня 2018 року

0

0

0

0

Загальна вартість запасів станом на 31.12.2018 р. становить нуль грн. В цілому, у
2018 році в ході господарської діяльності Товариство використало запасів на суму
23,6 тис. грн.
11. Інвестиції непов’язаним сторонам
Станом на 31
грудня 2018

Найменування
ПрАТ «Старокраматорський МБЗ»

72,5

0

0

132,9

ПрАТ «ММК ім. Ілліча»
ПрАТ «МК Азовсталь»
ПрАТ «АвтоКрАЗ»

Станом на 31
грудня 2017

0

86,7

49,1

49,1

0

16,5

ПрАТ Північний ГЗК
ПрАТ «Київські ел.мережі»

7,4

0

ПАТ «КОСМЕД»

6,7

6,7

ПрАТ «Стирол»

5,8

5,8

ПрАТ «Маріупольский ЗВМБ»

4,4

4,4

ПрАТ Євраз Дніпровський

2,4

2,4

інші

0,1

0,8

148,4

305,3

Всього довгострокові фінансові інвестиції

Станом на 31.12.2018 р. Товариство є власником довгострокових фінансових інвестицій у вигляді акцій приватних акціонерних товариств. У загальній вартості довгострокових фінансових інвестицій найбільшу частку складають акції ПрАТ «Старокраматорський МБЗ» - 49%, та акції ПрАТ «АвтоКрАЗ» - 33%. Акції інших емітентів
в загальній сумі довгострокових фінансових інвестицій складають 18%. Зазначені
фінансові інвестиції утримуються з метою одержання доходу у вигляді дивідендів та
на дату звітності оцінюються за справедливою вартістю, а саме, на підставі неринкових спостережуваних даних.

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Станом на 31 грудня 2018 року Товариство має довгострокове зобов’язання за
отриманою безвідсотковою поворотною позикою. За договорами позику отримано
в розмірі 160 тис. грн.. Зазначене фінансове зобов’язання на звітну дату оцінено за
амортизованою собівартістю. Ефективною ставкою відсотка Товариством прийнято
середню відсоткову ставку за кредитами банку, в якому Товариство має поточні рахунки, та яка складає 25%. Станом на 31.12.2018 р. амортизована вартість позики із
застосуванням прийнятої ефективної ставки відсотка складає 128 тис. грн.
15. Поточні зобов’язання
Найменування

Станом на 31
грудня 2018

Станом на 31
грудня 2017

Поточна кредиторська заборгованість за товари,
роботи, послуги

206

57

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

125

848

Інша поточна заборгованість

438

1 833

Поточна заборгованість перед бюджетом

2

Поточна заборгованість зі страхування

2

Поточна заборгованість з оплати праці

8

Всього поточні зобов’язання

781

16. Зареєстрований капітал.
Станом на 31 грудня 2018 року зареєстрований капітал Товариства становить
13 000 тисяч гривень. Протягом 2018 року загальна сума зареєстрованого капіталу
збільшилась на 4000 тис.грн. Неоплачений капітал станом на 31.12.2018 року становить 2 286 тис. грн.
Нижче представлений склад Учасників Компанії станом на 31 грудня 2017 та на 31
грудня 2018 років.
31 грудня 2018 р.
Учасники товариства

Станом на 31
грудня 2018

Станом на 31
грудня 2017

Дебіторська заборгованість за товари, послуги

116

138

Дебіторська заборгованість за виданими авансами

0

7

Інша поточна дебіторська заборгованість

0

0

Інша заборгованість

7 400

8 062

-у тому числі за позиками пов’язаним сторонам,
детально розкрито у примітці 23. Розкриття інформації про пов’язані сторони)

7400

7400

Всього короткострокова дебіторська заборгованість

7 516

8 207

Сума,
тис. грн.

Частка,
%

Сума,
тис. грн.

Попова Тетяна Володимирівна, ідентифікаційний код 2210918860

50,00

6 500,0

50,00

4500,0

Бродович Сергій Васильович, ідентифікаційний код 2412311677

50,00

6 500,0

50,00

4500,0

100

13 000,0

100

9 000,0

Разом зареєстрований капітал
17. Виручка від реалізації

Реалізація послуг
Всього дохід від реалізації

13. Грошові кошти та їх еквіваленти

Найменування

39 619,8

39 009,1

за 2017 рік
348,5

Послуги з оренди приміщення

579,3

536,4

110,6

Послуги з питань професійної діяльності на
ринку

415,6

367,1

83,5

Матеріальні затрати

23,6

36,9

197,9

Розрахунково-касове обслуговування банка

8,5

7,5

Послуги зв’язку

3,4

3,7

Інші витрати

2,6

1,1

1 474,6

1 301,2

3,8

Кліринговий рахунок в національній валюті

87,0

Депозитний рахунок в національній валюті

31,6

Всього грошові кошти та їх еквіваленти

120,9

14. Довгострокові зобов’язання

128

за 2017 рік

41331,2

441,6

2,3

Станом на 31
грудня 2018

за 2018 рік

за 2018 рік

Поточний рахунок в національній валюті

ЕМІТ ІНФО

618,9

42 039,8

Оплата праці та нарахування на неї

Станом на 31
грудня 2017

218

39 000,9

733,1

19. Адміністративні витрати
Перелік витрат по статтям

Станом на 31
грудня 2018

Зобов’язання за позикою

за 2017 рік

41 306,7

18. Собівартість реалізації

Станом на 31 грудня 2018 року Компанія не має простроченої дебіторської заборгованості.

Найменування

за 2018 рік

У 2018 році порівняно з 2017 роком виручка Товариства від реалізації цінних паперів та послуг в загальній сумі збільшилася на 2 420,0 тис. грн. та станом на 31 грудня
2018 року становить 42 039,8 тис. грн. Реалізовані у 2018 році послуги складаються
із наданих брокерських послуг в сумі 24,5 тис. грн., послуг депозитарної установи в
сумі 276,6 та послуги щодо консультування з питань обігу фондового ринку в сумі
432,0 тис. грн..

Собівартість реалізованих цінних паперів

Розрахункові рахунки в банках

31 грудня 2017 р.

Частка,%

Реалізація цінних паперів
Найменування

2 738

Станом на 31 грудня 2017 поточні зобов’язання Товариства становили 2 738 тис.
грн. Протягом 2018 року загальна сума зобов’язань зменшилася на 1957 тис. грн. та
станом на 31 грудня 2018 року склала 781 тис. грн.
Інша поточна заборгованість представлена авансами на придбання в майбутньому цінних паперів згідно замовлень. Термін виконання замовлень протягом наступних 12 місяців. На 31 грудня 2018 року аванси по замовленням складають 438,0 тис.
грн.
На 31 грудня 2017 року інша поточна заборгованість складається : з авансів по
замовленням в сумі 439 тис. грн., з одержаних кредитів в сумі 1324 тис. грн., та інші
зобов’язання – 70 тис. грн.
Товариство не має простроченої кредиторської заборгованості.

Найменування

12. Короткострокова дебіторська заборгованість

-

Станом на 31
грудня 2017
102

Всього адміністративні витрати

Аналіз адміністративних витрат, свідчить що найбільшу питому вагу в витратах у
2018 році складають витрати на оренду приміщення - 39%, на утримання персоналу,
а саме, оплата праці, нарахування на неї та нарахування резерву відпусток - 30 %,
послуги з питань професійної діяльності на ринку – 28 %, матеріальні витрати, роз-
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рахунково-касове обслуговування банку послуги зв’язку , всі інші витрати в загальній сумі складають 3 % від загального показника адміністративних витрат за 2018
рік.

2018
Показник

20. Інші операційні та інші доходи та витрати
Перелік витрат по статтям

ЕМІТ ІНФО

Операції з
пов’язаними
сторонами

2017
Всього

Операції з
пов’язаними
сторонами

Всього

за 2018 рік

за 2017 рік

2

3

4

5

Інші операційні доходи

1401,5

1319,4

Отримання позик

160,0

160,0

1424,0

1424,0

- Дохід від перегляду справедливої вартості
фінансових інвестицій

1 401,5

1 319,4

Видача позик

190,0

190,0

9248,0

10081,0

Інші операційні витрати

1 910,0

674,9

67,3

442,0

69,1

449,0

- Уцінка фінансових інвестицій

1246,5

669,2

Компенсація провідному управлінському
персоналу

- Списання дебіторської заборгованості

662,4

-

- Створення резерву сумнівних боргів щодо
заборгованості банку

-

-

1,1

0,2

Інші фінансові доходи

158,3

91,0

- Дивіденди нараховані

154,7

74,5

- Відсотки, нараховані на кошти, розміщені на
депозитному рахунку

3,6

16,5

Інші фінансові витрати

25,6

20,5

- Витрати, сформовані за результатом перегляду
амортизованої вартості довгострокової кредиторської заборгованості

25,6

20,5

Інші доходи

-

-

- Дохід, від визнання довгострокової кредиторської заборгованості за амортизованою
собівартістю

-

-

за 2018 рік

за 2017 рік

Податок на прибуток

0

6

Відкладений податок на прибуток

-

-

Всього

0

6

- Інші

21. Податок на прибуток
Найменування

За результатами роботи за 2018 рік Товариство отримало збиток в розмірі 1142
тис. грн. Відкладений податок на прибуток не розраховувався.
Оподаткування у 2017 р. здійснюється згідно норм Податкового кодексу України
за ставкою 18%.
Узгодження бухгалтерського та податкового прибутку наведене нижче:
Рік, що закінчився
31 грудня
2018

31 грудня
2017

Поточний податок на прибуток

-

(6)

Відстрочені податкові активи (зобов’язання)

-

-

Всього податок на прибуток

-

(6)

Прибуток за 2018 рік у податковому обліку

-

25

Прибуток до оподаткування за даними бухгалтерського обліку

-

25

Теоретичне розрахункове значення витрат з
податку на прибуток (ставка податку 18%)

-

(6)

Всього витрати з поточного податку на прибуток

-

(6)

1

Протягом 2018 року компенсації провідному управлінському персоналу (генеральний директор) в загальній сумі склали 67.3 тис. грн., в тому числі короткострокові виплати:
- заробітна плата – 55.2 тис. грн.;
- внески на соціальне забезпечення – 12.1 тис. грн.
Протягом звітного 2018 року відбулось укладання Додаткової угоди до Договору
позики (поворотної фінансової допомоги) від 20.02.2017 року в сумі 7400 тис. грн. з
ТОВ «ТАСК». Додаткову угоду укладено 16.02.2018 на попередніх умовах із терміном
погашення до 19.02.2019 року.
У 2018 році Товариство отримувало грошові кошти від Бродовича Сергія Васильовича за договором безвідсоткової поворотної фінансової позики в сумі 160 тис. грн.
Станом на 31.12.2018 р. не має заборгованості Товариства за даним договором.
29.10.2018 року Товариство видавало позику «ТОВ ТАСК» в сумі 190 тис. грн. за
Договором позики (поворотної фінансової допомоги). Станом на 31.12.2018 р. заборгованості по ній не має.
Протягом 2017 року компенсації провідному управлінському персоналу (генеральний директор) в загальній сумі склали 69.1 тис. грн., в тому числі короткострокові виплати:
- заробітна плата – 56.6 тис. грн.;
- внески на соціальне забезпечення – 12.5 тис. грн.
У 2017 році Товариство отримувало грошові кошти від Бродовича Сергія Васильовича за договором безвідсоткової поворотної фінансової позики в сумі 1424 тис.
грн. Станом на 31.12.2017 р. не має заборгованості Товариства за даним договором.
20 лютого 2017 року відбулось укладання Договору позики (поворотної фінансової допомоги) в сумі 7400 тис. грн. з ТОВ «ТАСК». Безвідсоткову позику видано із
терміном погашення до 19.02.2018 року.
У 2017 році Товариство видавало декілька безвідсоткових поворотних позик «ТОВ
ТАСК» на загальну суму 1848 тис. грн. Станом на 31.12.2017 р. заборгованості не має.
Протягом звітного періоду Товариство не брало на себе істотних зобов’язань
по пенсійним виплатам, оплаті вихідної допомоги або інших довгострокових
зобов’язань перед управлінським персоналом (керівником Товариства).
24. Цілі, політики та процеси управління капіталом
Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:
- зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так,
щоб
забезпечувати дохід для учасників Товариства та виплат іншим зацікавленим
сторонам;
- забезпечити належний прибуток учасникам Товариства завдяки встановленню
цін
на послуги Товариства, що відповідають рівню ризику.
Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на постійній основі.
При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим
ризики.
Домінуючими принципами управління капіталу є дотримання нормативних вимог,
встановлених законодавством; забезпечення сталого нарощування активних операцій; якість капіталу; постійне вдосконалення системи управління ризиками.
Товариство дотримується вимог до розміру капіталу, встановлених нормативними актами:
Нормативний акт

Нормативний показник

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

«Торговець цінними паперами може про10 714 тис. грн.
вадити дилерську діяльність, якщо має
сплачений грошовими 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».

Ст. 14 ЗУ «Про депозитарну
систему України» № 5178-VI
від 06.07. 2012 року

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

підпункт 1) п. 1 розділу 5
підпункт 1) п. 2 розділу
5Постанова Правління Національного банку Українивід
09.08.2002 року № 297 «Про
затвердження Положення
про порядок надання
небанківським фінансовим
установам, національному
оператору поштового
зв’язку генеральних ліцензій на здійснення валютних
операцій» в редакції що діє
з 07.09.2016 року

«Небанківська фінансова установа, національ- 9 604 тис. грн.
ний оператор поштового зв’язку для отримання генеральної ліцензії повинні забезпечити
наявність мінімального власного капіталу:1)
у сумі 5 мільйонів гривень - для здійснення
професійної діяльності на ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню»«Небанківська
фінансова установа, що отримала генеральну
ліцензію, якщо цим Положенням для неї не
встановлені спеціальні вимоги, повинна
протягом строку дії генеральної ліцензії:1) забезпечувати наявність мінімального власного
капіталу в сумі, установленій у пункті 1 глави 5
цього Положення», тобто 5 мільйонів гривень

22. Резерви майбутніх витрат та платежів
Резерв невиплачених відпусток
31.12.2017р.

31.12.2018р.

Балансова вартість на початок року

19.7

26.2

збільшення (зменшення) існуючих резервів

+6.5

+1.8

Балансова вартість на кінець року

26.2

28.0

Забезпечення сформовані за виплатами невикористаних працівниками відпусток,
на які такі працівники мають право згідно законодавства.
23. Розкриття інформації про пов’язані сторони
З метою даної фінансової звітності, сторони вважаються пов’язаними, якщо одна
з них має можливість контролювати або значно впливати на фінансові й операційні
рішення іншої сторони, як визначено в МСФО (IAS) 24 «Розкриття інформації про
зв’язані сторони». При рішенні питання про те, чи є сторони пов’язаними, приймається в увагу зміст взаємин сторін, а не тільки їхня юридична форма. Для цілей даних
фінансових звітів пов’язаними особами Компанії у 2017-2018 роках є:
1) власники Компанії – фізичні особи, що володіють частками в статутному капіталі
більшими ніж 20%:
• 50% статутного капіталу володіє Попова Тетяна Володимирівна, ідентифікаційний код 2210918860.
• 50% статутного капіталу володіє Бродович Сергій Васильович, ідентифікаційний код 2412311677.
2) вище керівництво Компанії - генеральний директор Янпольський Сергій Якович.
3) ТОВ «ТАСК»,
учасниками якого є Попова Тетяна Володимирівна та Бродович Сергій Васильович, директором ТОВ «ТАСК» є Бродович Сергій Васильович.

www.emitinfo.com

Показник
Товариства

10 714 тис. грн.

Розрахунок пруденційних нормативів діяльності торговців цінних паперів
Товариством згідно вимог Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, що затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
01.10.2015 № 1597, розраховані такі показники діяльності:
Показники

Показник на
31.12.2018

Показник на
31.12.2017

Регулятивний капітал, тис.грн.

9 011,61

8 665,85
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Адекватність регулятивного капіталу, %

65,9490

85,7601

Адекватність капіталу першого рівня; %

65,9490

85,7601

Коефіцієнт фінансового левериджу

0,0977

0,3152

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,1930

0,3474

25. Персонал та оплата праці:
Середньооблікова чисельність персоналу ТОВ «ТАСК-БРОКЕР» за звітний рік складає 11 осіб;
Всі працюючі на підприємстві, згідно штатного розкладу поділяються на такі категорії :
-керівники – 6 осіб,
-спеціалісти – 5 осіб.
Нараховані витрати на персонал за звітний період за видами виплат:
- заробітна плата – 337,5 тис. грн.
- оплата відпускних – 26,8 тис
- оплата лікарняних – 5,7 тис. грн.
26. Умовні зобов’язання і операційні ризики.
26.1. Умовні зобов’язання
Протягом звітного періоду у Товариства не виникало умовних зобов’язань та
умовних активів.
26.2. Судові позови
Керівництву Товариства не відомі факти подання судових позовів у відношенні
будь-яких активів Товариства та щодо діяльності Товариства. Керівництво Товариства вважає, що Товариство у майбутньому не понесе істотних збитків внаслідок
судових позовів, відповідно, резерви під втрати від судових позовів не створювалися. Компанія не є об’єктом судових спорів і позовів. На думку керівництва компанії, станом на 31.12.2018р., відповідні положення законодавства інтерпретовані
їм коректно, тому ймовірність збереження фінансового стану, в якому знаходиться
компанія у зв’язку з податковим, валютним і митним законодавством є досить високою. У випадках, коли на думку керівництва компанії існують значні сумніви у
збережені зазначеного стану компанії, у фінансовій звітності визнаються відповідні
зобов’язання.
27 грудня 2018 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
у відношенні Товариства було винесено постанову №723-ДП-Т про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів, якою до Товариства застосовано
санкцію у вигляді штрафу у розмірі 170000,00 грн.
05 лютого 2019 року Товариством був поданий адміністративний позов до
Окружного адміністративного суду міста Києва з вимогою визнати протиправною
та скасувати Постанову Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 27 грудня 2018 року №723-ДП-Т про накладення санкції за правопорушення на
ринку цінних паперів.
26.3. 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 та збори, тому фінансова звітність не
містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років.
26.4 Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів
Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної
діяльності 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.
На думку керівництва, Товариство зможе повернути дебіторську заборгованість
по балансовій вартості.
26.5. Операційні ризики та політична ситуація в Україні.
Хоча в економічній ситуації України помітні тенденції до покращення, економічна
перспектива України в багатьох випадках залежить від ефективності економічних
заходів, фінансових механізмів і монетарної політики, які застосовує уряд, а також
розвиток фіскальної, правової і політичної системи.
Українське податкове, валютне і митне законодавство досить часто міняється і
має суперечливе трактування. Нещодавні події, які відбулись в Україні показали, що
податкові органи можуть зайняти більш жорстку позицію при трактуванні законодавства і перевірці податкових розрахунків, і як наслідок можуть бути донараховані
податки, пені, штрафи.
На думку керівництва Компанії, станом на 31.12.2018р., відповідні положення законодавства інтерпретовані ним коректно, тому ймовірність збереження фінансового стану, в якому знаходиться Товариство у зв’язку з податковим, валютним і
митним законодавством є досить високою. У випадках, коли на думку керівництва
Компанії існують значні сумніви у збережені зазначеного стану Компанії, у фінансовій звітності визнаються відповідні зобов’язання.
Стабілізація економіки України у досяжному майбутньому залежить від успішності
заходів, які проводить уряд, та забезпечення тривалої фінансової підтримки України
з боку міжнародних донорів та міжнародних фінансових установ.
Керівництво стежить за розвитком поточної ситуації та, за необхідності і наскільки
це можливо, вживає заходів для мінімізації будь-яких негативних наслідків. Подальше погіршення політичних, макроекономічних та/або зовнішньоторговельних умов
може і надалі негативним чином впливати на фінансовий стан та результати діяльності Компанії у такий спосіб, що наразі не може бути визначений.
27. Управління фінансовими ризиками
Управління ризиком – процес прийняття рішень і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення мінімально можливого (припустимого) ризику.
Компанія, являється професійним учасником ринку цінних паперів, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів згідно ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами, затвердженими Рішенням Національної Комісії
з цінних паперів та фондового ринку 14.05.2013 № 819. Компанія розробила Положення про систему управління ризиками, яка затверджена Загальними зборами
учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАСК-БРОКЕР» Прото-
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№ 101 від 04.01.2016 р., та включає такі елементи:
- визначення основних принципів управління ризиками професійної діяльності з
торгівлі цінними паперами;
- виявлення, облік та опис ризиків окремо за кожним видом ризику; оцінювання
ризиків
та контроль (моніторинг) рівня ризиків;
- заходи щодо мінімізації ризиків та ліквідації негативних наслідків виявлених
ризиків,
у тому числі порядок та джерела фінансування заходів з компенсації отриманих
збитків;
- моніторинг та дотримання пруденційних нормативів і заходи у разі їх відхилення від
встановлених показників;
- формування управлінської структури ліцензіата, розробка внутрішніх
правил,
процедур та технологій з урахуванням прийнятих ліцензіатом основних принципів управління ризиками;
- контроль за ефективністю управління ризиками.
До ризиків, які можуть мати місце при здійсненні професійної діяльності Товариством відносяться:
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, враховуючи фінансовий стан, історію контрагентів, рейтинги (в тому числі кредитні рейтинги, рейтинги надійності банківських
вкладів, рейтинги інвестиційної привабливості) за Національною рейтинговою шкалою та будь-яка інша доступна інформація 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);
• 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.
Дотримання таких обмежень регулярно перевіряється.
Станом на 31.12.2018 р. кредитний ризик по фінансовим активам, що оцінюються
за амортизованою собівартістю, є низьким, що підтверджується чинниками, які враховують специфіку контрагентів, загальні економічні умови та оцінку як поточного,
так і прогнозного напрямків зміни умов станом на звітну дату.
- 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.
Товариством щоденно здійснює оцінку цінних паперів за їх справедливою вартістю. Справедлива вартість цінних паперів, внесених до біржового списку, оцінюється
за біржовим курсом організатора торгівлі на дату розрахунку вартості чистих активів (біржовий курс), які обертаються на фондових біржах України.
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. На основі аналізу
історичної волатильності фондового індексу ПФТС керівництво Товариства визначило, що ціновий ризик для акцій українських підприємств становить +/- 34,94% (у
попередньому році +/- 21,64%). Потенційна зміна цін визначена на спостереженнях
історичної волатильності дохідностей цього класу активів. Потенційна волатильність визначається як така, що відповідає стандартному відхиленню річних дохідностей протягом останніх 5 років. Якщо ринкові ціни змінюватимуться за таким сценарієм, це може впливати на вартість чистих активів Товариства.
Цінові ризики
Тип активу

Балансова
вартість

% змін

Потенційний вплив на чисті
активи Фонду
Сприятливі
зміни

Несприятливі
зміни
-179

на 31.12.2018 р.
Акції ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО»

514

34.94%

+179

Акції ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО»

19

34.94%

+7

-7

Акції АТ «Райфайзен Банк АВАЛЬ»

53

34.94%

+18

-18

Акції ПАТ «Укрнафта»

16

34.94%

Разом акції українських емітентів

602

+6

-6

+210

-210

на 31.12.2017 р.
Акції АТ «Райфайзен Банк АВАЛЬ»

51

21,64%

+11

-11

Акції ПАТ «ЦЕНТ-РЕНЕРГО»

436

21,64%

+94

-94

Акції ПАТ «УКРНАФТА»

17

21,64%

+4

-4

Акції ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО»

11

21,64%

+2

-2

Акції АТ «МОТОР СІЧ»

761

21,64%

+165

-165

Разом акції українських емітентів

1276

+276

-276

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. Моніторинг відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу можливих змін відсоткових ставок на вартість відсоткових фінансових інструмен-
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП»
Адреса: 03134 м. Київ, вул. Симиренка 26-А, к.88,
телефон: (044) 458-53-43, (095) 281-37-20
Банківські реквізити: п/р 26000143488500 у відділенні № 782
АТ «УкрСиббанк» м. Києва, МФО 351005,
код за ЄДРПОУ 35316245
Свідоцтво про включення
до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 4026

тів.
Станом на 31 грудня 2018 року Товариство не має активів розміщених у боргових
зобов’язаннях у національній валюті з фіксованою відсотковою ставкою, які наражаються на відсоткові ризики.
Грошові кошти на суму 32 тис. грн. розміщенні Товариством на депозитному рахунку у банку згідно з «Договором № 003/000930/16 про розміщення вкладу «на вимогу» для корпоративних клієнтів» від 06.05.2016р.
Активи, які наражаються на відсоткові ризики
Тип активу

31 грудня 2018

31 грудня 2017

Банківські депозити

32

84

Для оцінки можливих коливань відсоткових ставок Товариство використовувало
історичну волатильність відсоткових ставок за строковими депозитами до одного
року за рік за оприлюдненою інформацією НБУ.
Товариство визнає, що обґрунтовано можливим є коливання ринкових відсоткових ставок на плюс/мінус 2 процентних пункти. Проведений аналіз чутливості заснований на припущенні, що всі інші параметри залишатимуться незмінними, і показує можливий вплив зміни відсоткових ставок на 2 процентних пункти на вартість
чистих активів Товариства.
Відсоткові ризики
Тип активу

Вартість

Середньозважена ставка

Потенційний вплив на чисті
активи Фонду в разі зміни відсоткової ставки

на 31.12.2018 р.
Можливі коливання ринкових відсоткових
ставок
Банківські
депозити

32

13,5%

+2,0% пункти

-2,0% пункти

-1

+1

+2,0% пункти

-2,0% пункти

-2

+2

на 31.12.2017 р.
Можливі коливання ринкових відсоткових
ставок
Банківські
депозити

84

8,9%

Ризик ліквідності - ризик виникнення збитків у зв’язку з неможливістю своєчасного виконання Товариством в повному обсязі своїх фінансових зобов’язань, не
зазнавши при цьому неприйнятних втрат, внаслідок відсутності достатнього обсягу
високоліквідних активів.
Головною метою управління ризиками Компанії, є визначення лімітів та подальше
забезпечення дотримання встановлених лімітів. Управління ризиками професійної
діяльності Товариства являє собою процес передбачення і нейтралізації негативних
фінансових наслідків, пов’язаних з їх ідентифікацією, оцінкою.
Рік, що закінчився 31 грудня
2018 року

До 1
місяця

Торговельна та інша кредиторська заборгованість
Інша поточна заборгованість
Всього
Рік, що закінчився 31 грудня
2017 року

206,0

Торговельна та інша кредиторська заборгованість
Інша поточна заборгованість
Всього

57,0

206,0
До 1
місяця

Від 1 мі- Від 3 місяців Від 1 року
сяця до 3 до 1 року
до 5 років
місяців
125,0

Більше 5 Всього
років

438,0
563,0
Від 1 мі- Від 3 місяців Від 1 року
сяця до 3 до 1 року
до 5 років
місяців
848,0

438,0
769,0
Більше 5 Всього
років

57,0

1833,0
2681,0

331,0

905,00
1833,00
2738,00

28. Події після дати Балансу
Подій, що відбулися після дати балансу та які могли вплинути на показники фінансової звітності, не було.
27 грудня 2018 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
у відношенні Товариства було винесено постанову №723-ДП-Т про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів, якою до Товариства застосовано
санкцію у вигляді штрафу у розмірі 170000,00 грн.
05 лютого 2019 року Товариством був поданий адміністративний позов до
Окружного адміністративного суду міста Києва з вимогою визнати протиправною
та скасувати Постанову Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 27 грудня 2018 року №723-ДП-Т про накладення санкції за правопорушення на
ринку цінних паперів.
Затверджено до випуску та підписано
“07” лютого 2019 року
Директор
_________________
Головний бухгалтер
___________
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С.Я. Янпольський
С.В. Запорожець

ЕМІТ ІНФО

АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАСК-БРОКЕР»
СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ
Учасникам та Керівництву ТОВ «ТАСК-БРОКЕР»
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
І. ЗВІТ ІЗ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАСК-БРОКЕР» яка містить:
• баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2018 року;
• звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2018 рік;
• звіт про рух грошових коштів за 2018 рік;
• звіт про власний капітал за 2018 рік;
• примітки до фінансової звітності за 2018 рік, включаючи стислий виклад значущих облікових політик (надалі разом – «фінансова звітність»).
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних в розділі «Основа
для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАСК-БРОКЕР» станом на 31 грудня 2018 року, а також
результати його діяльності, рух грошових коштів та капіталу за рік, що закінчився на
зазначену дату, 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 із застереженням
Згідно положень облікової політики Товариства, викладених у примітці 4.6.3 Дебіторська заборгованість та інші фінансові активи, що оцінюються за амортизованою
собівартістю, поточну дебіторську заборгованість без встановленої ставки відсотка
Товариство оцінює за сумою первісного визнання, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. Звертаємо увагу на примітки 12. «Короткострокова дебіторська заборгованість» та 23. «Операції з пов’язаними особами», де розкрито інформацію про дебіторську заборгованість за короткостроковою безвідсотковою позикою пов’язаній
особі в сумі 7400 тис. грн. станом на 31.12.2018 року. За оцінкою керівництва Товариства ця позика не підлягала дисконтуванню та знеціненню, за оцінкою аудиторів
теперішня вартість вказаної позики станом на 31.12.2018 року з урахуванням її дисконтування за обліковою ставкою НБУ на відповідну дату у розмірі 18 % річних може
становити 7237 тис. грн., додаткові витрати - 163 тис. грн., що впливає на фінансовий
результат та власний капітал Товариства за останній звітний період.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до
Товариства згідно з етичними вимогами, застосовними до нашого аудиту фінансової
звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами докази є достатніми і прийнятними для використання їх як
основи для нашої думки із застереженням.
Інші питання
Аудит фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року,
було виконано іншим аудитором ТОВ «АФ «ВІП» Свідоцтво про внесення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів № 4363, видане за рішенням Аудиторської палати
України № 219/3 від 14.07.2010 року. За результатами аудиту була висловлена думка
із застереженням у звіті від 20.02.2018 р. по причині отримання не в повному обсязі первинних документів щодо підтвердження дебіторської заборгованості в сумі 8
062 тис. грн., відображеної в балансі Товариства станом на 31.12.2017 року.
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 та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити
складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності управлінський персонал
несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на
безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших
реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть
відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у
цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим
рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА,
завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути
результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо
або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні
рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того,
ми:
- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності
внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми
та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення
суттєвого викривлення 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
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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 застосовно, щодо відповідних застережних заходів.
Пояснювальний параграф
Фінансова звітність Товариства підготовлена за формами, визначеними у додатку
1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Мінфіну від 07.02.2013 р. №
73, що є обов’язковими для використання Компаніями в Україні.
ІІ. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДОВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ
Цей розділ аудиторського звіту підготовлено відповідно до п. 2. 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 НКЦПФР № 160 від 12.02.2013 р.
До вказаного нормативного документу НКЦПФР не було внесено зміни у зв’язку із
затвердженням для обов’язкового застосування з 01 липня 2018 року в якості національних стандартів аудиту Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду,
іншого надання впевненості та супутніх послуг видання 2016-2017 року згідно рішення Аудиторської палати України №361 від 08.06.2018 р., тому далі ми наводимо
аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) за шаблоном, встановленим
НКЦПФР на дату видачі нашого звіту.
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАСК-БРОКЕР»
СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ
Учасникам та Керівництву ТОВ «ТАСК-БРОКЕР»
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Основні відомості про Товариство:
Повне найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«ТАСКБРОКЕР»

Код за ЄДРПОУ

34300570

Місцезнаходження

1601, м. Київ, провулок Рильський, буд.6

Дата державної реєстрації

06.04.2006 р.

Основні види діяльності

Предметом діяльності ТОВ «ТАСК-БРОКЕР» згідно Статуту
є виключно професійна діяльність на фондовому ринку
Основні види діяльності за КВЕД-2010: 64.99 Надання інших
фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.66.12 Посередництво за договорами по цінних
паперах або товарах

Дата внесення змін до установчих документів

Нова редакція Статуту зареєстрована 30.05.2018 року
31 грудня 2018р.
Учасники товариства

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

Частка %

Сума, тис.
грн.

Попова Тетяна Володимирівна, ідентифікаційний код
2210918860

50

6 500,0

Бродович Сергій Васильович,
ідентифікаційний код
2412311677

50

6 500,0

Разом зареєстрований
капітал

100

13000,0

Ліцензія НКЦПФР «Професійна діяльність на фондовому
ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами. Брокерська
діяльність», номер прийняття рішення 438, дата прийняття
рішення 19.04.2016 р. Ліцензія НКЦПФР «Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними
паперами. Дилерська діяльність», номер прийняття рішення
438, дата прийняття рішення 19.04.2016 р. Ліцензія НКЦПФР
«Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з
торгівлі цінними паперами. Андеррайтинг», номер прийняття
рішення 438, дата прийняття рішення 19.04.2016 р. Ліцензія
НКЦПФР «Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарної
установи» серія АЕ №286588, дата видачі 08.10.2013 р., строк
дії: з 12.10.2013 р. Необмежений;Генеральна ліцензія НБУ на
здійснення валютних операцій №119 від 25.07.2013 р.

Ліцензії

Ми провели аудит прикладеної фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАСК-БРОКЕР» (далі – Товариство), яка містить:
•
баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2018 року;
•
звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2018 рік;
•
звіт про рух грошових коштів за 2018 рік;
•
звіт про власний капітал за 2018 рік;
•
стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки до
фінансової звітності за 2018 рік (надалі разом – «фінансова звітність»).
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність. Управлінський
персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї
фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та
за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним
для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих
викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора. Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо
цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели
аудит у відповідності з вимогами Закону України «Про аудиторську діяльність», Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та
супутніх послуг та Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної
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комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення
професійної діяльності на ринку цінних паперів, затверджених Рішенням НКЦПФР
№ 160 від 12.02.2013 р. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних
етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої
впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриття інформації у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих
ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою
висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства. Аудит
включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність
облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки.
Згідно положень облікової політики Товариства, викладених у примітці 4.6.3 Дебіторська заборгованість та інші фінансові активи, що оцінюються за амортизованою
собівартістю, поточну дебіторську заборгованість без встановленої ставки відсотка
Товариство оцінює за сумою первісного визнання, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. Звертаємо увагу на примітки 12. «Короткострокова дебіторська заборгованість» та 23. «Операції з пов’язаними особами», де розкрито інформацію про дебіторську заборгованість за короткостроковою безвідсотковою позикою пов’язаній
особі в сумі 7400 тис. грн. станом на 31.12.2018 року. За оцінкою керівництва Товариства ця позика не підлягала дисконтуванню та знеціненню, за оцінкою аудиторів
теперішня вартість вказаної позики станом на 31.12.2018 року з урахуванням її дисконтування за обліковою ставкою НБУ на відповідну дату у розмірі 18 % річних може
становити 7237 тис. грн., додаткові витрати - 163 тис. грн., що впливає на фінансовий
результат та власний капітал Товариства за останній звітний період.
Висловлення думки. На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться
у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ТОВАРИСТВА
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАСК-БРОКЕР» станом на 31 грудня 2018 року,
а також результати його діяльності, рух грошових коштів та капіталу за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Пояснювальний параграф. Фінансова звітність Товариства підготовлена за формами, визначеними у додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом
Мінфіну від 07.02.2013 р. № 73, що є обов’язковими для використання Компаніями
в Україні.
ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ
1. Опис питань і висновки, яких дійшов аудитор щодо капіталу:
1.1. На нашу думку, розмір власного капіталу за даними фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2018 року відповідає вимогам, установленим нормативноправовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Ми
підтверджуємо, що на виконання Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності, затверджених Рішенням НКЦПФР від 21.05.2013 № 862, та Ліцензійних умов провадження
професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з
торгівлі цінними паперами, затверджених Рішенням НКЦПФР від 14.05.2013 № 819,
Товариство за даними фінансової звітності за 2018 рік має власний капітал у розмірі
9604 тис. грн., що перевищує мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений
законодавством України для професійної діяльності на фондовому ринку, яку здійснює Товариство:
Нормативний акт

Нормативний показник

Показник
Товариства

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

«Для отримання ліцензії на провадження
10,7 млн. грн.
депозитарної діяльності депозитарної
установи юридична особа повинна мати
сплачений коштами статутний капітал у мінімальному розмірі не менш як 7 мільйонів
гривень»

Ст. 17 ЗУ Про
цінні папери від
23.02.2006 №
3480-IV

«Торговець цінними паперами може про10,7млн. грн.
вадити 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.»

Складові власного капіталу Товариства за даними його фінансової звітності:
Складові власного капіталу

Сума, тис. грн.
31/12/2017 р.

Статутний капітал

31/12/2018 р.

9000

13000

Нерозподілений прибуток

32

(1110)

Неоплачений капітал

0

(2286)

9032

9604

Власний капітал (Активи-Зобов’язання)

1.2. На нашу думку, розмір статутного капіталу Товариства в сумі 13 000 000,00 грн.
станом на дату аудиторського висновку (звіту) щодо фінансової звітності відповідає
установчим документам, а саме діючій редакції Статуту, затвердженій загальними
зборами учасників Товариства, Протокол № 121 від 29.05.2018 р., зареєстрованого
30.05.2018 р. реєстраційний код: 48359367010.
1.3. На нашу думку, статутний капітал Товариства станом на дату аудиторського
висновку (звіту) щодо фінансової звітності сформовано та сплачено не у повному
обсязі в сумі 10 714 000 (десять мільйонів сімсот чотирнадцять тисяч) гривень 00
копійок відповідно до вимог чинного законодавства України. Несплачена частина
внесків до зареєстрованого статутного капіталу становить 2 286 000,00 грн.
Опис оцінки формування та сплати статутного капіталу:
А) Нас призначено аудиторами фінансової звітності Товариства вперше за 2018
рік. Фінансову звітність за 2017 рік було підтверджено іншим аудитором ТОВ «АФ
«ВІП», Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4363,
видане за рішенням Аудиторської палати України № 219/3 від 14.07.2010 року. За
результатами аудиту був виданий звіт від 20.02.2018 р., у якому зокрема, зазначено:
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАСК-БРОКЕР»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

«Зареєстрований капітал ТОВ «ТАСК-БРОКЕР» станом на 01.01.2017 р. відповідно
до останньої редакції Статуту, яка була затверджена Загальними зборами Учасників
Товариства 26 квітня 2016 року (протокол № 103), складав 9 000 000,00 грн. (Дев’яти
мільйонів гривень 00 копійок). Протягом 2017 року загальна сума зареєстрованого
капіталу не змінювалась. Станом на 31 грудня 2017 р. Статутний капітал Товариства
сформовано та сплачено грошовими коштами на загальну суму 9 000 000,00 грн.
(Дев’ять мільйонів гривень 00 копійок), що складає 100% визначеної в Статуті суми
зареєстрованого капіталу. Зареєстрований капітал Товариства на звітну дату розподілено наступним чином:
№ з/п

Учасник Товариства

Дані про учасника Товариства

Загальна
сума внеску
(грн.)

Частка в
статутному
капіталі
(%)

1

Громадянка
України Попова
Тетяна Володимирівна

Є фізичною особою за законодавством України, Ідентифікаційний
номер: 2210918860паспорт громадянина України серії СН № 944593,
виданий Старокиївським РУГУ МВС
України в м. Києві від 19.01.1999 р.,
зареєстрована за адресою: 01034, м.
Київ, вул. Рейтарська, 13, кв. 5

4 500 000,00

50,00

2

Громадянин
України Бродович Сергій
Васильович

Є фізичною особою за законодавством України, Ідентифікаційний
номер: 2412311677паспорт громадянина України серії МЕ № 750764, виданий ТУМ-2 Шевченківського РУ ГУ
МВС України в м. Києві 08.05.2007 р.,
зареєстрований за адресою: 01034,
м. Київ, вул. Пушкінська, 7, кв. 6-а

4 500 000,00

50,00

9 000 000,00

100,00

Всього:

Б) Згідно Протоколу Загальних зборів Учасників Товариства № 121 від 29.05.2018
року для подальшого забезпечення здійснення Товариством його господарської діяльності учасниками було прийнято рішення збільшити загальний розмір статутного капіталу до 13000000,00 (тринадцяти мільйонів) гривень за рахунок відповідних
додаткових грошових внесків учасників Товариства в сумі 4 000 000,00 грн.
Державну реєстрацію нової редакції Статуту проведено 30.05.2018 р., реєстраційний код: 48359367010.
Станом на 31.12.2018 року учасниками заявлені внески до статутного капіталу було
сплачено частково грошовими коштами на поточний рахунок № 26501301369833 в
АТ «ОТП Банк» м. Києва, МФО 300528:
№ з/п

Учасник Товариства

Заявлена сума Сплачена сума
внеску, грн.
внеску, грн.

1

Громадянка України
Попова Тетяна Володимирівна

2 000 000,00

100 000,00
30 000,00

Усього внесків від Попової Т. В.
2
Громадянин України
Бродович Сергій Васильович

2 000 000,00

130 000,00
717 000,00
717 000,00
100 000,00
50 000,00

Усього внесків від Бродовича С. В.
УСЬОГО ВНЕСКІВ

4 000 000

1 584 000,00
1 714 000,00

Документ про
оплату внесків до
статутного капіталу
Платіжне доручення
№ 1 від 26.09.2018
Платіжне доручення
№ 1 від 21.12.2018
Платіжне доручення
№ 1 від 31.05.2018
Платіжне доручення
№ 2 від 31.05.2018
Платіжне доручення
№ 1689685624 від
04.07.2018
Платіжне доручення
№ 1689685627 від
11.07.2018
-

На основі вищевикладеної інформації ми підтверджуємо, що станом на 31 грудня
2018 року статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТАСК-БРОКЕР» сформовано та сплачено у розмірі 10 714 000 (десять мільйонів
сімсот чотирнадцять тисяч) гривень 00 копійок, що складає 82,42 відсотка від зафіксованої в Статуті суми статутного капіталу Товариства. Несплачена частина внесків
до зареєстрованого статутного капіталу становить 2 286 000,00 грн.
2. Висловлення думки щодо відсутності у заявника 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
27 грудня 2018 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
у відношенні Товариства було винесено постанову №723-ДП-Т про накладення
санкції за правопорушення на ринку цінних паперів, якою до Товариства застосовано санкцію у вигляді штрафу у розмірі 170000,00 грн. Дана Постанова НКЦПФР
знаходиться на в процесі судового оскарження.
Ми підтверджуємо, що станом на 31.12.2018 р., крім штрафу, зазначеного у попередньому абзаці, Товариство не має прострочених зобов’язань щодо сплати податків (податкового боргу) та зборів, інші несплачені штрафні санкції за порушення
законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів.
3. Інформація стосовно напрямів використання коштів, що внесені для формування статутного капіталу юридичної особи, яка відповідно до статуту має намір
провадити професійну діяльність на ринку цінних паперів з дати створення або з
дати внесення змін до статуту щодо основних видів діяльності підприємства
Під час проведення аудиторської перевірки нашу увагу не привернув жоден
факт, який дає нам підстави вважати, що кошти, внесені до статутного капіталу
Товариства у розмірі
1 714 000,00 грн. у 2018 році було використано не для
ведення поточної господарської діяльності, передбаченої статутними документами.
4. Інформація щодо пов’язаних осіб заявника, які було встановлено аудитором
в процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності
Під час перевірки аудиторами було встановлено, що пов’язаними особами
Товариства відповідно до вимог, встановлених МСБО 24 «Розкриття інформації про
зв’язані сторони», є:
1) власники Компанії – фізичні особи, що володіють частками в статутному капіталі більшими ніж 20%:
•
50% статутного капіталу володіє Попова Тетяна Володимирівна, ідентифікаційний код 2210918860.
•
50% статутного капіталу володіє Бродович Сергій Васильович, ідентифікаційний код 2412311677.
2) вище керівництво Компанії - генеральний директор Янпольський Сергій
Якович.
3) ТОВ «ТАСК»,
учасниками якого є Попова Тетяна Володимирівна та Бродович Сергій Васильович, директором ТОВ «ТАСК» є Бродович Сергій Васильович.
Ця інформація належним чином розкрита у примітках до фінансової звітності
станом на 31 грудня 2018 року.
5. Інформація про наявність та обсяг непередбачених активів та/або
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зобов’язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою
Під час проведення аудиторської перевірки нами було отримано докази, що
станом на 31.12.2018 р. Товариство має непередбачені активи та зобов’язання,
ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою. Як зазначено у примітці
26.2. Судові позови, 27 грудня 2018 року Національною комісією з цінних паперів
та фондового ринку у відношенні Товариства було винесено постанову №723ДП-Т про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів, якою
до Товариства застосовано санкцію у вигляді штрафу у розмірі 170000,00 грн. 05
лютого 2019 року Товариством був поданий адміністративний позов до Окружного
адміністративного суду міста Києва з вимогою визнати протиправною та скасувати
Постанову Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня
2018 року №723-ДП-Т про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних
паперів.
Інших непередбачених активів та зобов’язань, ймовірність визнання яких на
балансі є достатньо високою, аудиторами не встановлено.
6. Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий
стан заявника
Як зазначено у примітці 28. Події після дати Балансу, 27 грудня 2018 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у відношенні Товариства
було винесено постанову №723-ДП-Т про накладення санкції за правопорушення
на ринку цінних паперів, якою до Товариства застосовано санкцію у вигляді штрафу
у розмірі 170000,00 грн.
05 лютого 2019 року Товариством був поданий адміністративний позов до
Окружного адміністративного суду міста Києва з вимогою визнати протиправною
та скасувати Постанову Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 27 грудня 2018 року №723-ДП-Т про накладення санкції за правопорушення на
ринку цінних паперів.
Інших значних подій, які могли б вплинути на здатність Товариства продовжувати
свою безперервну діяльність, або таких, що вимагали б коригування оцінки балансової вартості показників звітності, не сталося. Ця інформація належним чином
розкрита у примітках до фінансової звітності станом на 31 грудня 2018 року.
7. Висловлення думки про наявність інших фактів та обставин, які можуть
суттєво вплинути на діяльність заявника у майбутньому та оцінку ступеня їхнього
впливу
Під час проведення аудиторської перевірки нами не було отримано докази, що
станом на 31.12.2018 р. у Товариства виникли інші факти та обставини, які можуть
суттєво вплинути на діяльність Товариства у майбутньому.
ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ
Основні відомості про аудиторську фірму:
Повне найменування аудиторської фірми відповідно до установчих документів, якою було
здійснено аудиторську перевірку

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП»

Код за ЄДРПОУ

35316245

Номер і дата видачі Свідоцтва про включення
до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів,
виданого АПУ

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4026, видане згідно
Рішення Аудиторської Палати України від 27
вересня 2007 року № 182/10, термін чинності
Свідоцтва до 29 червня 2022 року. З 01.10.2018
року включено до розділу № 3 Реєстру
аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності
№4026, який оприлюднений на веб-сторінці
Аудиторської палати України.

Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про
внесення до Реєстру аудиторських фірм, які
можуть проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів,
виданого Комісією

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку
цінних паперів, видане на підставі розпорядження Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку №204/100 від 01.11.2017
року, реєстраційний номер Свідоцтва: 422,
серія та номер Свідоцтва: П 000419, строк дії
Свідоцтва: з 01.11.2017 р. до 29.06.2022 р.
Реєстр аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів, втратив
чинність 15.01.2019 р.

Прізвище, ім’я, по батькові аудитора, який
проводив аудиторську перевірку, та серія,
номер, дата видачі Сертифіката аудитора,
виданого АПУ

Щоткіна Юлія Степанівна: сертифікат аудитора
серії А, №006035, виданий 26.12.2005р.

Місцезнаходження аудиторської фірми

03134 м.Київ, вул.Симиренка, буд.26-А, к.88

Відомості про умови договору на проведення аудиту:
Дата та номер договору

Договір від 05 лютого 2019 року № 3

Період, яким охоплено проведення
аудиту

01 січня 2018 року – 31 грудня 2018
року

Дата початку та дата закінчення
аудиту

05 лютого 2019 року – 20 березня
2019 року

Заява про підтвердження річної фінансової звітності
На виконання вимог п.9 глави 1 розділу ІІ Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної
діяльності, затверджених Рішенням НКЦПФР від 21.05.2013 № 862, та п.11 розділу ІІ
Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку
цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами, затверджених Рішенням
НКЦПФР від 14.05.2013 № 819, з урахуванням нашої думки, зазначеної у розділі І «ЗВІТ ІЗ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ», ми підтверджуємо річну фінансову
звітність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАСК-БРОКЕР», у
складі балансу (звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2018 року, звіту про
фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2018 рік, звіту про рух грошових
коштів за 2018 рік, звіту про власний капітал за 2018 рік та приміток до фінансової
звітності за 2018 рік, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.
Вказана річна фінансова звітність Товариства є невід’ємною частиною нашого
аудиторського звіту.
Генеральний директор ТОВ «Аудит Консалтинг Груп»
(сертифікат серії А № 006035) 		
________________ Ю. С. Щоткіна
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Дата видачі аудиторського звіту: 20 березня 2019 року
Адреса аудитора: 03134 м. Київ, вул. Симиренка 26-А, к.88
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ЕМІТ ІНФО

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ТОВ «Фондова компанія «ФАВОРИТ»
КОДИ

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

Організаційно-правова форма господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю

2019

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, 6, тел. 458-05-45
Складено:

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018р.
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
21
(17)

21
(21)

1010

36

731

1011
1012
1015

273
(237)

987
(256)

1016
1017
1020

• Форма №1

•

V
1801001

Код за ДКУД
Пасив

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

Код рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

2

3

4

1400

7700

7700

1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425

370

370

(238)

(136)

(

) (

)

(

) (

)

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

1430
1435
1495

Пенсійні зобов`язання

1505

Довгострокові кредити банків

1510

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

1515
1520

1065

Благодійна допомога

1526

1090
1095

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

1530

резерв незароблених премій

1533

інші страхові резерви

1534

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

1535
1540
1545
1595

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

1600
1605

1670
1690

17

33

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

1695

237

303

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

Баланс

1900

8069

8237

1021
1022
1030
1035

300

300

1040
1045
1050
1060

340

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125

1031
1

228

1805

4
2

2
2

8
5680
1809

26
3138
2234

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180
1181
1182
1183
1184
1190
1195

7729

7206

1200
1300

8069

8237
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7832

7934

1500

1521
1525

1531
1532

1610
1615
1620
1621
1625
1630

12
21

1635
1640
1645
1650
1660
1665

208

249

1700

www.emitinfo.com
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ЕМІТ ІНФО

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

Стаття

Код рядка

За звітний
період

1

2

3

4

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

2000

6413

9398

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

) (
65

) (

)
79

)

Фінансовий результат від операційної діяльності:

(

4219

) (

)

2253

2194
(

7145

) (

)

прибуток

2190

збиток

2195

Дохід від участі в капіталі

2200

Інші фінансові доходи

2220

Інші доходи

2240

Дохід від благодійної допомоги

2241

Фінансові витрати

2250

(

) (

)

Втрати від участі в капіталі

2255

(

) (

)

Інші витрати

2270

(

) (

)

2275

Дохід (витрати) від зміни інших
страхових резервів

2110

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

Зміна інших страхових резервів,
валова сума

2111

Фінансовий результат до оподаткування:

Зміна частки перестраховиків в
інших страхових резервах

2112

Інші операційні доходи

2120

42

11

2121

85
(

107
) (

40

прибуток

2290

збиток

2295

(

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

(

Прибуток (збиток) від припиненої
діяльності після оподаткування

2305

)

28

125

135
) (

23

) (

)
25

)

Чистий фінансовий результат:
2122
2130

(

2086

) (

2078

)

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

102
(

110
) (

)

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

www.emitinfo.com

4

2150

2105

Адміністативні витрати

3

Витрати на збут

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

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

1801003

Код за ДКУД
1

Стаття

1

Код рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

122

102

Витрати на оплату праці

2505

1019

932

Відрахування на соціальні заходи

2510

208

183

Амортизація

2515

14

20

Інші операційні витрати

2520

850

930

Разом

2550

2213

2167

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
102

110

Дивіденди на одну просту акцію
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2600
2605
2610
2615
2650
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ЕМІТ ІНФО

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

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

3011
3015

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

Код рядка

За звітний
період

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

2

3

3000
3005
3006
3010

За аналогічний
період попереднього року
4

2040

2421

3025
3035
3040
3045
3050

2

4

5

3200

2662

7150

3205
3215
3220
3225
3230
3235
3250

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

3020

1801004

Код за ДКУД

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

Стаття

700

3255

(

1677

) (

9174

)

3260
3270
3275

(
(
(

720

) (
) (
) (

30

)
)
)

3280

(

) (

3290

(

) (

3295

965

)
)
(2054)

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової
діяльності

3055
3095

185

168

Товарів (робіт, послуг)

3100

(

895

) (

967

)

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

(
(
(

735
201
936

) (
) (
) (

723
175
401

)
)
)

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

) (
9

) (

(551)

)
136

)

187

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

414
1809

3410

11

7

3415

2234

1809

Код за ДКУД

1801005

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ Форма №4
Стаття

Код Зареєстроварядка ний капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

4

5

Резервний
капітал

(1867)
3669

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
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Всього

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

226

8

Вилучений
капітал

10

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

ТОВ «Фондова компанія «ФАВОРИТ»

ПРИМІТКИ
ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2018 РІК
ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ»
1.
інформація про ТОВ «Фондова компанія «Фаворит»
1.1 Загальна інформація про Товариство
2.
Основи підготовки фінансової звітності
2.1 Достовірне подання та відповідність МСФЗ
2.2. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності
2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
2.4. Звітний період фінансової звітності
2.5. Припущення про безперервність діяльності
2.6. Рішення про затвердження фінансової звітності
3.
Суттєві положення облікової політики
3.1. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітності
3.2. Загальні положення щодо облікових політик
3.2.1. Основа формування облікових політик
3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках
3.2.3. Форма та назви фінансових звітів
3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах
3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів
3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів
3.3.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти
3.3.3. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю
3.3.4. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням
результату переоцінки у прибутку або збитку
3.3.5. Зобов’язання.
3.3.6. Згортання фінансових активів та зобов’язань
3.4. Облікові політики щодо основних засобів
3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів
3.4.2. Подальші витрати.
3.4.3. Амортизація основних засобів.
3.4.4. Зменшення корисності основних засобів.
3.5. Нематеріальні активи
3.6. Облікові політики щодо податку на прибуток
3.7. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань
3.7.1. Забезпечення.
3.7.2. Виплати працівникам.
3.8. Інші застосовані облікові політики
3.8.1 Доходи та витрати
3.8.2. Умовні зобов’язання та активи.
4.
Основні припущення, оцінки та судження
4.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
4.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства
4.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів
4.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів
4.5. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів.
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.
Розкриття інформації статей фінансової звітності
6.1. Дохід від реалізації
6.2. Інші доходи та інші витрати
6.3. Адміністративні витрати
7.
Нематеріальні активи
8.
Основні засоби
9.
Фінансові активи, що оцінюються за справдливою вартістю через інший сукупний дохід (ІСД)
10. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю з відображенням
переоцінки у прибутку та збитку
11. Грошові кошти Товариства
12. Дебіторська заборгованість
13. Поточні зобов’язання
13.1.Забезпечення
14. Статутний капітал
15. Резервний капітал
16. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
17. Податок на прибуток
18. Умовні зобов’язання та умовні активи
19. .Розкриття інформації про пов’язані сторони
19.1. Інформація про власників Товариства:
19.2. Операції з пов’язаними особами
Операції з підприємствами які опосередковано перебувають під спільним контролем разом з Товариством
19.3. Інформація про управлінський персонал Товариства:
20. Цілі та політики управління фінансовими ризиками
20.1. Кредитний ризик
20.2. Ринковий ризик
20.3. Ризик ліквідності
21. Інформація про ступінь ризику Товариства на основі аналізу результатів пруденційних показників діяльності станом 31.12.2018 р.
22. Події після дати Балансу
1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ»
1.1 Загальна інформація про Товариство
ТОВ «Фондова компанія «Фаворит» (надалі –Товариство) розташоване за адресою:
Україна, 03680, м. Київ, вул.. Гарматна, буд. 6.
ТОВ «Фондова компанія «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 компанія «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 компанія «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 31.12.2018 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.
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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 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. ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
2.1 Достовірне подання та відповідність МСФЗ
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення,
яка сформована з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних
потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31
грудня 2018 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ),
видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції
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.
2.2. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності
Товариство застосувало всі МСФЗ, інтерпретації та поправки до них, що мають
ефективну дату 01.01.2018 року, у звітному році. Ефект застосування нових та переглянутих стандартів:
Стандарти та правки до них

Ефективна дата

МСФЗ 16 «Оренда» - Для орендарів встановлено єдину модель обліку оренди 01.01.2019
і немає необхідності визначати класифікацію оренди, всі договори оренди відображаються у звіті про фінансовий стан шляхом визнання активів у формі
права користування і зобов’язань з оренди. Подвійна модель обліку оренди
орендодавцем, класифікація оренди визначається на основі критеріїв класифікації, аналогічних МСБО 17 «Оренда», модель обліку фінансової оренди на
основі підходів до обліку фінансової оренди, аналогічна МСБО 17, вона передбачає визнання чистої інвестиції в оренду, що складається з дебіторської
заборгованості з оренди, і залишкового активу, модель обліку операційної
оренди на основі підходів до обліку операційної оренди, аналогічно МСБО
17. Необов’язкове звільнення щодо короткострокової оренди - тобто оренди, термін дії якої становить не більше 12 місяців. Портфельний облік договорів оренди дозволений, якщо результати такого обліку не будуть суттєво
відрізнятися від тих, які були б отримані в разі застосування нових вимог до
кожного договору окремо. Необов’язкове звільнення щодо оренди об’єктів з
низькою вартістю - тобто активів, вартість яких, коли вони нові, не перевищує
встановлену обліковою політикою, навіть якщо сумарна величина таких договорів оренди є істотною.
Поправки, пов’язані з вступом в силу МСФЗ 16 «Оренда» (МСФЗ 3 «Об’єднання 01.01.2019
бізнесу», МСБО 16 «Основні засоби», МСБО 1 «Подання фінансової звітності»,
МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості», МСФЗ 15 «Виручка по контрактах з клієнтами», МСБО 2
«Запаси», МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів», МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів», МСБО 23 «Витрати на позики», МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи», МСБО 38 «Нематеріальні активи», МСБО 40
«Інвестиційна нерухомість», МСБО 41 «Сільське господарство»)
КТМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначеність щодо правил обчислення податку на 01.01.2019
прибуток» - Роз’яснення IFRIC 23 вимагає, щоб використовуваний компанією підхід ґрунтувався на тому, що краще прогнозує результат вирішення
невизначеності. Зокрема, компанія повинна враховувати те, як по її очікуванням податкові органи будуть проводити перевірку податкового обліку
і трактувань. Роз’яснення IFRIC 23 вимагає, щоб компанія виходила з того,
що податкові органи перевірять всі суми, які вони має право перевірити, і
ознайомляться з усією пов’язаною інформацією при проведенні своєї перевірки. Компанії повинні враховувати ймовірність того, що податкові органи
будуть приймати або відхиляти невизначені податкові трактування, при
цьому обліковий процес буде визначатися цією оцінкою податкових органів.
Роз’яснення IFRIC 23 вимагає від компанії необхідної переоцінки (зміни) судження або оцінка, в разі зміни фактів і обставин, на яких ґрунтувалося це
судження або оцінка, а також в результаті отримання нової інформації, яка
впливає на судження або оцінку. Будь-які такі зміни повинні враховуватися в
подальшому (перспективно) відповідно до МСБО 8 «Облікова політика, зміни
в облікових оцінках та помилки». У таких випадках компанії повинні застосовувати стандарт МСБО 10 «Події після звітного періоду», щоб визначити, чи є
зміна, що відбулася після звітного періоду, коригуючих або нерегульованим
подією.
Поправка до МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства і спільні під- 01.01.2019
приємства» - 14A. Організація застосовує МСФЗ 9 також до інших фінансових
інструментів в асоційованому або спільному підприємстві, до яких не застосовується метод участі в капіталі. До них відносяться довгострокові вкладення, які, по суті, складають частину чистих інвестицій організації в асоційовану
компанію або спільне підприємство.
Поправка до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» - Поправка дозволяє застосо- 01.01.2019
вувати модель амортизованої вартості до фінансових інструментів, які мають
опцію дострокового погашення, незалежно від того, що при достроковому
погашенні може виникнути компенсація (як позитивна, так і негативна)
Поправка до МСБО 19 «Виплати працівникам» - Поправки до МСБО 19 «Ви- 01.01.2019
плати працівникам» стосуються порядку обліку компаніями пенсійних програм з визначеною виплатою. Якщо до програми вносяться зміни (програма
скорочується або по ній відбувається розрахунок), МСБО 19 вимагає від
компанії переоцінки її чистих активів або зобов’язань за встановленими виплатами. Поправки вимагають від компанії використовувати нові припущення, використані при проведенні переоцінки, щоб визначити вартість послуг
поточного періоду і чистий відсоток на залишок звітного періоду після зміни
програми з визначеною виплатою.
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Поправка до МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» - 42A. Якщо сторона угоди про 01.01.2019
спільне підприємство (як цей термін визначено в МСФЗ 11 «Спільна діяльність») отримує контроль над бізнесом, який є спільною операцією (як цей
термін визначено в МСФЗ 11), і при цьому мала права на активи і несла відповідальність за зобов’язаннями, пов’язаними з цією спільною операцією,
безпосередньо до дати придбання, то дана угода є об’єднанням бізнесів, які
здійснюються поетапно. Отже, набувач повинен застосовувати вимоги щодо
об’єднання бізнесів, здійснюваного поетапно, включаючи переоцінку часток
участі в спільних операціях, що були раніше, у спосіб, передбачений в пункті
42. При цьому набувач повинен переоцінити всю наявну раніше частку участі
в спільних операціях.
Поправка до МСФЗ 11 «Спільна діяльність» - B33CA Сторона, яка є учасником 01.01.2019
спільних операцій, але не має спільного контролю, може отримати спільний
контроль над спільними операціями, діяльність в рамках яких є бізнес, як цей
термін визначено в МСФЗ 3. У таких випадках частки участі в даної спільної
операції, що були раніше, не переоцінюються.
Поправка до МСБО 12 «Податки на прибуток» - 57А. Організація повинна 01.01.2019
визнати наслідки з податку на прибуток, пов’язані з дивідендами, як вони
визначені в МСФЗ 9, коли вона визнає зобов’язання сплатити дивіденди. Наслідки з податку на прибуток щодо дивідендів пов’язані більш безпосередньо
з минулими операціями чи подіями, які генерували розподіл прибутку, ніж з
розподілами на користь власників. Тому організації слід визнавати наслідки з
податку на прибуток щодо дивідендів у складі прибутків або збитків, іншого
сукупного доходу або в капіталі відповідно до того, де організація спочатку
визнала такі минулі операції або події.
МСБО 23 «Витрати на позики» - 14. Тією мірою, в якій організація запозичує 01.01.2019
кошти на спільні цілі і використовує їх для отримання кваліфікованого активу, організація повинна визначити суму витрат за запозиченнями, дозволену
для капіталізації, шляхом множення ставки капіталізації на суму витрат на
даний актив. Ставка капіталізації визначається як середньозважене значення
витрат за запозиченнями стосовно всіх позик організації, що залишаються
непогашеними протягом періоду. Однак організація повинна виключити з
даного розрахунку суму витрат за запозиченнями стосовно позик, отриманих спеціально для придбання кваліфікованого активу, до завершення практично всіх робіт, необхідних для підготовки цього активу до використання за
призначенням або продажу. Сума витрат за запозиченнями, яку організація
капіталізує протягом періоду, не повинна перевищувати суму витрат за запозиченнями, понесених протягом цього періоду.
МСФЗ 17 «Страхові контракти» - стандарт, що замінить МСФЗ 4 «Страхові 01.01.2021
контракти»
Концептуальні основи фінансової звітності - Введено концепцію діяльності 01.01.2020
керівництва в інтересах власників і уточнено інформацію, виникає в зв’язку з
цим. Повернено концепцію обачності, яка підтримує нейтральність інформації і тому описує обачність як «обережність при винесенні суджень в умовах
невизначеності». Невизначеність оцінки є фактором, який може вплинути
на достовірне надання інформації. Суб’єкт, що звітує - це організація, яка за
власною ініціативою складає або зобов’язана складати фінансову звітність і
не обов’язково є юридичною особою. Актив - існуючий економічний ресурс,
контрольований організацією в результаті минулих подій. Економічний ресурс - це право, яке може принести економічні вигоди. Зобов’язання - існуючий обов’язок організації передавати економічний ресурс в результаті минулих подій. Зобов’язання - це обов’язкова відповідальність, якої у організації
відсутня практична можливість уникнути. Визнання - це процес фіксації для
включення в звіт про фінансовий стан або в звіт (и) про фінансові результати
статті, яка відповідає визначенню активу, зобов’язання, капіталу, доходів або
витрат. Припинення визнання - це виключення повністю або частково визнаної активу або зобов’язання зі звіту про фінансовий стан організації. Введено
дві категорії методів оцінки: Оцінка на основі історичної (первісної) вартості.
Показники історичної вартості надають інформацію про об’єкти обліку, яка
формується на основі історичної (первісної) суми операції або події. Оцінка
на основі поточної (переоціненої) вартості. Показники поточної вартості надають грошову інформацію про об’єкти обліку, оновлену для відображення
поточних умов на дату оцінки. Методи оцінки цієї категорії можуть включати
справедливу вартість, цінність використання, вартість виконання і поточну
вартість. Введено термін «звіт (и) про фінансові результати» для позначення Звіту про прибутки і збитки разом зі Звітом про ІСД. Звіт про прибутки та
збитки є основним джерелом інформації про фінансові результати компанії.
За замовчуванням всі доходи і витрати повинні бути відповідним чином класифіковані і включені в звіт про прибутки і збитки.

Компанія у фінансовій звітності за рік, що закінчився 31.12.2018 р., не застосувала
достроково опубліковані МСФЗ, поправки до них та інтерпретації. Прогнозований
(очікуваний) ступінь впливу опублікованих МСФЗ, поправок до них та інтерпретацій
на наступні звітні періоди:
Ефект впливу несуттєвий

Ефект впливу несуттєвий Керівництво та управлінабо відсутній
ський персонал проводять дослідження щодо
ефекти
потенційного
впливу на фінансову звітність

МСФЗ 16 «Оренда» та
пов’язані з ним поправки
до МСФЗ 3 «Об’єднання
бізнесу», МСБО 16 «Основні засоби», МСБО 1 «Подання фінансової звітності», МСФЗ 1 «Перше
застосування
МСФЗ»,
МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», МСФЗ 9 «Фінансові
інструменти», МСФЗ 13
«Оцінка
справедливої
вартості», МСФЗ 15 «Виручка по контрактах з
клієнтами», МСБО 2 «Запаси», МСБО 7 «Звіт про рух
грошових коштів», МСБО
21 «Вплив змін валютних
курсів», МСБО 23 «Витрати на позики», МСБО 37
«Забезпечення,
умовні
зобов’язання та умовні
активи», МСБО 38 «Нематеріальні активи», МСБО
40 «Інвестиційна нерухомість», МСБО 41 «Сільське
господарство»

КТМФЗ (IFRIC) 23 «Неви- Концептуальні основи фізначеність щодо правил нансової звітності МСБО
обчислення податку на 23 «Витрати на позики»
прибуток» Поправка до
МСБО 28 «Інвестиції в
асоційовані підприємства
і спільні підприємства»
Поправка до МСФЗ 9
«Фінансові
інструменти» Поправка до МСБО
19 «Виплати працівникам» Поправка до МСФЗ
3 «Об’єднання бізнесу»
Поправка до МСФЗ 11
«Спільна діяльність» Поправка до МСБО 12 «Податки на прибуток» МСФЗ
17 «Страхові контракти»

2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна
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валюта України – гривня. Фінансова звітність складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.
2.4. Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність є календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2018 року.
2.5. 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 Компанії продовжувати діяльність на безперервній основі.
2.6. Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення)
керівником Товариства 28 березня 2019 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи
не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до
випуску.
3. СУТТЄВІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
3.1. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітності
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки за справедливою вартістю окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», з використанням методів оцінки фінансових
інструментів, дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою вартістю». Такі методи
оцінки включають використання біржових котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих
грошових потоків або інші моделі визначення справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки.
3.2. Загальні положення щодо облікових політик
3.2.1. Основа формування облікових політик
Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб’єктом господарювання при складанні та поданні фінансової
звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу
скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію
про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід
застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.
Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та
помилки» та інших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ
15 «Дохід від договорів з клієнтами».
3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках
Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних
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 2018 року Товариство застосовує МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами». 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.
3.2.3. Форма та назви фінансових звітів
Фінансова звітність Товариства представлена в формах встановлених НП(С)БО 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності».
3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах
Баланс (Звіт про фінансовий стан) подано із розподілом активів та зобов’язань на
поточні та непоточні.
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) подано із застосуванням
методу функції витрат, але додатково розкрито інформацію і за характером витрат.
Подання інформації у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із застосуванням прямого методу.
3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів
3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі відповідно до МСФЗ, коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо
фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.
За строком виконання фінансові активи та фінансові зобов’язання поділяються на
поточні (зі строком виконання зобов’язань до 12 місяців) та довгострокові (зі строком виконання зобов’язань більше 12 місяців).
Товариство класифікує фінансові активи як такі, що оцінюються у подальшому або
за амортизованою собівартістю, або за справедливою вартістю на основі обох
таких чинників:
- моделі бізнесу суб’єкта господарювання для управління фінансовими активами;
- 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:
- балансовою вартістю (оціненою на дату припинення визнання) та
- отриманою компенсацією (включаючи будь-який новий отриманий актив мінус будь-яке нове взяте зобов’язання) визнають у 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.
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Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних розділах облікової політики.
3.3.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти
Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.
Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції,
які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку погашення, наприклад, протягом не
більше ніж три місяці з дати придбання.
Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в національній валюті та в іноземній валюті.
Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена в п.2.3
цих Приміток.
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами.
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.
3.3.3. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю
До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Товариство відносить дебіторську заборгованість.
Дебіторська заборгованість визнається як актив тоді, коли Товариство стає стороною договору та, внаслідок цього, набуває юридичне право одержати грошові
кошти.
Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.
Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості відбувається за амортизованою вартістю. Зміни справедливої вартості дебіторської заборгованості, що мають місце на звітну дату, визнаються у прибутку (збитку) звітного
періоду.
Дебіторська заборгованість поділяється на поточну (строк погашення протягом
12 місяців з дати звітності) та довгострокову (строк погашення більше 12 місяців з
дати фінансової звітності). Поточну дебіторську заборгованість без встановленої
ставки відсотка Товариство оцінює за сумою договору, якщо вплив дисконтування
є несуттєвим.
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.
Відносно фінансових активів кредитним збитком є теперішня вартість різниці між
договірними грошовими потоками, належними до сплати на користь Товариства за
договором та 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 порівнює ризик настання дефолту (невиконання зобов’язань) за фінансовим
інструментом станом на звітну дату із ризиком настання дефолту за фінансовим інструментом станом на дату первісного визнання, і враховує при цьому обґрунтовано необхідну та підтверджувану інформацію, що є доступною без надмірних витрат
або зусиль, і вказує на значне зростання кредитного ризику з моменту первісного
визнання.
Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фінансовим інструментом не зазнав значного зростання з моменту первісного
визнання, якщо було з’ясовано, що фінансовий інструмент має низький рівень
кредитного ризику станом на звітну дату.
У випадку фінансового активу, що є кредитно-знеціненим станом на звітну дату,
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 активу.
3.3.4. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку
До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, відносяться акції українських
емітентів.
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.
Оцінка акцій, що входять до складу активів Товариства та перебувають у біржовому списку організатора торгівлі і при цьому не мають визначеного біржового курсу
на дату оцінки, здійснюється за останньою балансовою вартістю.
Для оцінки акцій, що входять до складу активів Товариства та не перебувають у
біржовому списку організатора торгівлі, та паїв (часток) господарських товариств
за обмежених обставин наближеною оцінкою справедливої вартості може бути собівартість. Це може бути тоді, коли наявної останньої інформації недостатньо, щоб
визначити справедливу вартість, або коли існує широкий діапазон можливих оцінок
справедливої вартості, а собівартість є найкращою оцінкою справедливої вартості
у цьому діапазоні.
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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. Акції українських емітентів, що не мають обігу на організованому ринку та річну фінансову звітність яких отримати неможливо,
оцінюються за нульовою вартістю.
3.3.5. Зобов’язання.
Кредиторська заборгованість визнається як зобов’язання тоді, коли Товариство
стає стороною договору та, внаслідок цього, набуває юридичне зобов’язання сплатити грошові кошти.
Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із
нижченаведених ознак:
 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.
3.3.6. Згортання фінансових активів та зобов’язань
Фінансові активи та зобов’язання згортаються, якщо Товариство має юридичне
право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік,
або реалізувати актив та виконати зобов’язання одночасно.
3.4. Облікові політики щодо основних засобів
3.4.1. 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.
Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. Розглянувши доречність застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керівництво вирішило не застосувати справедливу
вартість або переоцінку як доцільну собівартість основних засобів, так як кількість
та вартість основних засобів є незначною і ми вважаємо, що немає доцільності в
проведенні такої переоцінки.
У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума
накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової
вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу.
3.4.2. Подальші витрати.
Товариство не визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів витрати на
щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об’єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені.
3.4.3. Амортизація основних засобів.
Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом
з використанням таких строків корисного використання:
1. Земельні ділянки – не амортизуються;
2. Машини та обладнання (комп’ютерна техніка, оргтехніка, телекомунікаційне
обладнання, побутова техніка) – 3 роки;
3. Інструменти, прилади, інвентар (меблі) – 4 роки.
4. Інші основні засоби – 4 роки
Амортизацію активу починають, з наступного місяця, коли він стає придатним для
використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається
раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату,
з якої припиняють визнання активу.
3.4.4. 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 2018 року Товариство не мало підстав для зменшення корисності основних засобів.
3.5. 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.
3.6. Облікові політики щодо податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток,
що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за
звітний 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
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чи в іншому періоді.
3.7. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань
3.7.1. Забезпечення.
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше
можливо, ніж неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму
зобов’язання.
Товариство також створює резерв витрат на оплату щорічних (основних та додаткових) відпусток. Розрахунок такого резерву здійснюється на підставі правил Облікової політики Товариства. Розмір створеного резерву оплати відпусток підлягає
інвентаризації на кінець року. Розмір відрахувань до резерву відпусток, включаючи
відрахування на соціальне страхування з цих сум, розраховуються виходячи з кількості днів фактично невикористаної працівниками відпустки та їхнього середньоденного заробітку на момент проведення такого розрахунку. Також можуть враховуватися інші об’єктивні фактори, що впливають на розрахунок цього показника. У
разі необхідності робиться коригуюча проводка в бухгалтерському обліку згідно
даних інвентаризації резерву відпусток.
3.7.2. Виплати працівникам.
Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як
зобов’язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає
очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права
на майбутні виплати відпускних.
3.8. Інші застосовані облікові політики
3.8.1 Доходи та витрати
Товариство визнає дохід від надання послуг, коли (або у міру того, як) воно задовольняє зобов’язання щодо виконання, передаючи обіцяну послугу (тобто актив)
клієнтові. Актив передається, коли (або у міру того, як) клієнт отримує контроль над
таким активом.
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;
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.
3.8.2. Умовні зобов’язання та активи.
Товариство не визнає умовні зобов’язання в звіті про фінансовий стан Товариства.
Інформація про умовне зобов’язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає
умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигід є ймовірним.
4. ОСНОВНІ ПРИПУЩЕННЯ, ОЦІНКИ ТА СУДЖЕННЯ
При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення,
які мають вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та
тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.
Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за
існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки
базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі
судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем
складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для
підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче.
4.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
Операції, що не регламентовані МСФЗ відсутні.
4.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент
закриття торгів на звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої
економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших
факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».
4.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів
Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають
стосунок до оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є
ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що:
а). вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки
оцінки базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, змін валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час
оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій; та
б). вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на доходи (витрати) може бути значним.
Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок, курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти і
коригувань під час оцінки інструментів, більша або менша зміна в оцінці вартості
фінансових інструментів у разі відсутності ринкових котирувань мала б істотний
вплив на відображений у фінансовій звітності чистий прибуток та збиток.
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Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також
може мати значний вплив на передбачувану справедливу вартість
4.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів
Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне
судження за цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту,
його прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які
можуть бути пов’язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.
4.5. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів.
Відносно фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю, а саме
дебіторської заборгованості, Товариство на дату виникнення заборгованості та на
кожну звітну дату визначає рівень кредитного ризику.
Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за дебіторською заборгованістю 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).
Очікується, що очікувані кредитні збитки за весь строк дії мають бути визнані до
того, як фінансовий інструмент стане прострочений.
Кредитний ризик за фінансовим інструментом вважається низьким, якщо фінансовий інструмент має низький ризик настання дефолту, дебітор 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 дебітора
виконувати свої зобов’язання щодо договірних грошових потоків.
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. Товариство проводить аналіз та оцінку рівня кредитного ризику з
використанням індивідуального підходу до конкретного дебітора.
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, яка
дорівнює їх номінальній
вартості

Ринковий

Офіційні курси НБУ

Інструменти
капіталу

Первісна оцінка інструРинковий
ментів 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.

Офіційні біржові курси
організаторів торгів
на дату оцінки, за відсутності визначеного
біржового курсу на дату
оцінки, використовуються ціни закриття
біржового торгового
дня. За відсутності основного ринку для активу
використовується ціна
на найсприятливішому
ринку для нього.

5.2. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої
вартості
Таблиця 2.
Класи активів та
1 рівень (ті,
2 рівень (ті,
3 рівень (ті,
Усього, тис.
зобов’язань, оцінених
що мають
що не мають що не мають
грн.
за справедливою
котирування, котирувань, котирувань і
вартістю
та спостере- але спостере- не є спостежувані), тис. жувані), тис. режуваними),
грн.
грн.
тис. грн.
2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17
Дата оцінки
Фінансові інвестиції,
300
300
300
300
що оцінюються за
справедливою вартістю, у т.ч. Довгострокові
фінансові інвестиції
Поточні фінансові
126
126 2 986 5 021
26
533 3 138 5 680
інвестиції
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
2018 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

2018, тис.
грн.

2017, тис.
грн.

2018, тис.
грн.

2017, тис.
грн.

Грошові кошти та їх еквіваленти

2234

1809

2234

1809

Торгова дебіторська заборгованість

1 805

205

1 805

205

Інша дебіторська заборгованість

25

8

25

8

Торгова кредиторська заборгованість

249

208

249

208
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка
може бути корисною для користувачів фінансової звітності.
6. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ СТАТЕЙ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
6.1. Дохід від реалізації
Таблиця 4.
Показники

2018, тис.
грн.

2017, тис.
грн.

Дохід від реалізації цінних паперів

4 262

7 150

Дохід від надання брокерських та депозитарних послуг

2 151

2 248

Всього доходи від реалізації:

6 413

9 398

6.2. Інші доходи та інші витрати

Таблиця 5.

Показники

2018, тис.
грн.

2017, тис.
грн.

Інші операційні доходи

1

-

Дохід від операційної курсової різниці

10

6

-

5

Всього інші операційні доходи

11

11

Витрати на придбання іноземної валюти

3

3

Визнані штрафи, пені, неустойки

-

2

31

74

34

79

Дохід від списання кредиторської заборгованості

Сумнівні та безнадійні борги

них в Балансі основних засобів не існує.

Класи основних
засобів

Таблиця 6.

Показники

2018, тис.
грн.

2017, тис.
грн.

Матеріальні витрати
Витрати на оплату праці

122

102

1 019

932

208

183

Відрахування на соціальні заходи
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів

14

20

Інші адміністративні витрати

850

930

2 213

2 167

Всього адміністративні витрати

7. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ
Суттєві облікові політики стосовно обліку та представлення нематеріальних активів наведено у Примітці 3.5.
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 Таблиці 7.
В поточному періоді Товариство не здійснювало внутрішніх розробок власних нематеріальних активів, не проводило їх переоцінок, перерахунку корисності об’єктів.
Таблиця 7.
2017 р.

Інші нематеріальні активи,
тис. грн.

Разом, тис. грн.

Первісна вартість на 01.01.2017 р., тис. грн.

15

15

Надійшло, тис. грн.

6

6

Вибуло, тис. грн.

-

-

Первісна вартість на 31.12.2017 р., тис. грн.

21

21

Знос на 01.01.2017 р., тис. грн.

(15)

(15)

Вибуло

-

-

Амортизація за 2017 рік, тис. грн.

(2)

(2)

Знос на 01.01.2017 р. тис. грн.

(17)

(17)

Балансова вартість на 01.01.2017 р., тис. грн.

-

-

Балансова вартість на 01.01.2018 р., тис. грн.

4

4

Інші нематеріальні активи

Разом

2018 р.
Первісна вартість на 01.01.2018 р., тис. грн.

21

21

Надійшло, тис. грн.

-

-

Вибуло, тис. грн.

-

-

Первісна вартість на 01.01.2018 р., тис. грн.

21

21

Знос на 01.01.2018 р., тис. грн.

(17)

(17)

-

-

Вибуло

Залишок на
01.01.2017, тис.
грн.

Таблиця 8.
Надійшло за
рік, тис.
грн.

Нараховано
амортизації за
рік, тис.
грн.

первісна
(переоцінена)
вартість

знос

Машини та обладнання

173

146

19

Інструменти, прилади, інвентар
(меблі)

44

43

Інші основні
засоби

37

34

254

223

Разом
Класи основних
засобів

Залишок на
01.01.2018, тис.
грн.
первісна
(переоцінена)
вартість

Всього інші операційні витрати
6.3. Адміністративні витрати

ЕМІТ ІНФО

знос

первісна
(переоцінена)
вартість

знос

13

192

159

-

1

44

44

-

-

37

34

19

14

273

237

Надійшло за
рік, тис.
грн.

Нараховано
амортизації за
рік, тис.
грн.

первісна
(переоцінена)
вартість

знос

-

-

703

-

703

-

Машини та обладнання

192

159

11

19

203

178

Інструменти, прилади, інвентар
(меблі)

44

44

-

-

44

44

Інші основні
засоби

37

34

-

-

37

34

Разом

273

237

714

19

987

256

Протягом 2018 року Товариством було придбані дві земельні ділянки первісною
вартістю 703 тис. грн. під будівництво адміністративно-побутового комплексу яке,
попередньо, передбачається використовувати, як офісне приміщення.
Первісна вартість повністю зношених основних засобів становить 204 тис. грн.
9. ФІНАНСОВІ АКТИВИ, ЩО ОЦІНЮЮТЬСЯ ЗА СПРАВДЛИВОЮ ВАРТІСТЮ ЧЕРЕЗ ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД (ІСД)
До фінансових активів доступних для продажу, Компанія відносить інвестиції в акції, та корпоративні права запланований термін продажу яких більше 12 місяців та
які відображені в рядку 1035 «Інші фінансові інвестиції».
Таблиця 9.
Фінансові активи, що оцінюються за справедливою на 31.12.2018 на 31.12.2017
вартістю через ІСД
тис. грн.
тис. грн.
Частки в господарських товариствах
300
300
Разом
300
300
10.
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 акції та паї (частки)
господарських товариств.
Таблиця 10.
Фінансові активи доступні для продажу
на 31.12.2018 на 31.12.2017
тис. грн.
тис. грн.
Акції Компаній, що не котируються на біржі
3 138
5 680
Разом
3 138
5 680
11.
ГРОШОВІ КОШТИ ТОВАРИСТВА
Грошові кошти Товариства складаються з грошових коштів на поточних рахунках
та в касі Товариства. В рядку 1165 Звіту про фінансовий стан (Баланс) станом на початок звітного періоду у сумі 1 809 тис. грн. та на кінець звітного періоду у сумі 2 234
тис. грн. відображено грошові кошти в національній валюті на поточних рахунках
Товариства.
12.
ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
Основні принципи обліку дебіторської заборгованості, що визнається фінансовим
активом наведені в примітці3.3.1.
Класифікація дебіторської заборгованості за видами наведено в таблиці 11
Таблиця 11.
Найменування статті
Торговельна дебіторська заборгованість
Очікувані кредитні збитки щодо дебіторської заборгованості

(4)

(4)

Інша поточна дебіторська заборгованість

Знос на 31.12.2018 р. тис. грн.

(21)

(21)

Балансова вартість на 01.01.2018 р., тис. грн.

4

4

Чиста вартість торговельної дебіторської заборгованості

Балансова вартість на 31.12.2018 р., тис. грн.

-

-
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Залишок
31.12.2018, тис.
грн.

Земельні ділянки

Амортизація за 2018 рік, тис. грн.

Первісна вартість повністю зношених нематеріальних активів становить 21 тис.
грн.
8. ОСНОВНІ ЗАСОБИ
Усі аспекти облікової політики основних засобів описано в Примітці 3.4.
Відомості щодо руху основних засобів наведено в Таблиці 8.
В 2017, 2018 роках в Товаристві не було активів класифікованих Товариством як
активи призначені для продажу.
Переоцінка вартості основних засобів Товариством в 2018 р. не проводилася.
Основні засоби обліковуються з використанням моделі собівартості.
Ні переданих у заставу, ані будь-яких обмежень права власності щодо відображе-

Залишок
01.01.2018, тис.
грн.

31.12.2018,
тис. грн.

31.12.2017,
тис. грн.

228

1 805

-

-

8

26

236

1 831

Товариство проводить аналіз та оцінку рівня очікуваного кредитного ризику з використанням індивідуального підходу до конкретного дебітора.
13. ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Таблиця 12.
Найменування статті

31.12.2018,
тис. грн.

31.12.2017,
тис. грн.

-

12

Кредиторська заборгованість за:
товари, роботи, послуги
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ЕМІТ ІНФО
Розрахунки з бюджетом

21

-

Поточні забезпечення

249

208

Інші поточні зобов’язання

33

17

Разом

303

237

13.1. Забезпечення
В 2018 р. Товариство сформувало поточні забезпечення на виплату щорічних відпусток.
Таблиця 13.
тис. грн.
Забезпечення на виплату відпусток на 01.01.2017 р.,

208

Використано

(33)

Нараховано

74

Забезпечення на виплату відпусток на 01.01.2018 р.,

249

14. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ
Зареєстрований та сплачений Статутний капітал Товариства становить
Таблиця 14.
Найменування статті
Статутний капітал

31.12.2018,
тис. грн.

31.12.2017,
тис. грн.

7 700

7 700

15. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ
В статті Балансу «Резервний капітал» станом на 31.12.2018 року наводиться сума
резервів, створених, відповідно до чинного законодавства або установчих документів, за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.
Таблиця 15.
Найменування статті
Резервний капітал

31.12.2018,
тис. грн.

31.12.2017,
тис. грн.

370

370

16. НЕРОЗПОДІЛЕНИЙ ПРИБУТОК (НЕПОКРИТИЙ ЗБИТОК)
тис. грн.
Залишок на 01.01.2017, тис. грн.

(261)

Виправлення помилок

(87)

Скоригований залишок на 01.01.2017, тис. грн.

(348)

Прибуток (збиток) за 2017 р. , тис. грн.

110

Залишок на 01.01.2018, тис. грн.

(238)

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

102

Залишок на 31.12.2018, тис. грн.

(136)

17. 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 2018 року по 31 грудня 2018 року – 18 %.
Таблиця 16.
Найменування статті
Витрати (дохід) з податку на прибуток

2018, тис.
грн.

2017 тис.
грн.

23

25

18.
УМОВНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА УМОВНІ АКТИВИ
Станом на 31 грудня 2018 року у Товариства відсутні судові позови які мали б
вплив на активи та зобов’язання.
19.
.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.
Пов’язаними сторонами Товариства є керівний склад Компанії в особі Директора
Волошка В.А. учасники Товариства
19.1.
Інформація про власників Товариства:
Таблиця 17.
Прізвище, ім’я, по Адреса реєстрації
батькові фізичної
особи - власника з
істотною участю у
Товарістві
Резніченко В.Ф.

Відсотки ста- Розмір участі у
тутного капі- грн у власника
талу (%)
заявника, грн.

03194, м.Київ, Святошин- 45
ський район, вул Зодчих,
будинок 30, квартира 305

3 465 000,00

Резніченко С.В.

01133, м.Київ, Печерський 5
район, бульвар Лесі Українки, будинок 19, квартира
195

385 000,00

Тараторін М.Ю.

02222, м.Київ, Деснянський 50
район, вул. Драйзера, будинок 18, квартира 45

3 850 000,00

Підсумок

100

232

ЕМІТ ІНФО

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

19.2. Операції з пов’язаними особами
Операції з підприємствами які опосередковано перебувають під спільним контролем разом з Товариством
Таблиця 18.
2018, тис. грн. 2017, тис. грн.
Придбання послуг

16

-

Інших операцій між пов’язаними особами протягом 2018 року не відбувалось,
крім виплат винагороди за виконання трудових функцій відповідно до штатного
розкладу Компанії її керівнику.
19.3. Інформація про управлінський персонал Товариства:
Управлінським персоналом Товариства є: Генеральний директор
Компенсація провідному управлінському персоналу:
Таблиця 19.
2018, тис. грн.

2017, тис. грн.

Операції з управлінським персоналом

Всього

Операції з
управлінським
персоналом

Всього

120

913

100

899

Короткострокові
виплати працівникам

20.
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.
20.1. 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).
20.2. 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.
20.3. 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.
21.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТУПІНЬ РИЗИКУ ТОВАРИСТВА НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ
РЕЗУЛЬТАТІВ ПРУДЕНЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ СТАНОМ 31.12.2018 Р.
Таблиця 20.
Пруденційні показники

Значення

Норматив

Розмір регулятивного капіталу

7 094

7 000

Норматив адекватності регулятивного капіталу

33

Не менше 8%

Норматив адекватності капіталу першого рівня

33

Не менше 4,5%

Коефіцієнт фінансового левериджу

0,03

Від 0 до 3

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

7,26

Не менше 0,2

22. ПОДІЇ ПІСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ
Після дати балансу у Товариства не відбувалось подій, які є суттєвими і які можуть
впливати на економічні рішення користувачів фінансової звітності.

Генеральний директор		
		
Головний бухгалтер		

Волошка В.Л.
Салівон К.І.

7 700 000,00
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ТОВ «Фондова компанія «ФАВОРИТ»

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо аудиту повного комплекту фінансової звітності
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ»
станом на 31.12.2018 року
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Учасникам ТОВ «Фондова компанія «ФАВОРИТ»
Керівництву ТОВ «Фондова компанія «ФАВОРИТ»
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
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 2018 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, і приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад
значущих облікових політик.
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає
достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан компанії на 31 грудня 2018 р., її
фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності».
Основа для думки із застереженням
1. Товариством, в порушення вимог§5.5 МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» не створено резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за дебіторською заборгованістю за грошовими коштами в банках (рядок 1165 «Грошові кошти та еквіваленти»), в яких введено тимчасову адміністрацію та обіг яких обмежено. Загальна сума
оціненої заборгованості становить суму 124 тис. грн.;
2. Товариством допущена помилка при розрахунку забезпечень на виплату відпусток працівникам. внаслідок чого завищено сума поточних забезпечень (рядок
1660 Балансу) станом на 01.01.2018 р. на суму 32 тис. грн. та станом на 31.12.2018 р.
на суму 22 тис. грн., а також знижено фінансові результати діяльності на 10 тис. грн.
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.
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 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.
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
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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.
ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ
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.

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.

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.

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

Резніченко В.Ф.; Резніченко С.В.; Тараторін М.Ю.

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 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.
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 31.12.2018
р. становить 7 934 тис. грн., та складається з :
- статутного капіталу в сумі 7 700 тис. грн.;
- резервного капіталу в сумі 370 тис. грн.;
- нерозподілених прибутків (непокриті збитки) в сумі (136) тис. грн.
На нашу думку розмір статутного капіталу Товариства станом на 31.12.2018 р. 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 (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 реінвесту-
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вання 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.
Товариство повинно мати резервний фонд в сумі 1 925 тис. грн.
Станом на 31.12.2018 р. резервний фонд був сформований 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

3 500,00

Резніченко Сергій Вікторович

35%

350 000 000

3 500,00

Коршунов Олександр Федорович

5%

50 000 000

500,00

100

1 000 000 000

10 000,00

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

Засновник

Документ

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

ПКО №6 від
06.08.1996 р.

30 000 000

06.08.1996

Коршунова О.Ф.

Сума (карбо- Сума (грн.)
ванці)

Засновник

300,00

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

та розподіллено між учасниками відповідно до вимог Статуту
Засновник

Сума внеску, карбо- Сума внеску, грн..
ванців.

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.
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Частка в
Сума додаткостатутному вого внеску,
капіталі %
грн.

Сума внеску, Сума внеску,
грн.
грн..

ТОВ «ГЕЯ»

0,71

-

2 500,00

2 500,00

Тараторін Михайло
Юрійович

45,0%

154 000,00

3 500,00

157 500,00

Резніченко Сергій
Вікторович

45,0%

154 000,00

3 500,00

157 500,00

Коршунов Олександр
Федорович

9,29

32 000,00

500,00

32 500,00

Разом

100

340 000,00

10 000,00

350 000,00

Зміни до Статуту товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія
«ФАВОРИТ» зареєстровано Залізничною райдержадміністрацією м. Києва 14.04.1998
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

06.08.1996

234

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

Внески до Статутного фонду здійснено грошовими коштами наступним чином
Дата

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Частка в
статутному
капіталі %

ТОВ «ГЕЯ»

Сума внеску,
грн..

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.
Засновник

Частка в
Сума достатутному даткового
капіталі %
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
Дата

Учасники

Документ

Сума (грн.)

11.09.1998

Тараторін М.Ю.

Б/в Міське відд. ПІБ м. Київ

7 500,00

11.09.1998

Резніченко С.В.

Б/в Міське відд. ПІБ м. Київ

7 500,00

15.09.1998

Резніченко С.В.

Б/в Міське відд. ПІБ м. Київ

500,00

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 громадян-
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ки 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

4,8
100

366 000,00

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:
Учасник

Частка в статутному
капіталі %

Сума внеску грн.

165 500,00

Тараторін Михайло Юрійович

50,0

1 150 000,00

17 500,00

Резніченко Сергій Вікторович

5,0

115 000,00

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..
2 500 000,00

Тараторін Михайло Юрійович

50,00

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 Сума внеску, грн..
капіталі %

Тараторін Михайло Юрійович

50,00

400 000,00

Резніченко Сергій Вікторович

5,0

40 000,00

Резніченко Віктор Федорович

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..
500 000,00

Тараторін Михайло Юрійович

50,00

Резніченко Сергій Вікторович

5,0

50 000,00

Резніченко Віктор Федорович

45,0

450 000,00

100

1 000 000,00

Зміни до Статуту товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія
«ФАВОРИТ» (нова редакція) зареєстровано Солом’янскою районною державною адміністрацією м. Києва 16.02.2009 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.
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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 Сума внескугрн.
капіталі %

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.
3 700 000,00

Тараторін Михайло Юрійович

50,0

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. проведено 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:
Учасник

Частка в статутному
капіталі %

Сума внеску грн.
3 850 000,00

Тараторін Михайло Юрійович

50,0

Резніченко Сергій Вікторович

5,0

385 000,00

Резніченко Віктор Федорович

45,0

3 465 000,00

100

7 700 000,00

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
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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 Товариства з податку на прибуток становить 16 тис. грн.. Борг виник
у зв’язку із тим, що Товариством помилково перерахований податок на прибуток на
інший рахунок у Казначействі. Товариство звернулося з проханням до фіскальних
органів стосовно зарахування такого платежу в рахунок податку на прибуток.
На нашу думку наслідки даної події не будуть мати суттєвого впливу на показники
фінансової звітності.
Пов’язані особи Компанії
Інформація щодо пов’язаних осіб, які були встановлені аудитором в процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності Компанії у 2018 році, наведена в таблиці
нижче:
1. Учасники Товариства
Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної
особи - власника з
істотною участю у
Товаристві

Адреса реєстрації

Відсотки
статутного
капіталу (%)

Розмір
участі у грн у
власника заявника, грн.

Резніченко В.Ф.

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

45

3 465 000,00

Тараторін М.Ю.

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

50

3 850 000,00

Підсумок

95

7 315 000,00

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).
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.
Фінансова звітність Компанії не була скоригована через відсутність коригуючих
подій.
Аудиторами не виявлено ніяких подій після дати балансу, які є суттєвими і які можуть впливати на економічні рішення користувачів щодо Компанії (наприклад, оголошення плану про припинення діяльності, істотні придбання активів, оголошення
про значну реструктуризацію, прийняття значних або непередбачених зобов’язань,
початок великого судового процесу).
Керуючись Міжнародним стандартом аудиту 560 «Подальші події» аудитор не несе
відповідальності за здійснення процедур або запитів стосовно фінансових звітів після дати Аудиторського висновку. Протягом періоду, починаючи з дати надання звіту
незалежних аудиторів до дати оприлюднення фінансових звітів, відповідальність
за інформування аудитора про факти, які можуть вплинути на фінансові звіти, несе
управлінський персонал Компанії.
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.
Інша фінансова інформація
Пруденційні нормативи, що використовуються для вимірювання та оцінки ризиків
діяльності:
Пруденційні показники
Розмір регулятивного капіталу

Значення

7 000

Норматив адекватності регулятивного
капіталу

33

Не менше 8%

Норматив адекватності капіталу першого рівня

33

Не менше 4,5%

Коефіцієнт фінансового левериджу

0,03

Від 0 до 3

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

7,26

Не менше 0,2

ЕМІТ ІНФО

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 і дата видачі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України (АПУ): 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 ;
Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм,
які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних
паперів, виданого Комісією: Реєстраційний номер Свідоцтва: 321. Серія та номер
Свідоцтва: П000321. Строк дії Свідоцтва: з 16.04.2013 року по 29.10.2020 року.
Прізвище, ім’я, по батькові аудиторів, які проводили аудиторську перевірку, та
серія, номер, дата видачі Сертифіката аудитора, виданого АПУ: Шевцова Тетяна Сергіївна – сертифікат серії А № 000893, виданий 28.03.1996 року, номер реєстрації в
Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 100834;
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
надання впевненості (аудит) від 22 січня 2019 року №2;
Дата початку та дата закінчення проведення аудиту:
Дата початку проведення аудиту – 01.02.2019 року,
Дата закінчення проведення аудиту – 29.03.2019 р.
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей Звіт незалежного аудитора,
є Шевцова Тетяна Сергіївна
Директор
ТОВ «Аудиторська фірма «Капітал Плюс»		
Т.С. Шевцова
Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська (Фрунзе), 14-18, офіс 49
Тел./факс (044) 502 67 18, (044) 502 67 19
29 березня 2019 р.

Норматив

7 094
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ТОВ «СПАЙК-ІНВЕСТ»
КОДИ

Територія: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
2019

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

35542661

Середня кількість працівників: 4

за КОАТУУ

1210136900

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2),
грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками).

за КОПФГ

240
66.12

за КВЕД

Адреса: вулиця вул.Писаржевського, буд. 1А, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49005 3738344
Складено:

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018р.
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

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

2

3

4

1000
1001
1002
1005

15
15

15
15

20
20

20
20

Код
рядка

Примітка

1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020

• Форма №1

V

•

1801001

Код за ДКУД
Пасив

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

Код
рядка

Примітка

На початок
звітного
періоду

2

3

4

5

50 000

50 000

1400

На кінець
звітного
періоду

1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425

212 496

212 527

(

) (

)

(

) (

)

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

1430
1435
1495

Пенсійні зобов`язання

1505

1035

Довгострокові кредити банків

1510

1040
1045
1050
1060

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

1515
1520

1065

Благодійна допомога

1526

1090
1095

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

1530

резерв незароблених премій

1533

інші страхові резерви

1534

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

1535
1540
1545
1595

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

1600
1605

1670
1690

2 250

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

1695

2 275

16

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

Баланс

1900

264 771

262 543

1021
1022
1030

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125
1130

5

7

1135
1136
1140

55

224

41 601
223 035
75

37 568
224 659
85

75

85

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

264 771

262 543

1200
1300

264 771

262 543

№1(27) • 26 квітня 2019 р.

262 496

262 527

12
13
13

7
9
9

1500

1521
1525

1531
1532

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

1700
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

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

Стаття

1

2

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

2000

Чисті зароблені страхові премії

2010

Премії підписані, валова сума

2011

3

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

4

5

131 760

536 893

2013

Зміна частки перестраховиків у
резерві незароблених премій

2014

2070

Валовий
прибуток

2090

збиток

2095

2150

(

Інші операційні витрати

2180

(

(

131 583

) (

)

104

177
(

536 789

) (

)

2240

Дохід від благодійної допомоги

2241

Фінансові витрати

2250

(

) (

)

Втрати від участі в капіталі

2255

(

) (

)

Інші витрати

2270

(

) (

)

Інші операційні доходи

2120

57

Дохід від зміни вартості активів,
які оцінюються за справедливою
2121
вартістю
Дохід від первісного визнання
біологічних активів і сільськогоспо- 2122
дарської продукції
(

Код Пимітрядка
ка

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
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219

) (

259

прибуток

2290

збиток

2295

(

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

(

Прибуток (збиток) від припиненої
діяльності після оподаткування

2305

391

) (

383

)

прибуток

2350

збиток

2355

361

)

97

40

9

) (

264

)

) (

20

)

) (

284

)

3

31
(

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

2415

(

Чистий фінансовий результат:

2130

Частка іншого сукупного доходу
асоційованих та спільних підприємств

)

Інші доходи

2112

2410

) (

2220

Зміна частки перестраховиків в
інших страхових резервах

Накопичені курсові різниці

(

Інші фінансові доходи

Фінансовий результат до оподаткування:

2405

61

2200

2111

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

)

Дохід від участі в капіталі

Зміна інших страхових резервів,
валова сума

2400

139

2195

Прибуток (збиток) від впливу інфля- 2275
ції на монетарні статті

Дооцінка (уцінка) необоротніх
активів

) (

збиток

2110

2

5

)

2190

Дохід (витрати) від зміни інших
страхових резервів

1

5
) (

прибуток

2105

Стаття

4

Витрати на збут

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

Адміністативні витрати

3

Фінансовий результат від операційної діяльності:

Собівартість реалізованої продукції 2050
(товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2

Витрати від зміни вартості активів,
які оцінюються за справедливою
2181
вартістю
Витрати від первісного визнання
біологічних активів і сільськогоспо- 2182
дарської продукції

Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума

1801003

Код за ДКУД
1

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

4

5

Стаття

1

Код Пимітрядка
ка

2

3

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

4

5

Матеріальні затрати

2500

3

4

Витрати на оплату праці

2505

112

103

Відрахування на соціальні заходи

2510

30

27

Амортизація

2515

Інші операційні витрати

2520

251

386

Разом

2550

396

522

2

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Стаття

1
Середньорічна кількість простих
акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію
Скоригований чистий прибуток
(збиток) на одну просту акцію
31

(284)

Дивіденди на одну просту акцію
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Код Пимітрядка
ка

2

3

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

4

5

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

Примітка

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

4

3000
3005
3006
3010

За аналогічний
період попереднього року
5

183

379

17

67

2

3025
3035
3040
3045
3050

4

5

47 579

3205
3215

43

166

3220
3225
3230
3235
3250
3255

(

) (

)

3260
3270
3275

(
(
(

47 380

) (
) (
) (

)
)
)

3280

(

) (

)

3290

(

) (

3295

)

242

166

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової
діяльності

3055
3095

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

584 920

Товарів (робіт, послуг)

3100

(

250

) (

241

)

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

(
(
(

90
30
35

) (
) (
) (

83
27
27

)
)
)

3116

(

13

) (

7

)

3117

(

3118

(

12

) (

20

)

Витрачання на оплату авансів

3135

(

3

) (

1

)

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

) (

)

) (
24

) (

-232

)
586 854

)

-1867

3300
3305
3310
3340

Код
рядка

Примітка

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

Стаття

1 424

3345

(

) (

)

3350
3355
3360

(
(
(

) (
) (
) (

)
)
)

3365

(

) (

)

3370

(

) (

)

3375

(

) (

)

3390

(

) (
1 424

3400
3405

10
75

-277
352

85

75

3410
3415

1801005

Код за ДКУД

Зареєстрований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

4

5

6

7

)

3395

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ Форма №4
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3

3200

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

Нерозподілений
прибуток
(непокритий збиток)
8

Неоплачений капітал

Вилучений
капітал

9

10

Всього
11

50 000

212 496

262 496

50 000

212 496
31

262 496
31

31
212527

31
262527

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

50 000
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ЕМІТ ІНФО

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року
(в тисячах гривень)
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Спайк-Інвест»
ФІНАНСОЇ ЗВІОСТІ
1.
СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Спайк-Інвест» (далі - «Компанія»)
зареєстроване та здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України. Компанія була створена 26.11.2007р., Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 №063936. Місце проведення державної реєстрації – Виконавчий комітет
Дніпропетровської міської ради.
Відповідно до довідки ЄДРПОУ, Компанія здійснює наступні види діяльності за КВЕД2010:
66.12 – Посередництво за договорами по цінних паперах або товарів.
Компанія має наступні ліцензіі:
- Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Серія АЕ № 263039,
видана 17.04.2013 року – Дилерська діяльність. Строк дії ліцензії з 17.04.2013р. необмежений.
- Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Серія АЕ № 263038,
видана 17.04.2013 року – Брокерська діяльність. Строк дії ліцензії з 17.04.2013р. необмежений.
- Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Серія АЕ № 263040,
видана 17.04.2013 року – Андеррайтинг. Строк дії ліцензії з 17.04.2013р. необмежений.
Юридична адреса Компанії:
49005, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Писаржевського, буд. 1А.
2.
ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Заява про відповідність
Ця фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (далі - МСФЗ).
Компанія вперше почала надавати фінансову звітність за Міжнародними стандартами
фінансової звітності в 2015 році, датою переходу на МСФЗ було 1 січня 2014 року.
Функціональна валюта та валюта подання
Фінансова звітність представлена в українській гривні, що є функціональною валютою
Компанії. Вся фінансова інформація, представлена в українських гривнях, округляється до найближчої тисячі, якщо не вказано інше.
Операції в інших валютах розглядаються, як операції в іноземній валюті. Операції в іноземній валюті спочатку відображаються у функціональній валюті за курсом НБУ, що діє
на дату здійснення операції. Монетарні активи і зобов’язання, виражені в іноземній
валюті, перераховуються у функціональну валюту за обмінним курсом, що діє на звітну
дату. Всі курсові різниці відображаються у звіті про сукупний дохід за період.
Припущення щодо функціонування компанії в найближчому майбутньому
Фінансова звітність була підготовлена виходячи з припущення, що Компанія буде продовжувати свою діяльність як діюче підприємство в осяжному майбутньому, що передбачає реалізацію активів та погашення зобов’язань у ході звичайної діяльності.
При цьому слід зазначити, що на дату затвердження звітності, Компанія функціонує в
нестабільному середовищі, що пов’язано з наслідками світової економічної кризи. Стабілізація економічної ситуації в Україні буде значною мірою залежати від ефективності
фіскальних та інших заходів, що будуть здійснюватися урядом України. У той же час
не існує чіткого уявлення того, яких заходів вживатиме уряд України для подолання
кризи. У зв’язку з відсутністю чіткого плану заходів уряду по виходу з кризи неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної ситуації на фінансовий
стан Компанії. В результаті виникає невизначеність, яка може вплинути на майбутні
операції, можливість відшкодування вартості активів Компанії та здатність Компанії
обслуговувати і платити за своїми боргами в міру настання термінів їх погашення. Дана
фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які можуть мати місце в результаті
такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі та зможуть бути оцінені.
Застосування нових стандартів та інтерпретацій
При підготовці фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, Компанія
застосувала всі нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, які мають відношення
до її операцій та є обов’язковими для застосування при складанні звітності, починаючи з 1 січня 2016р. Застосування доповнень та змін до стандартів та інтерпретацій, не
призвело до будь-якого впливу на облікову політику, фінансовий стан чи результати
діяльності Компанії.
Зміни в обліковій політиці
Протягом 2018 року змін в обліковій політиці Компанії не відбувалось.
3.
СНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Облікова політика, викладена нижче, послідовно застосовувалася до всіх періодів,
представлених у цій фінансової звітності.
Нематеріальні активи
Нематеріальні активи Компанії, в основному, включають програмне забезпечення та
ліцензії на ліцензовані види діяльності. Витрати на створення та придбання нематеріальних активів капіталізуються на основі витрат, понесених при їх створенні. Витрати
на придбання та створення нематеріальних активів рівномірно амортизуються протягом терміну їх використання. При розрахунку амортизації були використані наступні
терміни корисного використання активів (у роках):

Комп’ютерні програми

2-6

Ліцензії

5

Очікувані терміни корисного використання та методи нарахування амортизації переглядаються у кінці кожного звітного року. У випадку необхідності проводяться відповідні зміни в оцінках, щоб врахувати їх ефект у майбутніх звітних періодах.
Основні засоби
Об’єкти основних засобів відображаються по фактичній собівартості за вирахуванням
накопичених сум амортизації та збитків від знецінення. Щорічно керівництво Компанії
визначає відхилення залишкової вартості основних засобів від їх справедливої вартості. У випадку виявлення суттєвих відхилень проводиться їх переоцінка. У подальшому
переоцінка основних засобів проводиться з достатньою регулярністю, щоб не допустити суттєвої різниці балансової вартості від тієї, яка б була визначена з використанням
справедливої вартості на кінець звітного періоду.
Дооцінка балансової вартості, у результаті переоцінки основних засобів, відноситься
на резерв з переоцінки, що відображений у розділі власного капіталу звіту про фінансове становище, крім тієї частини, в якій вона відновлює суму зменшення вартості від
переоцінки того самого активу, раніше визнаного в прибутках або збитках. Уцінка
балансової вартості включається в прибутки чи збитки, за винятком випадків, коли
уцінка безпосередньо компенсує дооцінку балансової вартості того самого активу в
попередньому періоді і відноситься на зменшення резерву з переоцінки. Накопичена
на дату переоцінки амортизація основних засобів перераховується пропорційно зміні
балансової вартості активу в брутто-оцінці таким чином, щоб балансова вартість активу після переоцінки була рівна його переоціненій вартості.
Дооцінку, що входить до власного капіталу об’єкта основних засобів, Компанія прямо
переносить до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання активу.
Амортизація основних засобів нараховується за прямолінійним методом протягом
очікуваного терміну корисного використання відповідних активів. При розрахунку
амортизації були використані наступні терміни корисного використання активів (у
роках):

Земля

240

Не амортизується

ЕМІТ ІНФО

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Будівлі та споруди

20

Виробниче обладнання та інвентар

3

Офісні меблі та обладнання

3

Інші

3

При проведенні технічних оглядів, витрати на проведення ремонту визнаються в балансовій вартості об’єкта основних засобів, якщо задовольняють критерії визнання.
Основний засіб знімається з обліку при його вибутті або у випадку, якщо від його подальшого використання не очікується отримання економічних вигід. Прибуток або
збиток від вибуття активу (розраховується як різниця між чистими надходженнями від
вибуття та балансовою вартістю активу), включається до звіту про сукупні прибутки та
збитки за період, в якому визнання активу припиняється.
Залишкова вартість, строки корисного використання та методи нарахування амортизації активів аналізуються наприкінці кожного фінансового року та коректуються в
міру необхідності.
Витрати на проведення ремонту орендованого основного засобу визнаються в балансовій вартості об’єкта основних засобів, якщо задовольняють критерії визнання, та
амортизується на протязі строку оренди, використовуючи принцип пріоритету змісту
над формою. При достроковому розірванні договору оренди балансова вартість покращень (за вирахуванням накопиченої на той момент амортизації) має бути списана
на витрати поточного періоду.
Інвестиційна нерухомість
Об’єкти інвестиційної нерухомості відображаються згідно моделі обліку по фактичним
витратам за виключенням об’єктів, які призначені для продажу. Амортизація інвестиційної нерухомості нараховується за прямолінійним методом протягом очікуваного
терміну корисного використання. При розрахунку амортизації використовуються наступні терміни корисного використання активів (у роках): 20 років.
Переведення до категорії інвестиційної нерухомості або виключення з даної категорії
проводиться тільки при зміні призначення об’єкта, що підтверджується:
- початком використання нерухомості як нерухомість, зайняту власником, при переведенні з інвестиційної нерухомості в категорію нерухомості, займаної власником;
- початком реконструкції з метою продажу, при перекладі з переведенні з інвестиційної нерухомості до запасів;
- завершенням періоду, протягом якого власник займав нерухомість, при переведенні
з категорії нерухомості, зайнятої власником, до інвестиційної нерухомості ; або
- початком операційної оренди за договором з іншою стороною, при переведенні із
запасів до інвестиційної нерухомості.
Якщо окремий об’єкт інвестиційної нерухомості одночасно є об’єктом, який використовується як для потреб власника, так й для надання в оренду, то вартість такого
об’єкту розподіляється пропорційно до площ використаних для потреб власника та
надання в оренду
Зменшення корисності активів
На кожну звітну дату Компанія визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисності активу. Якщо такі ознаки існують, то розраховується вартість відшкодування активу
з метою визначення розміру збитків від знецінення (якщо такий має місце). Вартість
очікуваного відшкодування активу - це більша з двох значень: справедлива вартість
активу за вирахуванням витрат на продаж та вартість використання активу. Сума очікуваного відшкодування визначається для окремого активу, за винятком активів, що не
генерують надходження грошових коштів і, в основному, незалежні від надходжень,
що генеруються іншими активами або групою активів. Якщо балансова вартість активу
перевищує його суму очікуваного відшкодування, актив вважається таким, корисність
якого зменшилася і списується до вартості відшкодування. При оцінці вартості використання активу, майбутні грошові потоки дисконтуються за ставкою дисконтування
до оподаткування, яка відображає поточну ринкову оцінку вартості грошей у часі та
ризики, властиві активу. Збитки від зменшення корисності визнаються у звіті про сукупні прибутки та збитки за період у складі тих категорій витрат, які відповідають функції активу, корисність якого зменшилася.
На кожну звітну дату Компанія визначає, чи є ознаки того, що раніше визнані збитки
від зменшення корисності більше не існують або зменшилися. Якщо така ознака є, розраховується сума очікуваного відшкодування. Раніше визнані збитки від зменшення
корисності відновлюються тільки в тому випадку, якщо мала місце зміна в оцінці, яка
використовувалася для визначення суми очікуваного відшкодування активу, з часу
останнього визнання збитку від зменшення корисності. У зазначеному випадку балансова вартість активу підвищується до очікуваного відшкодування суми. Отримана сума
не може перевищувати балансову вартість (за вирахуванням амортизації), за якою даний актив визнавався б у випадку, якби в попередні періоди не був визнаний збиток
від зменшення корисності. Сторнування вартості визнається у звіті про сукупні прибутки та збитки за період. Після такої зміни вартості, майбутні амортизаційні відрахування
коригуються таким чином, щоб амортизувати переглянуту балансову вартість активу,
за вирахуванням залишкової вартості, на систематичній основі протягом строку корисної служби.
Визнання фінансових інструментів
Компанія визнає фінансові активи та фінансові зобов’язання у своєму балансі тоді і
тільки тоді, коли воно стає стороною контрактних зобов’язань на інструменти. Фінансові активи та зобов’язання визнаються на дату здійснення операції.
Згідно з МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», фінансові активи класифікуються на чотири категорії:
- фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток;
- позики та дебіторська заборгованість;
- інвестиції, що утримуються до погашення; і
- фінансові активи, що є в наявності для продажу.
При первісному визнанні фінансових активів, вони визнаються за справедливою вартістю плюс, у разі, якщо це не інвестиції, які переоцінюються за справедливою вартістю
через прибуток або збиток, витрати за угодами, прямо пов’язані з придбанням або випуском фінансового активу. Коли Компанія стає стороною за договором, то вона розглядає наявність у ньому вбудованих похідних інструментів. Вбудовані похідні інструменти відокремлюються від основного договору, який не оцінюється за справедливою
вартістю через прибуток або збиток у випадку, якщо аналіз показує, що економічні
характеристики і ризики вбудованих похідних інструментів істотно відрізняються від
аналогічних показників основного договору.
Компанія класифікує фінансові активи безпосередньо після первісного визнання і,
якщо це дозволено або прийнятно, переглядає встановлену класифікацію в кінці кожного фінансового року.
Всі угоди з купівлі або продажу фінансових активів на «стандартних умовах» визнаються на дату укладення угоди, тобто на дату, коли Компанія бере на себе зобов’язання
купити актив. Угоди з купівлі або продажу на «стандартних умовах» - це покупка або
продаж фінансових активів, яка вимагає поставки активу в терміни, встановлені законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку.
Фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток
Фінансовий актив відноситься до фінансових активів, які переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо він класифікується як утримуваний
для продажу або є таким після первісного визнання. Фінансові активи переоцінюються
за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо Компанія управляє такими інвестиціями та приймає рішення про купівлю або продаж на основі справедливої
вартості, відповідно до прийнятих управлінням ризиків або інвестиційною стратегією.
Після первісного визнання витрати, що мають відношення до проведення операції,
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визнаються через прибуток чи збиток в міру їх виникнення. Фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, оцінюються за
справедливою вартістю; відповідні зміни визнаються в прибутках або збитках.
Позики та дебіторська заборгованість
Позики та дебіторська заборгованість - це непохідні фінансові активи з фіксованими
або обумовленими платежами, які не котируються на активному ринку. Після первісної
оцінки позики та дебіторська заборгованість обліковуються за амортизованою вартістю з використанням ефективної відсоткової ставки за вирахуванням резерву під знецінення. Амортизована вартість розраховується з урахуванням знижок або премій, що
виникли при придбанні, й включає комісійні, які є невід’ємною частиною ефективної
процентної ставки, і витрати по здійсненню угоди. Доходи і витрати, що виникають
при припиненні визнання активу у фінансовій звітності, при знеціненні та нарахування
амортизації, визнаються у звіті про сукупні прибутки та збитки.
При первісному визнанні, видані позики обліковуються за справедливою вартістю
виданих коштів, що визначається з використанням ринкових відсоткових ставок на
подібні інструменти, якщо вони істотно відрізняються від відсоткової ставки за виданою позикою. Надалі позики оцінюються за амортизованою вартістю із застосуванням
методу ефективного відсотка. Різниця між справедливою вартістю виданих коштів та
сумою погашення позики відображається як відсотки до отримання протягом терміну,
на який видано позику. Амортизована вартість розраховується з урахуванням будьяких витрат, пов’язаних із здійсненням операції, і будь-якого дисконту або премії при
погашенні.
Позики, термін погашення яких більше дванадцяти місяців від дати звіту про фінансовий стан, включаються до складу необоротних активів.
Грошові кошти та їх еквіваленти складаються із залишків грошових коштів і депозитів
до запиту з початковим терміном погашення три місяці або менше. Банківські овердрафти, що погашаються на вимогу й складають невід’ємну частину управління грошовими коштами Компанії, є компонентом грошових коштів та їх еквівалентів для цілей
звіту про рух грошових коштів.
Інвестиції, наявні для продажу
Наявні для продажу фінансові активи - це непохідні фінансові активи, які спеціально
віднесені в дану категорію або які не були віднесені до жодної з інших трьох категорій. Після первісного визнання фінансові активи, наявні для продажу, оцінюються за
справедливою вартістю, а нереалізовані прибуток або збиток визнаються в іншому
сукупному прибутку.
При вибутті інвестиції накопичений прибуток або збиток, раніше відображені в іншому сукупному прибутку, визнаються у звіті про сукупні прибутки та збитки за період.
Відсотки, зароблені або сплачені за інвестиціями, відображаються у фінансовій звітності як відсоткові доходи або витрати, з використанням ефективної ставки відсотка.
Дивіденди, зароблені з інвестицій, визнаються у звіті про сукупні прибутки та збитки в
момент отримання прав на них.
Інвестиції, що утримуються до погашення
Якщо Компанія має намір і може утримувати до погашення боргові цінні папери, такі
фінансові інструменти класифікуються як такі, що утримуються до погашення. Фінансові активи, що утримуються до погашення, спочатку визнаються за справедливою
вартістю, плюс витрати, безпосередньо пов’язані з проведенням операції. Після первісного визнання, вони оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної відсоткової ставки, за вирахуванням збитків від знецінення. Будь-який
продаж або перекласификація інвестицій, що утримуються до погашення у сумі, що
перевищує істотну незадовго до дати їх погашення, призведе до перекласификації
всіх інвестицій, утримуваних до погашення, на інвестиції, наявні для продажу. Це допоможе запобігти Компанії класифікувати інвестиційні цінні папери у якості таких що
є в наявності для продажу, протягом поточного та двох наступних фінансових років.
Справедлива вартість
Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з
використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки. Однак, для
інтерпретації маркетингових даних з метою оцінки справедливої вартості необхідний
кваліфікований висновок. Відповідно, при оцінці не обов’язково вказувати суму, яку
можна реалізувати на існуючому ринку. Використання різних маркетингових припущень та / або методів оцінки може мати значний вплив на передбачувану справедливу
вартість.
Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з
використанням дисконтованих грошових потоків та інших відповідних методів оцінки
на кінець року; вона не вказує на справедливу вартість цих інструментів на дату підготовки цієї фінансової звітності. Ці оцінки не відображають ніяких премій або знижок,
які могли б випливати з пропозиції одночасного продажу повного пакету певного фінансового інструменту Компанії. Оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації,
ризиків, властивих різним фінансовим інструментам та інших факторів.
Оцінка справедливої вартості ґрунтується на існуючих фінансових інструментах без
спроб оцінити вартість очікуваної ф’ючерсної угоди активів і пасивів, які не вважаються фінансовими інструментами. Крім того, податкова раміфікація (розгалуженість),
пов’язана з реалізацією нереалізованих прибутків і збитків, може вплинути на оцінку
справедливої вартості і тому не враховувалася в цій звітності.
Фінансові активи та фінансові зобов’язання Компанії включають грошові кошти
і еквіваленти грошових коштів, дебіторську і кредиторську заборгованості, інші
зобов’язання і позики. Облікова політика щодо їх визнання та оцінки розкривається у
відповідних розділах цих Приміток.
Протягом звітного періоду Компанія не використовувала ніяких фінансових деривативів, процентних свопів і форвардних контрактів для зменшення валютних або відсоткових ризиків.
Непохідні фінансові зобов’язання
При первісному визнанні фінансові зобов’язання можуть бути віднесені до категорії
переоцінюваних за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо дотримані наступні критерії:
- віднесення в категорію виключає або суттєво знижує непослідовність в методах обліку, яка в іншому випадку виникла б при оцінці зобов’язань або визнання прибутку
або збитку по них;
- зобов’язання є частиною групи фінансових зобов’язань, управління якими здійснюється і результати, за якими оцінюються на підставі справедливої вартості, відповідно
до політики управління ризиками;
- фінансове зобов’язання містить вбудований похідний інструмент, який необхідно
окремо відобразити у фінансовій звітності.
Станом на 31 грудня 2017 року, Компанія не мала фінансових зобов’язань, які могли б
бути віднесені до категорії переоцінюваних за справедливою вартістю через прибуток
або збиток. Торгова кредиторська заборгованість та інші короткострокові монетарні
зобов’язання, які спочатку визнаються за справедливою вартістю, надалі обліковуються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки.
Процентні зобов’язання надалі оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної відсоткової ставки, що забезпечує той факт, що будь-які відсоткові витрати, що підлягають погашенню за період, мають постійну ставку в складі
зобов’язань звіту про фінансовий стан. У даному разі відсоткові витрати включають
початкові витрати на ведення операції і знижку, що підлягає виплаті після погашення,
а також будь-який відсоток або купон, що підлягають виплаті, поки зобов’язання залишаються непогашеними.
Знецінення фінансових активів
На кожну звітну дату Компанія визначає, чи відбулося знецінення фінансового активу
або групи фінансових активів.
Активи, що обліковуються за амортизованою вартістю
Якщо існує об’єктивне свідчення про появу збитків від знецінення за позиками та дебіторською заборгованістю, що обліковуються за амортизованою вартістю, сума збитку
оцінюється як різниця між балансовою вартістю активів та поточною вартістю очіку-
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ваних майбутніх грошових потоків (за винятком майбутніх кредитних втрат, які ще не
виникли), дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка по фінансовому
активу (тобто за ефективною ставкою відсотка, розрахованою при первісному визнанні). Балансова вартість активу повинна бути знижена або безпосередньо, або з використанням резерву. Сума збитку визнається у звіті про сукупні прибутки та збитки
за період.
Спочатку Компанія оцінює наявність об’єктивних ознак знецінення окремо по кожному фінансовому активу, який окремо є суттєвим, або на сукупній основі фінансових
активів, які окремо не є суттєвими. Якщо встановлено, що не існує об’єктивних ознак
зменшення корисності окремо оціненого фінансового активу, незалежно від того, є він
суттєвим чи ні, такий актив включається до групи фінансових активів з аналогічними
характеристиками кредитного ризику, і ця група фінансових активів оцінюється на
предмет зменшення корисності на сукупній основі . Активи, що оцінюються на предмет знецінення індивідуально, і за якими виникає або продовжує мати місце збиток від
знецінення, не включаються в сукупну оцінку на предмет знецінення.
Якщо в наступний період сума збитку від знецінення зменшується, і таке зменшення
може бути об’єктивно пов’язане з подією, що сталася після того, як було визнано знецінення, раніше визнаний збиток від зменшення корисності відновлюється. Будь-яке
подальше відновлення збитку від знецінення визнається у звіті про сукупні прибутки
та збитки за період в такому обсязі, щоб балансова вартість активу не перевищувала
амортизовану вартість цього активу на дату відновлення.
По дебіторській заборгованості створюється резерв під знецінення в тому випадку,
якщо існує об’єктивне свідчення (наприклад, ймовірність неплатоспроможності чи інших істотних фінансових труднощів дебітора) того, що Компанія не отримає всі суми,
що належать їй відповідно до умов поставки. Балансова вартість дебіторської заборгованості зменшується за допомогою використання рахунку резерву. Знецінені заборгованості припиняють визнаватися, якщо вони вважаються безнадійними.
Фінансові активи, наявні для продажу
Сума збитку від знецінення інвестицій, наявних для продажу, визнається шляхом віднесення до прибутку або збитків, визнаного в іншому сукупному доході, і представленого за справедливою вартістю в резервному капіталі. Накопичений збиток, переміщений з іншого сукупного доходу і визнаний у прибутках і збитках, представляє собою
різницю між вартістю придбання, за вирахуванням погашення основної суми та амортизації, і справжньої справедливою вартістю, за вирахуванням збитків від знецінення,
раніше визнаних у прибутках та збитках. Зміни резервів під знецінення, пов’язаних з
тимчасовою вартістю, відображаються як частина процентного доходу.
Припинення визнання фінансових активів та зобов’язань
Фінансові активи
Визнання фінансового активу (або, якщо доречно, частини фінансового активу, або
частини групи подібних фінансових активів) припиняється у разі:
- закінчення дії прав на отримання грошових надходжень від такого активу;
- збереження Компанією права на отримання грошових надходжень від такого активу
з одночасним прийняттям на себе зобов’язання виплатити їх у повному обсязі третій
особі без істотних затримок; або
- передачі Компанією належних їй прав на отримання грошових надходжень від такого
активу і якщо Компанія або а) передала практично всі ризики і вигоди, пов’язані з таким активом, або (б) не передала й не зберегла за собою практично всі ризики і вигоди,
пов’язані з ним, але при цьому передала контроль над активом.
У разі якщо Компанія передала свої права на отримання грошових надходжень від активу, при цьому не передавши й не зберігши за собою практично всі ризики і вигоди,
пов’язані з ним, а також не передавши контроль над активом, такий актив відображається в обліку в розмірі подальшої участі компанії в цьому активі. Продовження участі
в активі, що має форму гарантії за переданим активом, оцінюється за меншою з двох
сум: первісною балансовою вартістю активу або максимальною сумою компенсації,
яка може бути пред’явлена Компанії до оплати.
Фінансові зобов’язання
Визнання фінансового зобов’язання припиняється в разі погашення, анулювання або
закінчення терміну погашення відповідного зобов’язання.
При заміні одного існуючого фінансового зобов’язання іншим зобов’язанням перед
тим же кредитором на суттєво відмінних умовах або у разі внесення істотних змін в
умови існуючого зобов’язання, визнання первісного зобов’язання припиняється, а
нове зобов’язання відображається в обліку з визнанням різниці в балансовій вартості
зобов’язань у звіті про сукупні прибутки та збитки за період
Операції в іноземних валютах
Українська гривня є функціональною валютою і валютою представлення фінансової
звітності. Операції у валютах, відмінних від української гривні, спочатку відображаються за курсами обміну, що переважили на дати здійснення операцій. Монетарні активи
і зобов’язання, деноміновані в таких валютах, перераховуються в гривні за курсами
обміну, чинним на звітну дату. Курсові різниці, що виникають при перерахунку, відображаються у звіті про сукупні прибутки та збитки за період. Немонетарні активи та
зобов’язання, деноміновані в іноземних валютах, які відображені у звітності за первісною вартістю, перераховуються в гривні за курсом обміну на дату здійснення операції.
Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти включають готівку в касі і залишки на поточних рахунках у банках. Еквіваленти грошових коштів включають короткострокові інвестиції з початковим терміном погашення три місяці або менше, які можуть бути конвертовані в певні суми
грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості.
Передоплати постачальникам
Передоплати постачальникам відображаються за їх чистою вартістю реалізації за вирахуванням резерву під сумнівну заборгованість.
Запаси
Запаси оцінюються за вартістю, меншою з двох: собівартості та чистої вартості реалізації. Оцінка запасів при вибутті здійснюється з використанням методу конкретної ідентифікації їх індивідуальної собівартості. Чиста вартість реалізації являє собою оціночну
ціну продажу в ході звичайної господарської діяльності за вирахуванням оціночних
витрат на доробку і витрат, необхідних для здійснення торгової угоди. Запаси періодично переглядаються з метою створення резервів під погіршення якості, старіння
або надлишок запасів.
Торгова та інша кредиторська заборгованість
Торгова та інша кредиторська заборгованість спочатку обліковується за справедливою вартістю, а згодом відображається за амортизованою вартістю за принципом
ефективної відсоткової ставки.
Аванси, отримані
Аванси, отримані від клієнтів, спочатку обліковуються за справедливою вартістю, а
згодом відображаються за амортизованою вартістю за принципом ефективної відсоткової ставки.
Кредити та позики
Первісне визнання кредитів і позик здійснюється за їх справедливою вартістю, що
становить отримані надходження, за вирахуванням будь-яких понесених витрат на
здійснення операцій. Після первісного визнання всі кредити і позики відображаються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка.
Прибутки та збитки відображаються у складі чистого прибутку або збитку в момент
вибуття зобов’язання, а також у процесі амортизації. Кредити і позики класифікуються
як поточні, коли початковий термін погашення настає протягом дванадцяти місяців
після закінчення звітного періоду.
Зобов’язання з пенсійного забезпечення та інших виплат
(i)
Державний пенсійний план з фіксованими внесками
Компанія бере участь у державній пенсійній програмі, згідно з якою роботодавець
повинен здійснювати внески, розраховані як відсоткова частка від загальної суми заробітної плати. Ці витрати у звіті про сукупні прибутки та збитки відображаються у періоді, в якому нараховується заробітна плата.
Оренда
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Оренда, при якій за орендодавцем зберігаються всі ризики і вигоди, пов’язані з правом
власності на актив, класифікується як операційна оренда. Платежі, пов’язані з операційною орендою, відображаються у звіті про прибутки та збитки за період з використанням прямолінійного методу нарахування доходів протягом терміну оренди.
Потенційні зобов’язання
Потенційні зобов’язання не відображаються у фінансовій звітності, за винятком випадків, коли існує ймовірність того, що для погашення зобов’язання відбудеться вибуття
ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, і при цьому сума таких зобов’язань
може бути достовірно оцінена. Інформація про такі зобов’язання підлягає відображенню, за винятком випадків, коли можливість відтоку ресурсів, які являють собою економічні вигоди, є малоймовірною.
Резерви
Резерви визнаються, якщо Компанія має поточне зобов’язання (юридичне або конструктивне), що виникло в результаті минулої події, та є значна ймовірність того, що
для погашення зобов’язання буде потрібен відтік економічних вигід, і може бути зроблена надійна оцінка суми такого зобов’язання. Якщо Компанія передбачає отримати
відшкодування деякої частини або всіх резервів, наприклад, за договором страхування, відшкодування визнається як окремий актив, але тільки в тому випадку, коли
одержання відшкодування не підлягає сумніву. Витрата, що відноситься до резерву,
відображається у звіті про сукупні прибутки та збитки за період за вирахуванням відшкодування. Якщо вплив зміни вартості грошей у часі істотний, резерви дисконтуються за поточною ставкою до оподаткування, яка відображає, коли це доречно, ризики,
характерні для конкретного зобов’язання. Якщо застосовується дисконтування, то
збільшення резерву з часом визнається як витрати на фінансування.
Визнання доходів
Дохід від реалізації послуг з основної діяльності визнається за принципом нарахування, коли існує ймовірність того, що Компанія одержить економічні вигоди, пов’язані
з проведенням операції і сума доходу може бути достовірно визначена. Сума доходу
визначається на основі застосування тарифів на послуги, затверджених керівництвом
Компанії.
Доходи від інших продажів визнаються при дотриманні всіх наступних умов:
- Всі існуючі ризики і вигоди, що випливають з права власності на товар, переходять
від Компанії до покупця;
- Компанія не зберігає за собою управлінські функції, що випливають з права власності,
а також реальний контроль над проданими товарами; і
- Витрати, які були понесені або будуть понесені в зв’язку з операцією, можуть бути
достовірно визначені.
Чисті фінансові витрати
Чисті фінансові витрати включають витрати на виплату відсотків по залученим кредитам та позикам, прибутки та збитки від дисконту фінансових інструментів. Чисті фінансові витрати відображаються у звіті про сукупні прибутки та збитки. Витрати по відсотках, пов’язані з позиками, визнаються як витрати в момент їх виникнення.
Податок на прибуток
Поточний податок
Поточний податок на прибуток – це сума податку, що належить до сплати або отримання у відношенні оподатковуваного прибутку чи податкових збитків за рік, розрахованих на основі діючих чи по суті введених в дію станом на звітну дату податкових
ставок, а також всі коригування величини зобов’язань по сплаті податку на прибуток
за минулі роки.
4.
ОСНОВНІ СУДЖЕННЯ, ОЦІНКИ ТА ФАКТОРИ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
Підготовка фінансової звітності у відповідності з МСФЗ вимагає від керівництва Компанії визначення оцінок та припущень, що впливають на сума активів та зобов’язань,
розкриття умовних активів та зобов’язань станом на звітну дату, а також суми доходів
та витрат за звітний період. Визначення таких оцінок включає суб’єктивні фактори та
залежить від минулого досвіду, поточних та очікуваних економічних умов та іншої доступної інформації. Фактичні результати можуть відрізнятись від визначених оцінок.
Найбільш істотними областями, що вимагають використання оцінок та припущень керівництва, представлені наступним чином:
• термін корисного використання основних засобів та нематеріальних активів;
• резерв сумнівних боргів;
• визнання відстрочених податкових активів
Термін корисного використання основних засобів та нематеріальних активів
Оцінка термінів корисного використання основних засобів та нематеріальних активів
є предметом професійного судження, яке базується на основі досвіду використання
аналогічних активів. Майбутні економічні вигоди від даних активів, виникають переважно від їх поточного використання під час надання послуг. Тим не менш, інші фактори, такі як фізичний та моральний знос, часто призводять до змін розмірів майбутніх
економічних вигід, які як очікується будуть отримані від використання даних активів.
Керівництво періодично оцінює правильність остаточного терміну корисного використання основних засобів та нематеріальних активів. Ефект від перегляду остаточного терміну корисного використання основних засобів та нематеріальних активів
відображається у періоді, коли такий перегляд мав місце чи в майбутніх звітних періодах, якщо можливо застосувати. Відповідно, це може вплинути на величину майбутніх
амортизаційних відрахувань та балансову вартість основних засобів.
Резерв сумнівних боргів
Компанія проводить нарахування резерву сумнівних боргів з метою покриття потенційних збитків у випадках неспроможності дебітора здійснювати необхідні платежі.
При оцінці достатності резерву сумнівних боргів керівництва враховує поточні загальноекономічні умови, платоспроможність дебітора та зміни умов здійснення платежів.
Коригування суми резерву сумнівних боргів, що відображена у фінансовій звітності,
можуть проводитись у результаті зміни економічної чи галузевої ситуації або фінансового стану окремих клієнтів.
Визнання відстрочених податкових активів
Чистий відстрочений актив з податку на прибуток, відображений у звіті про фінансовий стан, визнається щодо доходів і витрат, які можуть у майбутньому зменшити
оподатковуваний прибуток. Відкладені податкові активи визнаються тільки у випадку, якщо існує ймовірність реалізації відповідного зменшення оподатковуваного прибутку. При визначенні майбутньої оподатковуваного прибутку та суми можливих у
майбутньому податкових вирахувань, керівництво покладається на свої професійні
судження і використовує оціночні дані, виходячи з величини оподатковуваного прибутку останніх років і очікувань щодо оподатковуваного прибутку майбутніх періодів,
які є обґрунтованими в обставинах, що склалися.
1.
НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ
На балансі компанії станом на 31 грудня 2018 року обліковані нематеріальні активи
вартістю 15 тис.грн., які повністю з амортизовані .
Нематеріальні активи включають комп’ютерні програми та ліцензії, які використовуються Компанією при здійсненні своєї господарської діяльності. Компанія не проводила переоцінку вартості наявних в неї нематеріальних активів у зв’язку з відсутністю
інформації щодо активного ринку на подібні активи.
2.
ОСНОВНІ ЗАСОБИ
На балансі компанії станом на 31 грудня 2018 року обліковані основні засоби вартістю
20 тис.грн., які повністю з амортизовані .
Компанія не проводила переоцінку основних засобів на звітну дату. У результаті вивчення цін щодо аналогічних основних засобів (відносно яких така інформація доступна), керівництво Компанії дійшло висновку, що справедлива вартість об’єктів основних
засобів не суттєво відрізняється від їх справедливої вартості.
Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2018 року дорівнює нулю.
На звітну дату основні засоби не були надані у будь-яку заставу, та не обмежені у розпорядженні та використанні Компанією.
3.
ОБОРОТНІ АКТИВИ
3.1.Дебіторська заборгованість за виданими авансами станом на 31.12.2018р. 7 тис.грн
та станом на 31.12.2017р. 5 тис.грн
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3.2. Дебіторська заборгованість за нарахованими доходами становить станом на 31
грудня 2018 року 224 тис.грн. та станом на 31 грудня 2017 року 55 тис.грн.
3.3.Інша поточна дебіторська заборгованість у Компанії включає:

31.12.2018

31.12.2017

дебіторська заборгованість за операціями купівлі-продажу ЦП

37568

41601

Разом

37568

41601

. Поточні фінансові інвестиції Компанії включають цінні папери призначені для продажу:

31.12.2018

31.12.2017

Акції українських компаній, що котируються на біржових торгах

0

0

Акції українських компаній, що не котируються на біржових торгах

183084

98296

Облігації українських компаній, що котируються на біржових торгах

3951

184

інші

37624

124555

Разом

224659

223035

Компанія утримує акції українських підприємств з метою подальшого продажу з невизначеним терміном. На звітну дату проводиться аналіз котирувань акцій на підставі
ринкової ціни. Зміни вартості котирувань відображаються через прибутки та збитки.
Акції, що не мають ринкових котирувань обліковуються по собівартості їх придбання.
Компанія щорічно аналізує вартість акцій на наявність ознак знецінення, й при необхідності коригує їх вартість через прибутки та збитки.
3.5 Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти на поточних рахунках
банків:

31.12.2018

31.12.2017

Українські гривні

85

75

Долар США

0

0

Разом

85

75

4.

ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ КАПІТАЛ
Станом на 31.12.2018 року розмір статутного фонду (капіталу) відповідає установчим документам, а саме діючій редакції Статуту, затвердженого Загальними Зборами Учасників Компанії, Протокол б/н від 08.08.2011 р, зареєстрованого 10.08.2011р.
№12241050016040204. Відповідно до зазначеної редакції статуту статутний капітал
Компанії становить 50 000 000,0 гривень. (п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).
Вклади учасників складають:

№
п/п

Учасник

Частка у
статутному
капіталі, %

Сума внеску
до статутного капіталу,
грн.

Порядок
формування внеску.

1

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІННОВАЦІЯ»

5

2 500 000,00

Грошові
кошти

2

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ФОНД «РАТІБОР»

95

47 500
000,00

Грошові
кошти

100

50 000 000

ВСЬОГО:

На протязі звітного року статутний капітал Компанії не змінювався.

31.12.2018

31.12.2017

Зареєстрований капітал

50000

50000

Разом

50000

50000

5.
КАПІТАЛ У ДООЦІНКАХ ТА ДОДАТКОВИЙ КАПІТАЛ
Станом на 31.12.2018 року Компанія не має у складі пасивів балансу Капіталу у дооцінках та Додаткового капіталу
6.
РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ
Резервний капітал Компанією не формувався.
7.
ПОТОЧНІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Поточні забезпечення складаються із забезпечення виплат персоналу, які включають
зобов’язання з оплати відпусток працівникам, які Компанія буде сплачувати у майбутньому при наданні відпусток, або у вигляді компенсації у разі звільнення працівників,
по яким залишились невикористані відпустки. Станом на 01.01.2018 року та 31.12.2018
року забезпечення виплат персоналу Компанією не нараховувалося у зв’язку із своєчасним використанням щорічних відпусток співробітниками Компанії, а також з низьким порогом суттєвості для проведення нарахування резерву, так як суттєвою може
прийматися величина, що дорівнює 1 відсотку чистого прибутку (збитку) Компанії.
8.
ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗА РОЗРАХУНКАМИ
Станом на звітну дату, поточні зобов’язання за розрахунками включають:

31.12.2018

31.12.2017

Торгова кредиторська заборгованість

7

12

Всього

7

12

9

13

-

-

Зобов’язання перед бюджетом
Податок на прибуток
Інші податки
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ТОВ «СПАЙК-ІНВЕСТ»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
Всього

9

13

Разом

16

25

9.
ІНШІ ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Інші поточні зобов’язання Компанії включають:

31.12.2018

31.12.2017

Заборгованість за угодами придбання \
продажу цінних паперів

0

2250

Разом

0

2250

10.
ЧИСТИЙ ДОХОД (ВИРУЧКА) ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ТА СОБІВАРТІСТЬ
За 2018 рік, доходи від основних операцій за категоріями включають:

2018 рік

2017 рік

Комісійна винагорода торговця

154

416

Доходи від продажу цінних паперів

131606

536477

Собівартість реалізованих цінних
паперів

131583

536789

Разом

177

104

11.
АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ
За 2018 рік адміністративні витрати включають:

2018 рік

2017 рік

Зарплата адміністративного апарату

112

103

Нарахування ЄСВ

30

27

Консультаційні послуги та аудит

54

47

Оренда приміщення

94

74

Послуги зв’язку

8

3

Послуги андерайтера, зберігача

4

2

Послуги банків

4

10

Членські внески

2

0

Навчання персоналу

0

10

Інші
0

2

Послуги біржі

57

88

Разом

391

383

12.
ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ
За 2018 рік інші операційні прибутки у Компанії дорівнюють 0 тис. грн. у порівнянні з
минулим 2017 роком 57 тис. грн.,
Інші операційні витрати за 2018 рік складаються з 5 тис. грн. - витрати на нецільову
матеріальну допомогу за 2017 рік результат від операцій з відступлення права вимоги
74 тис.грн., 4 тис. грн. - витрати на нецільову матеріальну допомогу та 61 тис. грн.. негативного результату від переоцінки цінних паперів до їх справедливої вартості у сумі
139 тис.грн.
13.
ФІНАНСОВІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ
За рік, що скінчився 31 грудня 2018 року, фінансові доходи та витрати включають:

2018 рік

2017 рік

Нараховані доходи за борговими цінними паперами

259

85

Нараховані доходи від розміщення вільних коштів

0

12

Всього
259
97
		
14.
ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Ставки оподаткування, які застосовувалися до Компанії протягом звітного періоду
були наступними:
З 1 січня 2017 р. по 31 грудня 2017 р.
18%
З 1 січня 2018 р. по 31 грудня 2018 р.
18%
Компоненти витрат по податку на прибуток Компанії за рік, що скінчився 31 грудня
2018р., включають:
2018

2017

Поточний податок

(9)

(20)

Відстрочений податок

-

-

Разом

(9)

(20)

15.
ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
У відповідності до МСБО 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони», сторони
вважаються пов’язаними, якщо одна сторона має можливість контролювати іншу сторону або чинити значний вплив на діяльність іншої сторони в процесі прийняття фінансових або операційних рішень. При розгляді кожної можливої пов’язаної сторони
особлива увага приділяється змісту відношень, а не тільки їх юридичній формі.
Компенсації старшому керівному персоналу – виключно заробітна плата. Інших компенсацій і виплат не передбачено. Протягом 2018 року управлінському персоналу нараховується і виплачується заробітна плата відповідно до встановленої системи оплати праці. Загальна сума виплат склала 48 тис. грн.
26.
ФАКТИЧНІ ТА ПОТЕНЦІЙНІ ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Податкова система
На даний момент в Україні діє Податковий кодекс. Він вступив в силу з
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1-го січня 2011 року. Даний нормативний документ повністю змінив принцип нарахування податку на прибуток та вніс значні зміни до норм, які регулюють справляння
інших податків та обов’язкових платежів. Податки та нарахування, що сплачуються
Компанією, включають податок на додану вартість, податок на прибуток, нарахування
на фонд заробітної плати, а також інші податки і збори. Також наявна різнополярна
судова практика щодо багатьох питань, які виникають в процесі оподаткування. Існують різні точки зору щодо тлумачення правових норм серед державних органів (наприклад, податкової адміністрації і її інспекцій), що викликає загальну невизначеність
і створює підстави для конфліктних ситуацій. Правильність складання податкових декларацій, а також інші питання дотримання законодавства (наприклад, питання митного оформлення і валютного регулювання), підлягають перевірці і вивченню з боку ряду
контролюючих органів, які в законодавчому порядку уповноважені накладати штрафи
і пені в значних об’ємах. Перераховані чинники визначають наявність в Україні податкових ризиків значно суттєвіших, ніж існують в країнах з розвиненішою податковою
системою.
27.
ЧИННИКИ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ
Чинники фінансових ризиків
Основні фінансові зобов’язання Компанії включають банківські кредити, овердрафти,
позики і торгову кредиторську заборгованість. Вказані фінансові зобов’язання призначені, головним чином, для забезпечення фінансування діяльності Компанії. Компанія
має різні фінансові активи, наприклад: торгову дебіторську заборгованість, грошові
кошти, які виникають безпосередньо в ході господарської діяльності Компанії.
Компанія не приймала участі в будь-яких операціях з використанням похідних фінансових інструментів. Загальна програма управління ризиками направлена на відстежування динаміки фінансового ринку України і зменшення його потенційного негативного впливу на результати діяльності Компанії.
В процесі своєї діяльності Компанія підлягає впливу різних фінансових ризиків. Компанія приділяє особливу увагу непередбачуваності фінансових ринків і має на меті
звести до мінімуму їх негативні наслідки для результатів діяльності Компанії. Основні
цілі управління фінансовими ризиками - визначити ліміти ризиків і встановити контроль над тим, щоб ці ліміти не перевищувалися. Метою управління операційними і юридичними ризиками є забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур і
політики, направлених на приведення цих ризиків до мінімуму.
Управління капіталом
Компанія розглядає позикові засоби і власний капітал як основні джерела формування фінансових ресурсів. Завданнями управління капіталом є: забезпечення здатності
Компанії продовжувати функціонувати як підприємство, що постійно діє, з метою отримання прибутків, а також забезпечення фінансування операційних потреб, капіталовкладень і стратегії розвитку Компанії. Політика Компанії по управлінню капіталом
направлена на забезпечення і підтримку його оптимальної структури з метою зменшення сукупних витрат по залученню капіталу.
Валютний ризик
Валютний ризик - це ризик того, що вартість фінансових інструментів коливатиметься із-за зміни курсів обміну. Значні коливання курсів не можуть вплинути на розмір
прибутку Компанії, оскільки операції Компанія проводить виключно в національній
валюті.
Керівник		

Леонов С.В.

АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ
НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо річної фінансової звітності
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СПАЙК-ІНВЕСТ»
станом на 31 грудня 2018 року
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Адресат:
НКЦПФР
ТОВ «СПАЙК-ІНВЕСТ»
Звіт щодо аудиту фінансової звітності
Думка
Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПАЙК-ІНВЕСТ», код за ЄДРПОУ 35542661, місцезнаходження: 49005, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Писаржевського, будинок 1А, (надалі Товариство), що складається з: Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2018
року, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових
коштів (за прямим методом), Звіту про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих
облікових політик.
На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 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.
Ключові питання аудиту
Під час проведення аудиту фінансової звітності Товариства ми визначили, що немає
ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями за фінансову звітність
Управлінський персонал 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 альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями несуть відповідальність за нагляд за
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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 та нормативних актів
Відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»
№ 2258-VII від 21.12.2017 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 2018 року.
Загальний стан бухгалтерського обліку Товариства можна оцінити як такий, що відповідає вимогам управлінського персоналу.
Товариство у 2018 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 30.11.1999 № 291 (із змінами та доповненнями).
Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності
Товариством була проведена інвентаризація згідно до вимог «Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 №879 (із змінами і доповненнями).
Фінансова звітність Товариства підготовлена відповідно до МСФЗ.
Опис питань та висновки щодо активів, зобов’язань та чистий прибуток (збиток) Товариства відповідно до МСФЗ
•Розкриття інформації про активи
Станом на 31.12.2018 загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок
2018 року зменшились на 2 228 тис. грн. і відповідно складають 262 543 тис. грн. Зменшення активів відбулося в основному за рахунок зменшення поточної дебіторської
заборгованості.
•Інша поточна дебіторська заборгованість
Станом на 31.12.2017 р. та на 31.12.2018 р. інша поточна дебіторська заборгованість
Товариства складає 41 601 тис.грн. та 37 568 тис.грн. відповідно.
Наведена інформація належним чином розкрита Товариством в Примітці 3.3. до фінансової звітності.
•Поточні фінансові інвестиції
Поточні фінансові інвестиції станом на 31.12.2017 р. та на 31.12.2018 р. складають 223
035 тис.грн. та 224 659 тис.грн. відповідно.
Наведена інформація належним чином розкрита Товариством в Примітці 3.4. до фінансової звітності.
•Власний капітал
Станом на 31.12.2018 розмір власного капіталу Товариства складає суму 262 527 тис.
грн., з яких:
зареєстрований (пайовий) капітал – 50 000 тис.грн.;
нерозподілений прибуток – 212 527 тис.грн.
Наведена інформація належним чином розкрита Товариством в Примітці 4. до фінансової звітності.
•Зареєстрований (пайовий) капітал
Станом на 31.12.2018 року зареєстрований (пайовий) капітал Товариств складає 50
000 000,00 (П’ятдесят мільйонів грн. 00 коп.) та розподіляється наступним чином:

Найменування
юридичної особи

О р га н і з а ц і й н о правова форма

Частка у статутному капіталі (в тис.
грн.)

Відсоток у статутному капіталі

ПАТ «ЗНВКІФ «ІННОВАЦІЯ»

Публічне акціонерне товариство

2 500

5

ПАТ «ЗНКІФ «РАТИБОР»

Публічне акціонерне товариство

47 500

95

50 000

100

Всього
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212 496 тис.грн. та 212 527 тис.грн. відповідно.
•
Операції з пов’язаними особами
Під час здійснення процедур аудиту фінансової звітності з аудиту ми встановили
пов’язаних осіб Товариства, а саме:

Зміст відношень

Найменування

Характер
син

відно-

Частка у статутному капіталі (%)

Учасник

ПАТ «ЗНКІФ «РАТИБОР»

Відносини контролю

95%

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК

БОНДАРЧУК СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ

КОНТРОЛЕР

-

Директор

Леонов Сергій Володимирович

Провідний управлінський персонал

-

Ми встановили, що Товариство на протязі звітного року не мало операцій з
пов’язаними сторонами.
•Стан корпоративного управління
Ми встановили, що:
Товариство забезпечує захист прав, законних інтересів учасників та рівне ставлення
до всіх учасників незалежно від розміру частки у статутному капіталі, якими вини володіють, та інших факторів;
Виконавчий орган Товариства здійснює керівництво поточною діяльністю товариства
та підзвітний загальним зборам учасників;
Інформація, що розкривається Товариством, є суттєвою та повною;
Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється як через
залучення незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), так і через механізми внутрішнього контролю;
Товариство поважає права та враховує законні інтереси заінтересованих осіб (тобто
осіб, які мають легітимний інтерес у діяльності Товариства і до яких передусім належать працівники, кредитори, споживачі послуг Товариства, територіальна громада, на
території якої розташоване Товариство, а також відповідні державні органи та органи
місцевого самоврядування) та активно співпрацює з ними для створення добробуту,
робочих місць та забезпечення фінансової стабільності Товариства.
•Аналіз фінансового стану
Для характеристики фінансового стану Товариства ми здійснили розрахунок економічних показників, а саме:
Коефіцієнт абсолютної ліквідності становить: 5,31 (орієнтоване позитивне значення
показника 0,25 - 0,5). Абсолютна ліквідність товариства – наявність грошових коштів
та їх еквівалентів для погашення пред’явлених зобов’язань. В даному випадку Товариство на кожну гривню пред’явлених зобов’язань може запропонувати 5,31 гривен
грошовими коштами.
o
Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) становить: 16408,94 (орієнтоване позитивне значення показника 1,0 - 2,0), який показує достатність ресурсів Товариства сплачувати свої поточні зобов’язання.
o
Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності, або автономії)
становить: 1,00 (орієнтоване позитивне значення 0,25 - 0,5), який відображає достатню
питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих в його діяльність.
o
Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) (орієнтоване позитивне значення 0,5 - 1,0) становить: 0 та вказує на незалежність Товариства від залучених засобів.
o
Коефіцієнт рентабельності активів становить 0 та характеризує наскільки
ефективно Товариство використовує свої активи для отримання прибутку, тобто показує, який прибуток приносить кожна гривня, вкладена в активи.
Ми встановили, що Товариство станом на 31.12.2018 має оптимальні економічні показники, крім коефіцієнта рентабельності.
•
Події після дати балансу
Ми не встановили подій після дати балансу, що могли б суттєво вплинути на фінансовий стан Товариства.
•
Основні відомості про аудиторську фірму:
o
повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів: АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РЕСПЕКТ» У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ;
o
код за ЄДРПОУ: 20971605;
o
номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм
та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України:
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №0135 видане Рішенням
Аудиторської палати України за №98 від 26 січня 2001 року дійсне до 30 липня 2020
року;
o
данні про включення до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності:
АФ «РЕСПЕКТ» У ВИГЛЯДІ ТОВ, відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-V111, включено до Реєстру
аудиторів
та суб’єктів аудиторської діяльності в розділи:
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».
o
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:
Куріленко Людмила Іванівна, №100442.
o
місцезнаходження:
65026, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН,
ПРОВУЛОК МАЯКОВСЬКОГО, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 10
•Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:
дата та номер договору на проведення аудиту: 31.01.2019, № 14;
дата початку та дата закінчення проведення аудиту: дата початку 31.01.2019, дата закінчення 17.04.2019.

Зареєстрований (пайовий) капітал Товариства станом на 31.12.2018 повністю сплачений засновниками (учасниками) в сумі 50 000 000,00 (П’ятдесят мільйонів грн. 00 коп.)
Заборгованість учасників на кінець звітного року відсутня.
Наведена інформація належним чином розкрита Товариством в Примітці 4 до фінансової звітності.
•
Нерозподілений прибуток
Станом на 31.12.2017 та на 31.12.2018 нерозподілений прибуток Товариства складає
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Ключовий партнер						
з аудиту, результатом якого є цей звіт				
незалежного аудитора			
Куріленко Людмила Іванівна
Генеральний директор
АФ «РЕСПЕКТ» У ВИГЛЯДІ ТОВ		

Швець Олена Олександрівна

Дата аудиторського звіту: 17 квітня 2019 року
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ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАХОВА ГРУПА»

ЕМІТ ІНФО

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАХОВА ГРУПА»
КОДИ

Територія: Харкывська
2019

Дата (рік, місяць, число)

Організаційно-правова форма господарювання: Товариство з додатковою відповідальністю

01

01

Вид економічної діяльності: Інші види страхування, крім страхування житт

за ЄДРПОУ

40521575

Середня кількість працівників: 4

за КОАТУУ

6310136300

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2),
грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками).

за КОПФГ

96000

за КВЕД

65.12

Адреса: 61045, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ ЯРОША ОТАКАРА, БУДИНОК 18 (057) 7617117
Складено:

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018р.
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

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

2

3

4

1000
1001
1002
1005

8
9
1

7
9
2

1010

742

7740

1011
1012
1015

758
16

8044
304

Код
рядка

Примітка

1016
1017
1020

• Форма №1

V

•

1801001

Код за ДКУД
Пасив

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

Код
рядка

Примітка

На початок
звітного
періоду

2

3

4

5

30000

30000

1

3092
1

1341

5970

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425

На кінець
звітного
періоду

57

(

) (

)

(

) (

)

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

1430
1435
1495

Пенсійні зобов`язання

1505

1035

Довгострокові кредити банків

1510

1040

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

1065

Благодійна допомога

1526

1090
1095

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

1530

1532

12

8

резерв незароблених премій

1533

5331

10627

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

5398

10674

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

321
321

1721
1721

1538

106

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

1695

1859

1839

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

Баланс

1900

38599

51633

1021
1022
1030

1045
1050
1060

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

750

7747

20

39

1125

95

1130
1135
1136
1140

40

1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170

30046

30004

4595

8220

4595

8220

1180

3188

5488

1181
1182

9

6

1183
1184
1190
1195

3179

5482

37849

43886

1200
1300

38599

51633
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31342

39120

1515
1520

55

39

1521
1525

55

39

5343

10635

1500

1531

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

12

1700

ЕМІТ ІНФО
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

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

Стаття

3

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

4

5

1

2

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

2000

8428

3568

Чисті зароблені страхові премії

2010

8428

3568

Премії підписані, валова сума

2011

23090

11273

Премії, передані у перестрахування 2012

11669

6559

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

5296

3109

Зміна частки перестраховиків у
резерві незароблених премій

2014

2303

1963

Собівартість реалізованої продукції 2050
(товарів, робіт, послуг)

(

) (

2070

113

64

Валовий
прибуток

2090

8315

3504

збиток

2095

(

) (

2

1557

1260

Інші операційні витрати

2180

28

5

6178

1646

Фінансовий результат від операційної діяльності:

)

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

(

) (

)

Дохід (витрати) від зміни інших
страхових резервів

2110

1

-1

Прибуток (збиток) від впливу інфля- 2275
ції на монетарні статті

Зміна інших страхових резервів,
валова сума

2111

4

-5

Фінансовий результат до оподаткування:

Зміна частки перестраховиків в
інших страхових резервах

2112

-3

4

Інші операційні доходи

2120

261

7

Дохід від зміни вартості активів,
які оцінюються за справедливою
2121
вартістю
Дохід від первісного визнання
біологічних активів і сільськогоспо- 2122
дарської продукції

прибуток

2290

збиток

2295

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

Прибуток (збиток) від припиненої
діяльності після оподаткування

2305

814

599

прибуток

2350

збиток

2355

Код Пимітрядка
ка

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

246

ЕМІТ ІНФО

) (
229

)
84

6407

1730

1721

589

4686

1141

3

(

) (

)

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

2

(

Чистий фінансовий результат:

2130

1

5

2150

2105

Стаття

4

Витрати на збут

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

Адміністативні витрати

3

Витрати від зміни вартості активів,
які оцінюються за справедливою
2181
вартістю
Витрати від первісного визнання
біологічних активів і сільськогоспо- 2182
дарської продукції

)

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

1801003

Код за ДКУД
1

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

4

5

Стаття

1

Код Пимітрядка
ка

2

3

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

4

5

Матеріальні затрати

2500

20

16

Витрати на оплату праці

2505

229

161

Відрахування на соціальні заходи

2510

56

35

Амортизація

2515

180

14

Інші операційні витрати

2520

2027

1703

Разом

2550

2512

1929

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Стаття

1
Середньорічна кількість простих
акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію
Скоригований чистий прибуток
(збиток) на одну просту акцію
4686

1141

Дивіденди на одну просту акцію
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Код Пимітрядка
ка

2

3

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

4

5

2600
2605
2610
2615
2650

www.emitinfo.com

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАХОВА ГРУПА»
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ) Форма N3

3011
3015

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

Код
рядка

Примітка

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

4

За аналогічний
період попереднього року
5

3000
3005
3006
3010

15

1093

3025
3035
3040

211

3045
3050

21598

11273

3095

115

19

Товарів (робіт, послуг)

3100

1600

1656

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

184
56
324

129
39
88

3116

321

436

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

27

10

3145
3150

15
11782

6797

3190

89

69

3195

7528

3161

3155

Код
рядка

Примітка

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

www.emitinfo.com

5

184

84

4087

711

-3903

-627

3625
4595

2534
2061

8220

4595

3205
3215
3220
3225
3230
3235
3250
3255
3260
3270
3275
3280
3290
3295

3300
3305
3310
3340
3345
3350
3355
3360
3365
3370
3375
3390
3395
3400
3405
3410
3415

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ Форма №4
Стаття

4

3200

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

3117

13

3

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової
діяльності

3055

3118

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

ЕМІТ ІНФО

Зареєстрований
капітал

Капітал у
дооцінках

4

5

1801005

Код за ДКУД

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

6

7

Нерозподілений
прибуток
(непокритий збиток)
8

Неоплачений капітал

Вилучений
капітал

9

10

Всього
11

30000

1

1341

31342

30000

1

1341
4686

31342
4686

3092

3092

4114
4116
4200
4205
4210
4215

57

-57

57
57

4629
5970

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

30000

3092
3092
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1

7778
39120

ЕМІТ ІНФО
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ЕМІТ ІНФО

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАХОВА ГРУПА»

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за рік, який закінчився 31 грудня 2018 року
(період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року)

№ розпорядження Нацкомфінпослуг

Ліцензований вид
діяльності

№1841
04.08.2016р.

Страхування від
нещасних випадків

04.08.2016

безстроково

Медичне
страхування (безперервне
страхування здоров’я)

04.08.2016

безстроково

Страхування відповідальності
перед
третіми
особами
[крім
цивільної відповідальності власників наземного
транспорту, відповідальності власників повітряного
транспорту, відповідальності
власників
водного транспорту
(включаючи відповідальність перевізника)]

04.08.2016

безстроково

Страхування вантажів та багажу
(вантажобагажу)

22.12.2016

безстроково

Страхування від
вогневих ризиків
та ризиків стихійних явищ

22.12.2016

безстроково

Страхування майна [крім залізничного, наземного,
повітряного, водного
транспорту
(морського
внутрішнього та
інших видів водного транспорту),
вантажів та багажу (вантажобагажу)]

22.12.2016

безстроково

ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАХОВА ГРУПА»
ЄДРПОУ 40521575
(далі за текстом – “Товариство”)
1.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Повна назва Товариства:

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАХОВА
ГРУПА»

Скорочена назва Товариства:

ТДВ «ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАХОВА ГРУПА»

Код ЄДРПОУ:

40521575

Організаційно-правова форма товариства:

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Дата проведення державної реєстрації
(створення):

Єдиний державний реєстр юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 31.05.2016р.

Номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР:

1 480 102 0000 069684

Місцезнаходження:

61045, Харківська обл., м. Харків, вул.
Яроша Отакара, буд. 18

Кількість та склад учасників станом на
31.12.2018р.

3 (Три)

Відповідальні особи:

Іонін Д.Є. - Генеральний директор
Бардачова І.П.- Головний бухгалтер

Наявність відокремлених підрозділів:

Відокремлених підрозділів не має

№3222
22.12.2016р.

Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який сформована фінансова звітність Товариства, є період з
01.01.2018 року по 31.12.2018 року.
Згідно МСФО 27 «Консолідована та окрема фінансова звітність» підприємство не
має дочірніх підприємств (філій, представництв та інш.) та не складає консолідовану
звітність.
Помилки у фінансових звітах не допускались, зміни у фінансові звіти, що пов’язані з
виправленням помилок, не вносились.
Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.
Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником
Товариства
27 лютого 2019р.
Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.
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 фінансовогосподарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.
Заява про відповідальність Керівництва Компанії
Керівництво несе відповідальність за підготовку фінансової звітності Товариства.
Фінансова звітність достовірно відображає фінансове положення Товариства на 31
грудня 2018 року, результати її господарської діяльності і потоки грошових коштів
за 2018 рік відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), яка
затверджена Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності (Рада з МСФЗ).
Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва формування певних суджень, оцінок та припущень, які впливають на застосування принципів облікової
політики, а також на суми активів та зобов’язань, доходів та витрат, відображені у
звітності. Фактичні результати можуть відрізнятися від цих оцінок.
Керівництво підтверджує, що відповідна облікова політика була послідовно застосована. В ході підготовки фінансової звітності Товариства були зроблені справедливі
думки і оцінки. Керівництво також підтверджує, що фінансова звітність Товариства
була підготовлена на основі принципу безперервності діяльності, наступності, повноти відображення, обачності, суттєвості.
Керівництво відповідає за складання річного звіту Товариства за 2018 рік, у якому
відображається діяльність за період з 01 січня 2018 року до 31 грудня 2018 року.
Річний звіт Товариства складений, ґрунтуючись на обміркованих рішеннях, оцінках,
припущеннях та судженнях керівництва Товариства.
Керівництву не відомі які-небудь важливі події після звітної дати, які не були б відображені в даному звіті і які могли б вплинути на подальшу діяльність Товариства і
оцінку річного звіту.
Товариство в 2018 році очолював Генеральний директор. Генеральний директор інформує вищий орган Товариства про процеси, що відбуваються в Товаристві і надає
всі необхідні пояснення.
На дату підписання (затвердження) фінансової звітності склад Керівництва Товариства не змінювався.
1.1. Опис характеру операцій Товариства та його основної діяльності
Основним видом та предметом діяльності Товариства є здійснення недержавного
страхування, перестрахування і фінансова діяльність, пов’язана з формуванням,
розміщенням страхових резервів та їх управлінням.
Товариство здійснює усі види добровільного страхування та перестрахування згідно з чинним законодавством України, на які воно отримало ліцензію. Фінансовою
діяльністю Товариства є фінансові вкладення у депозити банків, акції та інші цінні
папери.
Товариство здійснює інші види фінансової та господарської діяльності в порядку та
в межах, встановлених чинним законодавством України.
Товариство здійснює свою діяльність на підставі наступних ліцензій:
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від

від

Дата видачі
цензії

лі-

Термін дії ліцензії

Провадження
страхової діяльності у формі добровільного страхування:

1.2. Опис економічного середовища, в якому функціонує Товариство
Товариство здійснює свою основну діяльність на території України (окрім тимчасово окупованих територій). Закони та нормативні акти, які впливають на операційне
середовище в Україні, можуть швидко змінюватися.
Товариство функціонує в умовах коли економіка України хоч і визнана ринковою,
але продовжує демонструвати деякі особливості, які більшою мірою властиві економіці, що розвивається. Такі особливості характеризуються, але не обмежуються,
низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу, високим рівнем Інфляції. Національна валюта України - українська гривня знецінилася у порівнянні з основними світовими валютами.
Стабільність економіки залежить в значній мірі від політики та дій уряду. В Україні
відбуваються політичні та економічні зміни, які впливали і можуть продовжувати
впливати на діяльність підприємств, які працюють в цих умовах. Внаслідок цього
здійснення операцій в Україні пов’язане з ризиками, нехарактерними для інших
ринків. Крім того, падіння обсягів операцій на ринках капіталу і кредитних ресурсів, а також його вплив на економіку України підвищило рівень невизначеності в
економіці України.
Подальший економічний розвиток залежить від спектру економічних заходів, які
вживаються українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною
впливу Товариства.
Керівництво Товариства провело найкращу оцінку щодо можливості повернення та
класифікації визнаних активів, а також повноти визнаних зобов’язань. Однак Товариство ще досі знаходиться під впливом нестабільності, вказаної вище.
Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку керівництва Товариства щодо
впливу умов здійснення діяльності в Україні на операції і фінансове становище Товариства.
Керівництво Товариства вважає, що воно вживає усіх необхідних заходів для підтримки економічної стабільності в умовах, що склалися.
Перспективні плани розвитку Товариства полягають у збільшенні обсягів надання
послуг зі страхування, залученні нових клієнтів, розробки нових страхових продуктів, покращенні якості надання послуг.
1.3. Знецінення національної валюти. Гіперінфляція.
Національна валюта, Українська гривня (грн.), знецінилася у порівнянні з основними
світовими валютами.
Керівництвом Товариства проаналізовано критерії, які характеризують показник
гіперінфляції визначений у параграфі 3 МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції». Проаналізувавши офіційні дані Державної служби статистики України
щодо коливань кумулятивного рівня інфляції за трирічний період, включаючи 2016 ,
2017 та 2018 роки, Товариство зазначає, що за показниками, наведеними у параграфі 3 МСБО 29, економічний стан в Україні не відповідає ситуації, що характеризується гіперінфляцією.
До уваги були прийняті додаткові характеристики, а саме фактор динаміки змін
рівня інфляції, прогноз Національного банку України щодо інфляції на наступний
звітний період. Керівництво Товариства прийшло до висновку, що не можна однозначно ідентифікувати наявність гіперінфляції в економіці функціональної валюти
України, гривні.
При складанні цієї фінансової звітності не застосовувалися норми стандарту МСБО
29.
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ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАХОВА ГРУПА»

Крім того, Товариством прийнято рішення не проводити перерахунок показників
фінансової звітності за 2018 рік із застосуванням загального індексу цін, за правилами МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції економіки». Показники
фінансової звітності не перераховувалися з метою відображення впливу інфляції.
1.4. Виправлення помилок.
Виправлення помилок та корегування фінансової звітності не здійснювалось.
1.5. Сегменти.
У силу специфіки діяльності Товариства господарсько-галузеві та географічні сегменти не виділені.
2. ЗАГАЛЬНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
2.1. Основа подання інформації, її достовірність 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.
Дана фінансова звітність підготовлена у відповідності до Міжнародних стандартів
фінансової звітності. Згідно ст.12-1 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» Товариство складає звітність за МСФЗ.
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31
грудня 2018 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ),
видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції
чинній на 01 січня 2018 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства
фінансів України.
Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень
відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом
на 01 січня 2018 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 вимогам актів щодо організації і ведення
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать МСФЗ.
Фінансова звітність Товариства підготовлена на основі принципу безперервності
діяльності, який передбачає здатність Компанії 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.
2.2. Основи оцінки, застосовані при складанні фінансової звітності
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості та справедливої вартості або амортизаційної собівартості окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». 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 біржових
котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків, залучення спеціалістів
з оцінки або інші моделі визначення справедливої вартості.
Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки.
2.3. Консолідована фінансова звітність
В МСФЗ 10 в визначенні контролю основна увага приділяється наявності впливу та
змінної доходності, без яких контроль неможливий. Вплив означає наявність можливості направляти діяльність, яка суттєво впливає на дохідність. Дохідність повинна змінюватися та може бути позитивною, від’ємною або включати і те, й інше.
Визначення впливу ґрунтується на поточних фактах та обставинах і повинно оцінюватися на постійній основі. Той факт, що контроль, як очікується, буде мати тимчасовий характер, не відміняє вимоги консолідувати об’єкти інвестування, які знаходяться під контролем одного інвестора. Про наявність у інвестора впливу можуть
свідчити права голосу або договірні права, або їх поєднання.
МСФО 10 також включає керівництво з визначення прав участі та прав захисту. Права участі дають інвестору можливість направляти діяльність об’єкта інвестування,
яка суттєво впливає на доходність. Права захисту дають інвестору можливість блокувати певні рішення, які виходять за рамки звичайної діяльності.
Товариство не має жодних інвестицій в інші підприємства, отже консолідовану фінансову звітність не складає.
3. ЗАГАЛЬНІ ТА СУТТЄВІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ОБЛІКОВИХ ПОЛІТИК
3.1. Основа формування облікових політик
Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб’єктом господарювання при складанні та поданні фінансової
звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу
скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію
про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід
застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.
Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та
помилки» та інших чинних МСФЗ.
Активи, зобов’язання та власний капітал відображені на Балансі Товариства станом
на 31.12.2018 р. згідно «Положенню про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику», яка затверджена Наказом №1 від 16.08.2016 року «Про встановлення облікової політики підприємства» зі змінами та доповненнями згідно чинного
законодавства України.
Статті фінансової звітності сформовані Товариством з урахуванням суттєвості.
Для визначення суттєвості окремих операцій об’єктів обліку, що відносяться до
активів, зобов’язань і власного капіталу для відображення у фінансовій звітності за
поріг суттєвості приймається величина у 10 відсотків від підсумку відповідно всіх активів, всіх зобов’язань і власного капіталу за балансом без внутрішніх розрахунків.
Для визначення суттєвості окремих видів доходів і витрат за поріг суттєвості приймається величина у 5 відсотків чистого прибутку (збитку) звітного періоду.
3.2. Стислий виклад принципів облікової політики. Форми фінансової звітності.
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. Для
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підготовки повного комплекту річної фінансової звітності за 2018 рік, яка включає:
Звіт про фінансовий стан (Баланс, Форма №1), Звіт про сукупні прибутки та збитки
(Звіт про фінансові результати, Форма №2), Звіт про рух грошових коштів (Форма
№3), Звіт про зміни капіталі (Звіт про власний капітал, Форма №4), Примітки до фінансової звітності за рік, який закінчився 31 грудня 2018 року, було використано
концептуальну основу документів в редакції чинній на 01 січня 2018 року відповідно до положень Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні» від 16.07.1999 р №996-XIV, Порядку подання фінансової звітності, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів № 419 від 28 лютого 2000 року зі змінами та
доповненнями, Листа Національного Банку України, Міністерства Фінансів України,
Державної служби статистики Україна від 07.12.2011 р №12-208/1757-14830, №3108410-06-5/30523, №04/4-07/702 «Про застосування міжнародних стандартів фінансової звітності» на базі Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі - МСФЗ)
на основі правил обліку за початковою вартістю, з урахуванням змін, внесених у ході
початкового визнання фінансових інструментів на основі справедливої вартості, та
переоцінки фінансових активів, доступних для продажу, й фінансових інструментів,
класифікованих за справедливою вартістю у складі прибутків або збитків. Основні
принципи та суттєві положення облікової політики, які були використані при підготовці цієї фінансової звітності, викладені нижче. Такі принципи узгоджено застосовуються до всіх звітних періодів, якщо не вказано інше.
3.3. 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 01 січня 2018 року набрав чинності МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».
МСФЗ 9 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.
МСФЗ 9 не змінює загальні принципи обліку, Товариство не очікує значного впливу
внаслідок застосування МСФЗ 9 на відображення результатів діяльності. У звітному
періоді Товариство не застосовувало МСФЗ 9.
Товариство не застосовувало зміни в облікових політиках в 2018 році порівняно із
обліковими політиками, які Товариство використовувало для складання фінансової
звітності за період, що закінчився 31 грудня 2017 року.
3.4. МСФЗ, інтерпретації та поправки, які набули чинності з 01 січня 2018 року
В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України,
оприлюднено такі стандарти як МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» та МСФЗ
9 «Фінансові інструменти».
МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами»
МСФЗ 15 був випущений в травні 2014 і передбачає нову модель, що включає п’ять
етапів, яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з клієнтами. Згідно
МСФЗ 15 виручка визнається за сумою, яка відображає відшкодування, право на
яке організація очікує отримати в обмін на передачу товарів або послуг клієнту.
Принципи МСФЗ 15 передбачають більш структурований підхід до оцінки і визнання виручки. МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» до договорів страхування
Товариство не застосовує.
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»
МСФЗ 9 в поточній редакції, що відображає результати першого етапу проекту Ради
з МСФЗ по заміні МСФЗ 39, застосовується щодо класифікації та оцінки фінансових
активів та фінансових зобов’язань, як вони визначені в МСФЗ 39.
Стандарт вводить нові вимоги щодо класифікації та оцінки, знецінення та обліку
хеджування. Стандарт застосовується ретроспективно, але надання порівняльної
інформації не є обов’язковим.
Вимоги МСФЗ 9 представляють суттєву зміну вимог МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка». Новий стандарт вносить фундаментальні зміни в облік фінансових активів та окремих аспектів обліку фінансових зобов’язань.
Класифікація - фінансові активи та фінансові зобов’язання
МСФЗ 9 передбачає новий підхід до класифікації та оцінки фінансових активів, що
відображає бізнес-модель, яка використовується для управління цими активами, і
характеристики пов’язаних з ними грошових потоків. МСФЗ 9 містить три основні
категорії, за якими класифікуються фінансові активи, а саме фінансові активи, оцінені за амортизованою вартістю, за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки в іншому сукупному доході (FVOCI) та за справедливою вартістю,
з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку (FVTPL). Цей стандарт скасував існуючу згідно з МСБО 39 класифікацію фінансових активів у категорії
утримуваних до погашення, кредитів і дебіторської заборгованості та наявних для
продажу.
У МСФЗ 9 великою мірою зберіглися існуючі вимоги МСБО 39 щодо класифікації фінансових зобов’язань.
Зменшення корисності
МСФЗ 9 замінив модель «понесених збитків», що використовувалася відповідно до
МСБО 39, на модель «очікуваних кредитних збитків» (ELC). Нова модель знецінення
також застосовується до певних кредитних зобов’язань та контрактів фінансової гарантії, але не до інвестицій в акціонерний капітал.
Відповідно до МСФЗ 9 кредитні збитки визнаються раніше, ніж згідно з МСБО 39.
Також з приводу МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» Товариство вважає за необхідне
зазначити наступне:
Згідно з додатком Б до МСФЗ 9 (п. Б2.4) цей Стандарт застосовується до фінансових
активів і фінансових зобов’язань Страховиків, окрім прав та зобов’язань, виключених згідно з пунктом 2.1(ґ) через те, що вони виникають за договорами, які належать
до сфери застосування МСФЗ 4.
П. 2.1(ґ) МСФЗ 9 зазначає що цей Стандарт застосовується всіма суб’єктами господарювання до фінансових інструментів усіх типів, окрім прав та обов’язків, що виникають за (i) договором страхування, який відповідає визначенню, поданому у МСФЗ 4
«Страхові контракти».
Згідно із ЗУ «Про страхування» предметом безпосередньої діяльності страховика
може бути лише страхування, перестрахування і фінансова діяльність, пов’язана з
формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.
При укладанні договорів страхування (перестрахування) Товариство отримує страхові платежі, з яких формує страхові резерви, які з урахуванням вимог чинного законодавства України розміщує в активи з урахуванням та дотриманням вимог до їх
якості, безпечності, прибутковості, ліквідності та диверсифікованості.
Стандарт МСФЗ 4 «Страхові контракти». на даний момент переписується. Він буде
замінений стандартом МСФЗ 17 «Страхові контракти», який замінює собою та скасовує МСФЗ 4 «Страхові контракти», та набуде чинності не раніше 2021 року, що точно
буде пізніше, ніж набуде чинності МСФЗ 9 – 01 січня 2018 р. При цьому очевидно,
що обидва стандарти актуальні для компаній, які випускають страхові контракти (в
умовах законодавства України на це мають права тільки Страховики).
У 2016-2017 роках, відповідаючи на стурбованість страхових компаній, Рада з МСФЗ
провела публічні консультації, обговорила отриманий на них відгук та постановила
внести зміни до стандарту, які:
1 - нададуть компаніям-емітентам страхових контрактів можливість забрати з при-
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бутку або збитку ту волатильність, джерелом якої можуть стати деякі зміни в порядку оцінки фінансових активів за МСФЗ 9 до набрання чинності страховим стандартом;
2 - нададуть компаніям, чиїм основним напрямком діяльності є страхування, тимчасове виключення із застосування МСФЗ 9 до 2021 року.
Згідно з рішеннями Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (Рада з
МСФЗ) надано тимчасовий виняток щодо не застосування МСФЗ 9 страховими компаніями до 01 січня 2021 р. Це пов’язано з відстроченням МСФЗ 17, оскільки стосовно страхових компаній важливо щоб ці два стандарти можна було розглядати та
застосовувати в одному проміжку часу.
Також слід зазначити, що Рада з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 14
листопада 2018р. проголосувала за пропозицію відстрочення строку дії МСФЗ 17,
нового стандарту страхових договорів, до 2022 року. Рада також вирішила запропонувати відстрочення на один рік (до 2022 року) тимчасове звільнення страховиків
від застосування фінансових інструментів стандарту МСФЗ 9, щоб одночасно могли
застосовуватися як МСФЗ 9, так і МСФЗ 17.
Ти не менш, не зважаючи на вищезазначені обставини, щодо відстрочення від застосування МСФЗ 9 страховими компаніями (Страховиками) до 2021 року, Товариство з метою вивчення та оцінювання впливу на фінансову звітність Товариства,
надає інформацію про зміни та наслідки щодо категорій оцінки відповідно до МСБО
39 та нових категорій вимірювань, що виникли внаслідок застосування МСФЗ 9 з
01.01.2018 року.
тис грн.
Інформація
про фінансові інструменти

Пункт
Приміток

Попередня
класифікація
згідно з
МСБО 39

Н о в а
класифікація
згідно з
МСФЗ 9

Попередня
баланс о в а
в а р тість
згідно
з МСБО
39

Нова
балансова
вартість
згідно
з
МСФЗ
9

Гр о ш о в і
кошти розміщені на
рахунках у
фінансово
стабільних
б а н к а х
(тобто
з
високим
кредитним
рейтингом)

7.7

Н о м і нальна
вартість

Н о м і нальна
вартість

2910

2910

Депозити
розміщені на рахунках
у
фінансово
стабільних
банках,
на
дату
складання
фінансової
звітності
за 2018 рік
відсотки
сплачені
повністю.

7.7

Дебіторська заборгованіс ть
складається
із заборгованості підприємствюридичних
осіб.
Товариство
в и з н а є
резерв під
збитки від
знецінення
дебіторської
заборгованості,
простроченої понад
90 днів, у
розмірі 5%.

7 . 4 ,
7.6

Фінансові активи
Гр о ш о в і
кошти та їх
еквіваленти
Резерв
під
збитки (не нараховується)

Депозити
Резерв
під
збитки (не нараховується)

Інші фінансові активи
Резерв
під
збитки (не нараховувався)

Н о м і нальна
вартість

І н ш а
дебіторська заборгованість

Амортизована
собівартість

Справедлива
вартість
через
прибуток або
збиток

5310

5310
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МСФЗ 16 «Оренда» - набуває чинності для річних фінансових звітів за періоди, що
починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати. МСФЗ 16 встановлює принципи
для визнання, оцінки, подання та розкриття інформації з оренди, з метою забезпечення того, щоб орендарі та орендодавці надавали у фінансової звітності відповідну
інформацію, яка сумлінно представляє зміст цих угод. МСФЗ 16 вирішить проблему
не відображення операційної оренди в фінансової звітності шляхом обов’язкового
відображення всіх договорів оренди як в активах, так і в зобов’язаннях балансу Товариства, оскільки МСФЗ 16 скасовує поділ оренди на операційну і фінансову. За
рішенням керівництва Товариства МСФЗ 16 «Оренда» до дати набуття чинності не
застосовується. На даний час керівництво Товариства оцінює вплив даного стандарту на свою фінансову звітність та припускає, що застосування цього стандарту
не вплинуло би на фінансову звітність Товариства.

Довгострокові відсотки в асоційованих та спільних підприємствах (зміни до МСБО
28) - набуває чинності для річних фінансових звітів за періоди, що починаються 01
січня 2019 року або після цієї дати. За рішенням керівництва до дати набуття чинності не застосовується.

30099

30099

МСФЗ 17 «Страхові контракти» - набуває чинності для річних фінансових звітів за
періоди, що починаються 1 січня 2021 року або після цієї дати.
18 травня 2017 року Рада МСФЗ опублікувала новий стандарт, який присвячений обліку договорів страхування МСФЗ 17 «Договори страхування». Початок
обов’язкового застосування в фінансової звітності з 01 січня 2021 року або після цієї
дати.
МСФЗ 17 приходить на заміну МСФЗ 4, який введено ще у 2004 році як тимчасовий
стандарт. Проблема МСФЗ 4 є в тому, що цей стандарт дає змогу компаніям вести
облік договорів страхування з використанням національних стандартів бухгалтерського обліку, внаслідок чого отримано безліч різних підходів щодо обліку договорів страхування. Як результат, інвесторам стало важко порівнювати та зіставляти
фінансові показники компаній між собою.
Новий стандарт приймається для того, аби уникнути проблеми «порівняння», що
створена МСФЗ 4. МСФЗ 17 визначає, що всі договори страхування враховуватимуться в узгодженому порядку. Страхові зобов’язання враховуватимуться з використанням поточної, а не первісної вартості, як було раніше. Інформація регулярно
оновлюватиметься, надаючи більш корисну інформацію для користувачів фінансової звітності.
При складання звітності за 2018 Товариство застосовувало МСФЗ 4 «Страхові контракти».
3.6. Облікові політики щодо фінансових інструментів
3.6.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів

7.11

Усього фінансових зобов’язань
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3.5. МСФЗ, інтерпретації та поправки, які були прийняті, але ще не набули чинності
для фінансових звітів, складених станом на 31 грудня 2018 року та за період, що закінчився цією датою

План внесення змін, скорочення або врегулювання (зміни до МСФЗ 19) - Набуває
чинності для річних фінансових звітів за періоди, що починаються 01 січня 2019
року або після цієї дати. За рішенням керівництва до дати набуття чинності не застосовується.

38319

38319

12

12

12

12

Фінансові
зобов’язання
Компанія
має непрострочену
к р е д и торську
заборгованість за
основною
діяльністю
перед постачальниками.

Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття є достатніми, і не вважає,
що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація, яка
може бути корисною для користувачів фінансової звітності.
Зміни в обліковій політиці в результаті застосування МСФЗ 9 були застосовані ретроспективно, за винятком ситуацій, зазначених нижче:
•
Порівняльні дані за попередні періоди не були перераховані. Різниці
між колишньою балансовою вартістю інструментів і їх балансовою вартістю відповідно до МСФЗ 9, були визнані в складі нерозподіленого прибутку станом на 1 січня
2018 р. Відповідно, інформація, представлена за перший квартал 2017 року та станом на 31 грудня 2017 року не відображає вимоги МСФЗ 9, і тому не може бути порівняною з інформацією, представленою за перший квартал, що закінчився 31 березня
2018 ріку згідно з МСФЗ 9. Відповідно, інформація, представлена за 2017 рік не відображає вимоги МСФЗ 9, і не може бути порівняною з інформацією, представленою
за 2018 рік згідно з МСФЗ 9.
•
Визначення бізнес-моделей, у рамках яких утримуються фінансові активи, були зроблені виходячи з фактів і обставин, що існували на дату першого застосування.
•
Якщо фінансовий інструмент мав незначний кредитний ризик станом
на 01 січня 2018 р., то Товариство визначило, що значного збільшення кредитного
ризику за активом з моменту первісного визнання не відбулося.
В результаті проведеного порівняльного аналізу Товариство припускає що, застосування стандарту МСФЗ 9 не вплинуло (би) на фінансову звітність Товариства.

Особливості дострокового погашення з негативною компенсацією (поправки до
МСБО 7) - набуває чинності для річних фінансових звітів за періоди, що починаються 01 січня 2019 року або після цієї дати. За рішенням керівництва до дати набуття
чинності не застосовується.

Усього фінансових активів
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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;
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.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання Товариство оцінює їх за 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.
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ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАХОВА ГРУПА»

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.
3.6.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти
Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних та депозитних 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.1
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.

3.6.3. 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 частки у капіталі
інших підприємств, які призводять до суттєвого впливу або контролю над об’єктом
інвестування.
Операцій за вищевказаними активами у 2018 році у Товаристві – не було.
3.6.4. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю
До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Товариство
відносить депозити та дебіторську заборгованість (дебіторську заборгованість за
операціями видачі позик, торгову дебіторську заборгованість).
Товариство оцінює станом на кожну звітну дату резерв під збитки за фінансовим інструментом у розмірі, що дорівнює:
- 12-місячним очікуваним кредитним збиткам у разі, якщо кредитний ризик на звітну
дату не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання;
- очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії фінансового інструменту, якщо
кредитний ризик за таким фінансовим інструментом значно зріс із моменту первісного визнання.
У випадку фінансових активів кредитним збитком є теперішня вартість різниці між
договірними грошовими потоками, належними до сплати на користь Товариства за
договором; і грошовими потоками, які Товариство очікує одержати на свою користь.
Станом на кожну звітну дату Товариство оцінює, чи зазнав кредитний ризик за фінансовим інструментом значного зростання з моменту первісного визнання. При
виконанні такої оцінки Товариство замість зміни суми очікуваних кредитних збитків
використовує зміну ризику настання дефолту (невиконання зобов’язань) протягом
очікуваного строку дії фінансового інструмента. Для виконання такої оцінки Товариство порівнює ризик настання дефолту (невиконання зобов’язань) за фінансовим
інструментом станом на звітну дату з ризиком настання дефолту за фінансовим інструментом станом на дату первісного визнання, і враховує при цьому обґрунтовано необхідну та підтверджувану інформацію, що є доступною без надмірних витрат
або зусиль, і вказує на значне зростання кредитного ризику з моменту первісного
визнання.
Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фінансовим
інструментом не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання, якщо
було з’ясовано, що фінансовий інструмент має низький рівень кредитного ризику
станом на звітну дату.
У випадку фінансового активу, що є кредитно-знеціненим станом на звітну дату, але
не є придбаним або створеним кредитно-знеціненим фінансовим активом, Товариство оцінює очікувані кредитні збитки як різницю між валовою балансовою вартістю
активу та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків, дисконтованою за первісною ефективною ставкою відсотка за фінансовим активом. Будь-яке
коригування визнається в прибутку або збитку як прибуток або збиток від зменшення корисності.
Товариство визнає банківські депозити зі строком погашення від чотирьох до дванадцяти місяців з дати фінансової звітності, в разі, якщо дострокове погашення таких депозитів ймовірно призведе до значних фінансових втрат, в складі поточних
фінансових інвестицій.
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 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 6-х місяців – розмір збитку складає 0%, від 6-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 від розміру ризиків.

3.6.5. Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість обліковується за принципом нарахування і відображається за амортизованою вартістю. Дебіторська заборгованість визнається в разі
виникнення юридичного права на отримання платежу згідно з договором. Передплата визнається на дату платежу та відображається у звіті про сукупні доходи після
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надання послуг. Поточну дебіторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.
Якщо у Товариства існує об’єктивне свідчення того, що дебіторська заборгованість
і передоплата не будуть відшкодовані, Товариство створює відповідний резерв на
знецінення та зменшує чисту балансову вартість дебіторської заборгованості й
передоплати до вартості їх відшкодування. Знецінення відображається у звіті про
сукупні доходи. Товариство збирає об’єктивні свідчення щодо знецінення дебіторської заборгованості та передплат по страховій діяльності, використовуючи ті ж
методи та оціночні розрахунки, що й у випадку знецінення фінансових активів, які
обліковуються за амортизованою вартістю.
Товариство аналізує дебіторську заборгованість і передплати на предмет знецінення щоквартально окремо по кожному контрагенту. У залежності від умов договорів
страхування, строків і сум грошових коштів, отриманих в ході погашення зазначених сум, Товариство створює резерв на знецінення по кожному боржнику.
Відповідно до облікової політики Товариства, якщо розрахована сума резерву на
знецінення складає менше розрахованої суми суттєвості, тоді підприємство може
не нараховувати та не відображати в звітності суми резервів на знецінення. Сума
суттєвості визначається на рівні 10 % активів Товариства на кожну звітну дату.
3.6.6. Зобов’язання. Кредити банків
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.
Фінансові активи та зобов’язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік,
або реалізувати актив та виконати зобов’язання одночасно.
3.7. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів
Визнання та оцінка основних засобів
Основні засоби Товариства відображені у фінансовій звітності відповідно до МСБО
16 «Основні засоби».
Об’єкт основних засобів визнається активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість
його може бути достовірно визначена. До основних засобів відносяться матеріальні
активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва
або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для
здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного
циклу, якщо він довший за рік).
Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за історичною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об’єкт основних засобів.
Амортизація основних засобів здійснюється прямолінійним методом із застосуванням строків, встановлених для кожного об’єкта основних засобів.
Ліквідаційну вартість об’єктів основних засобів не розраховується і з метою амортизації приймається рівною нулю.
Обладнання та інші основні засоби
Обладнання та інші основні засоби (окрім будівель) обліковуються за первісною
вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та резерву на знецінення, якщо
необхідно.
Будівлі оцінюються за справедливою вартістю за вирахуванням амортизації та зменшення корисності, визнаної після дати переоцінки. Балансова вартість основних засобів оцінюється на предмет зменшення корисності, коли події або зміни в обставинах свідчать про те, що балансова вартість не може бути відшкодована.
Після первісного визнання за фактичною вартістю будівлі відображаються за переоціненою вартістю, що є справедливою вартістю на дату переоцінки за вирахуванням подальшої накопиченої амортизації і будь-яких подальших накопичених збитків від зменшення корисності. Переоцінка здійснюється не менш як раз на рік, щоб
уникнути суттєвих розбіжностей між справедливою вартістю переоціненого активу
і його балансовою вартістю. Згідно облікової політики, за критерій суттєвості для
цілей переоцінки, Товариство приймає величину, що дорівнює 10 % справедливої
вартості активу.
Витрати на незначний ремонт та технічне обслуговування відносяться на витрати в
міру їх здійснення. Вартість заміни значних компонентів обладнання та інших основних засобів капіталізується, а компоненти, що були замінені, списуються.
Оцінка та переоцінка основних засобів
На кінець кожного звітного періоду керівництво оцінює наявність ознак знецінення
обладнання та інших основних засобів. Якщо такі ознаки знецінення існують, керівництво оцінює відшкодовану суму, яка дорівнює справедливій вартості активу мінус
витрати на продаж або вартості його використання, в залежності від того, яка з них
вища. Балансова вартість активу зменшується до суми його очікуваного відшкодування, а збиток від знецінення визнається у складі прибутку чи збитку за рік. Збиток
від знецінення активу, визнаний у попередніх періодах, сторгується, якщо відбулися
зміни в розрахунках, що застосовувалися для визначення вартості використання
активу або його справедливої вартості мінус витрати на продаж.
Будівлі оцінюються за справедливою вартістю на підставі професійного судження,
що періодично проводяться незалежними експертами. Збільшення балансової вартості в результаті переоцінки відображається безпосередньо у складі іншого сукупного капіталу .
Такі методи оцінки включають використання справедливої вартості як ціни, яка була
б отримана за продаж активу, або сплачена за передачу зобов’язання у звичайній
операції між учасниками ринку на дату оцінки. Зокрема, використання біржових
котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту, інші моделі визначення справедливої вартості. Передбачувана
справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки.
Прибуток та збитки від вибуття обладнання та інших основних засобів, визначені як
різниця між сумою надходжень від вибуття та балансовою вартістю активу на дату
вибуття відображаються у складі прибутку чи збитку за рік (в інших операційних доходах або витратах).
На дату переоцінки, накопичена амортизація згортається відносно сукупної вартості активів, в свою чергу чиста залишкова вартість збільшується або зменшується до
переоціненої вартості.
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Щорічне перенесення сум переоцінки основних засобів до складу нерозподіленого
прибутку здійснюється за рахунок різниці між сумою амортизації, що розраховується виходячи з переоціненої балансової вартості активів, і сумою амортизації, що
розраховується виходячи з первісної вартості активів. При вибутті активу відповідна сума, включена до іншого сукупного доходу, переноситься до складу нерозподіленого прибутку.
Амортизація
Нарахування амортизації активу починається з дати його введення в експлуатацію.
Амортизація нараховується лінійним методом протягом таких очікуваних строків
корисної служби активів.
Терміни амортизації, які приблизно відповідають розрахунковим термінами корисного використання відповідних активів, наводяться в таблиці нижче:
Строк експлуатації, років

Метод
нарахування
амортизації

Машини та обладнання

5

Прямолінійний

З них: електрон¬нообчислювальні машини

2

Прямолінійний

Будівлі

20

Прямолінійний

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.
Нематеріальні активи
Нематеріальні активи Товариства включають капіталізоване комп’ютерне програмне забезпечення та ліцензії компанії. Нематеріальні активи обліковуються за їхньою
вартістю придбання. Витрати на придбання нематеріальних активів капіталізуються та амортизуються за прямолінійним методом протягом розрахункового строку
служби активів. Розрахунковий строк служби для програмного забезпечення загальною вартістю 4 тис. грн. встановлено 10 років. Ліцензії на здійснення страхової
діяльності загальною вартістю 5 тис. грн. з необмеженим терміном дії не амортизуються і щорічно переглядаються на наявність ознак невизначеності строку їх використання та можливого зменшення корисності активу.
Після списання нематеріальних активів їхня первісна вартість, разом з відповідними
сумами накопиченої амортизації, вилучається з облікових записів.
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 визнається в прибутках
чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16.
Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу в попередніх періодах, Товариство сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для
визначення суми очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменшення
корисності амортизація основних засобів коригується в майбутніх періодах з метою
розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного використання.
3.8. Облікові політики щодо інвестиційної нерухомості
До інвестиційної нерухомості Товариство відносить нерухомість (землю чи будівлі,
або частину будівлі, або їх поєднання), утримувану на правах власності або згідно
з угодою про фінансову оренду з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, а не для: (а) використання у
виробництві чи при постачанні товарів, при наданні послуг чи для адміністративних
цілей, або (б) продажу в звичайному ході діяльності.
Інвестиційна нерухомість визнається як актив тоді і тільки тоді, коли: (а) є ймовірність того, що Товариство отримає майбутні економічні вигоди, які пов’язані з цією
інвестиційною нерухомістю, (б) собівартість інвестиційної нерухомості можна достовірно оцінити.
Інвестиційна нерухомість оцінюється за вартістю придбання, за вирахуванням накопиченої амортизації та резерву на покриття збитків від зменшення корисності,
якщо це необхідно.
Якщо будівлі включають одну частину, яка утримується з метою отримання орендної
плати та другу частину для використання у процесі діяльності Товариства або для
адміністративних цілей, в бухгалтерському обліку такі частини об’єкту нерухомості
оцінюються та відображаються окремо, якщо вони можуть бути продані окремо. У
Товаристві приміщення, які воно утримує для здачі в оперативну оренду, оцінюються та відображуються у складі основних засобів, так як вони не можуть бути продані
окремо від частини приміщень, які використовуються у процесі діяльності Товариства.
3.9. Облікові політики щодо оренди
Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди, пов’язані з правом власності на актив. Товариство як орендатор на початку
строку оренди визнає фінансову оренду як активи та зобов’язання за сумами, що дорівнюють справедливій вартості орендованого майна на початок оренди або (якщо
вони менші за справедливу вартість) за теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів. Мінімальні орендні платежі розподіляються між фінансовими витратами та зменшенням непогашених зобов’язань. Фінансові витрати розподіляються
на кожен період таким чином, щоб забезпечити сталу періодичну ставку відсотка на
залишок зобов’язань. Непередбачені орендні платежі відображаються як витрати в
тих періодах, у яких вони були понесені. Політика нарахування амортизації на орендовані активи, що амортизуються, узгоджена із стандартною політикою Товариства
щодо подібних активів. Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов’язані з
правом власності на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифікується
як операційна оренда. Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від оренди
за угодами про операційну оренду Товариство визнає на прямолінійній основі протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди, визнаються як витрати.
3.10. Облікові політики щодо аквізиційних витрат відстрочених
Аквізиційні витрати - це нарахована винагорода страховим посередникам (брокерам, страховим агентам) за роботу, пов’язану з підготовкою та укладанням договорів страхування, включаючи консультування та інформаційні послуги, виплату заробітної плати, комісійні винагороди з відповідними нарахуваннями
єдиного соціального внеску агентам-фізичним особам, придбання полісів, термін
яких закінчується після закінчення звітного періоду та деякі інші витрати на здій-
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снення страхової діяльності, які є змінними та виникають у зв’язку з придбанням
або продовженням страхових полісів, відносяться на витрати майбутніх періодів і
амортизуються протягом періоду, за який будуть зароблені відповідні премії отримані. Відстрочені аквізиційні витрати розраховуються окремо по кожному напрямку
діяльності та аналізуються по кожному напрямку діяльності в момент видачі страхового полісу або в кінці кожного звітного періоду.
Відстрочені аквізиційні витрати - обсяг аквізиційних витрат, що мали
місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до доходів
наступних звітних періодів (заробленої премії).
У звітному періоді, у відповідності до облікової політики, Товариство не
відносило аквізиційних витрат до складу відстрочених, а визнавало як витрати в момент їх виникнення при нарахуванні страхових платежів за договорами страхування.
3.11. Визнання доходів і витрат
Відсоткові доходи та витрати враховуються для всіх боргових інструментів за принципом нарахування із застосуванням методу ефективної ставки відсотка. Цей метод
включає до складу відсоткових доходів і витрат та розподіляє на весь період дії усі
комісії, які сплачуються або одержуються учасниками контракту, які є невід’ємною
частиною фінансового інструменту, витрати на проведення операції, а також усі інші
премії та дисконти.
Комісії, які є невід’ємною частиною фінансового інструменту, включають платежі за
надання, одержання або які виплачуються компанією при створенні або придбанні
фінансового активу, або випуску фінансового зобов’язання, наприклад, комісії за
оцінку кредитоспроможності, узгодження умов інструменту та за обробку документів по операції.
Якщо виникає сумнів щодо можливості погашення банківських депозитів або інших
боргових інструментів, їх вартість зменшується до теперішньої вартості очікуваних грошових потоків, після чого відсотковий дохід відображається з урахуванням
ефективної ставки відсотка за даним інструментом, що використовувалася для розрахунку збитку від знецінення.
Всі інші збори, комісійні та інші статті доходів і витрат зазвичай враховуються за
принципом нарахування залежно від ступеня завершеності конкретної операції,
яка оцінюється як співвідношення фактично наданого обсягу послуг і загального
обсягу послуг, які мають бути надані.
3.12. Облікові політики щодо податку на прибуток
Податки на прибуток відображені у фінансовій звітності відповідно до законодавства, яке вступило в дію або має бути введено в дію станом на кінець звітного періоду. Витрати з податку на прибуток включають поточний податок і відстрочений
податок і визнаються у складі прибутку чи збитку за рік, крім випадків, коли вони
відносяться до операцій, визнаних в інших сукупних доходах або безпосередньо у
складі капіталу, в тому ж або іншому періоді.
Поточний податок - це сума, яку, як очікується, необхідно буде сплатити або відшкодувати у податкових органів щодо оподатковуваного прибутку чи збитків поточного
та попередніх періодів. Якщо фінансова звітність затверджується до подачі відповідних податкових декларацій, оподатковуваний прибуток або податковий збиток
визначаються розрахунковим шляхом. Інші податки, крім податку на прибуток, відображені у складі адміністративних та інших операційних витрат.
Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових
зобов’язань відносно перенесених із минулих періодів податкових збитків та тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів та зобов’язань та їх
балансовою вартістю для цілей фінансової звітності.
Відповідно до виключення при первісному визнанні, відстрочені податки не визнаються відносно тимчасових різниць при початковому визнанні активу або
зобов’язання в разі операції, що не є об’єднанням компаній, коли така операція при
її первісному визнанні не впливає ні на фінансовий, ні на податковий прибуток. Суми
відстрочених податків розраховуються за ставками оподаткування, які введені в дію
або повинні бути введені в дію станом на кінець звітного періоду і які, як очікується,
будуть застосовуватися в періодах, коли буде реалізовано тимчасова різниця або
використаний перенесений податковий збиток. Відстрочені податкові активи по
тимчасових різницях, що зменшують оподатковувану базу, та перенесені податкові
збитки визнаються лише в тій мірі, в якій існує імовірність отримання оподатковуваного прибутку, відносної якої можна буде реалізувати тимчасові різниці.
Товариство відстрочених податкових активів не формує.
3.13. Резерви за зобов’язаннями та платежами
Резерви за зобов’язаннями та платежами - це не фінансові зобов’язання, сума й термін яких не визначені. Вони нараховуються, коли Товариство має поточне юридичне або конструктивне зобов’язання, що виникло внаслідок минулих подій, та існує
ймовірність, що для погашення такого зобов’язання знадобиться відтік ресурсів, які
передбачають економічні вигоди, а суму цього зобов’язання можна розрахувати з
достатнім ступенем точності.
3.14. Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше
можливо, ніж неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму
зобов’язання.
Товариство також створює резерв витрат на оплату щорічних (основних та додаткових) відпусток. Розрахунок такого резерву здійснюється на підставі правил Облікової політики Товариства. Розмір створеного резерву оплати відпусток підлягає
інвентаризації на кінець року. Розмір відрахувань до резерву відпусток, включаючи
відрахування на соціальне страхування з цих сум, розраховуються виходячи з кількості днів фактично невикористаної працівниками відпустки та їхнього середньоденного заробітку на момент проведення такого розрахунку. Також можуть враховуватися інші об’єктивні фактори, що впливають на розрахунок цього показника. У
разі необхідності робиться коригуюча проводка в бухгалтерському обліку згідно
даних інвентаризації резерву відпусток.
Товариство створює резерви (забезпечення) для відшкодування майбутніх витрат і платежів на виплату відпусток працівникам та страхові резерви, в т.ч.:
- забезпечення виплат персоналу –39 тис. грн.;
- страхові резерви –10 635 тис. грн., в т.ч.:
- резерви незароблених премій – 10 627 тис. грн.
- резерв збитків або резерв належних виплат – 8 тис. грн.
Загальна сума довгострокових забезпечень станом на 31.12.2018 року склала 10
674 тис. грн.
3.15. Тест адекватності зобов`язань
Відповідно до норм МСФЗ 4 (п.15) та на виконання Розпорядження Національної
комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг України №1638
від 18.09.2018р., Товариство на кожну дату, на яку складається звітність, проводить
перевірку адекватності страхових зобов’язань.
Станом на 31.12.18р. було здійснено перевірку адекватності страхових зобов’язань
на підставі аналізу адекватних даних, з урахуванням обґрунтованих припущень і обранням найкращої оцінки та з використанням загальноприйнятих актуарних мето-

№1(27) • 26 квітня 2019 р.

www.emitinfo.com

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАХОВА ГРУПА»

дів. Товариством був проведений аналіз статистичних даних, зокрема, звітності за
МСФЗ, яка подається до Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг. На підставі аналізу було проведено тестування на
адекватність страхових резервів Товариства.
Товариство оцінює адекватність визнаних зобов’язань по страхуванню за допомогою оцінки майбутніх грошових потоків від страхових договорів і порівнює ці розрахунки майбутніх грошових потоків з балансовою вартістю зобов’язань.
Будь яка відсутня сума негайно відноситься на прибуток або збиток: спочатку списуються неамортизовані відстрочені аквізиційні витрати, а потім створюється резерв
на покриття збитків, що виникають в результаті тестування адекватності зобов’язань
(резерв непередбачуваного ризику).
Ці розрахунки проводяться фахівцем з актуарних/статистичних розрахунків – Директор
ТОВ «Інститут аналізу ризиків» Плахтій Олег Анатолійович.
Перевірка адекватності страхових резервів, які формує Товариство, відповідно до
проведеного аналізу, показала, що страхові резерви, що сформовані Товариством
на звітну дату та можуть бути перевірені актуарними методами, сформовані у відповідності до вимог МСФЗ.
Результати перевірки тесту адекватності зобов’язань для резерву незароблених
премій та резерву збитків підтверджують, що останні є адекватними до страхових
зобов’язань Товариства на звітну дату.
Таким чином результати тесту адекватності страхових зобов’язань Товариства свідчать про те, що сформовані Товариством страхові резерві є достатніми та адекватними до його страхових зобов’язань за кожним видом страхування.
4. ІНШІ ЗАСТОСОВАНІ ОБЛІКОВІ ПОЛІТИКИ, ЩО Є ДОРЕЧНИМИ ДЛЯ РОЗУМІННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
4.1. 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.
4.2. Пенсійні зобов’язання
Відповідно до українського законодавства, Товариство нараховує внески на заробітну плату 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 плата.
4.3. Витрати за позиками
Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Товариство у
звітному періоді позик та кредитів не брало.
4.4. Операції з іноземною валютою
Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом обміну Національного банку України на дату проведення операцій.
Монетарні активи та зобов’язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються
в гривню за відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. Немонетарні статті,
які оцінюються за історичною собівартістю в іноземній валюті, відображаються за
курсом на дату операції, немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату визначення справедливої
вартості. Курсові різниці, що виникли при перерахунку за монетарними статтями,
визнаються в прибутку або збитку в тому періоді, у якому вони виникають.
У Товариства у звітному періоді операцій в іноземній валюті не було.
4.5. 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.
4.6. Операції страхування
Договори страхування - це договори, згідно з якими одна сторона (страховик) приймає значний страховий ризик іншої сторони (власника страхового поліса), погодившись надати компенсацію власникові страхового поліса, якщо визначена не
певна майбутня поді (страховий випадок) негативно вплине на власника страхового поліса. Такі договори також можуть передбачати передачу фінансового ризику.
У цілому, Компанія визначає істотний страховий ризик як імовірність того, що при
настанні страхової події їй доведеться виплатити страхове відшкодування, сума
якого, щонайменше, на 10% більша за суму страхового відшкодування в разі, якщо
страхова подія не настає. Страховий ризик існує, коли на момент підписання договору Компанія не впевнена в таких аспектах: настання страхової події, дата настання
страхової події та сума відшкодування по страховій події.
Інвестиційні контракти - це контракти, які передбачають передачу фінансового ризику, але не передбачають передачу значного страхового ризику.
Якщо контракт віднесений до категорії страхових контрактів, він залишається таким до тих пір, поки не припиняться всі права та зобов’язання по ньому або не закінчиться термін їх дії, навіть якщо страховий ризик істотно зменшується протягом
цього періоду. Однак інвестиційні контракти можуть бути рекласифіковано в страхові контракти після їх вступу в силу в тому випадку, якщо рівень страхового ризику
значно підвищується.
4.7. Перестрахування
У ході нормальної діяльності Товариство передає ризики в перестрахування. Політика Товариства передбачає перестрахування всіх значних ризиків. Сума ліміту
залежить від виду страхового продукту. Договори, які Товариство укладає з перестраховиками, згідно з якими вона має право на відшкодування збитків по одному
або більше договорів, виданих Товариством та відповідають вимогам класифікації
страхових договорів, класифікуються як договори перестрахування. Договори, що
не відповідають цим вимогам класифікації, відносяться до категорії фінансових активів.
Договори страхування, передані в перестрахування, не звільняють Товариство
від її зобов’язань перед власниками страхових полісів. Активи перестрахування
включають суми до отримання від перестрахувальних компаній по виплачених
відшкодуваннях, включаючи відповідні витрати на врегулювання. Кредиторська заборгованість по перестрахуванню являє собою зобов’язання Товариства передати
перестраховикам премії з перестрахування.
Товариство регулярно оцінює свої активи перестрахування на предмет знецінення.
Якщо існує об’єктивне свідчення того, що актив перестрахування знецінено, Товариство зменшує балансову вартість цього активу до його вартості відшкодування
і визнає у звіті про сукупні доходи відповідний збиток від знецінення. Товариство
збирає об’єктивні свідчення знецінення активу перестрахування з використанням
тих же методів, які вона застосовує до фінансових активів, враховуються за аморти-
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зованою вартістю. Збиток від знецінення також розраховується на підставі аналогічного методу, який застосовується до цих фінансових активів.
4.8. Премії зароблені
Після вступу договору в силу премії враховуються як отримані в момент початку дії
страхового захисту та вважаються заробленими на пропорційній основі протягом
строку дії відповідного страхового покриття за полісом.
4.9. Резерв незароблених премій
Резерв незароблених премій являє собою частину отриманих премій, що стосується
незавершеного терміну дії страхового покриття за договорами страхування, які існують станом на кінець звітного періоду, розраховану за методом ¼ із 80 відсотків
отриманих (нарахованих) страхових платежів.
4.10. Відшкодування виплачені
Страхові відшкодування виплачені у звіті про сукупні доходи включають суми відшкодувань і відповідні витрати на врегулювання, кошти щодо яких були перераховані пред’явникам вимог або постачальникам послуг.
4.11. Резерв на покриття збитків
Резерв на покриття збитків являє собою сукупні розрахунки остаточних збитків і
включає резерв неврегульованих вимог і резерв збитків понесених, але ще не заявлених збільшених на 3 відсотки понесених затрат. В обидва вищевказаних резерви
включаються витрати на врегулювання. Перший резерв стосується суттєвих вимог
отриманих, але не врегульованих станом на кінець звітного періоду. Його розрахунок здійснюється на основі інформації, отриманої Товариством в ході розслідування
страхових випадків після закінчення звітного періоду. Резерв збитків понесених,
але ще не заявлених визначається Товариством актуарно за напрямками діяльності
та включає допущення, які ґрунтуються на статистиці фактичних виплат і витрат на
врегулювання в попередніх роках. Методи таких розрахунків і визначення остаточної суми резервів постійно аналізуються та оновлюються. Коригування, здійснювані в результаті такого аналізу, відображаються у звіті про сукупні доходи по мірі їх
виникнення. При розрахунках резерву на покриття збитків дисконтування не проводиться, оскільки вимоги про виплату відшкодування і самі виплати надходять і
розглядаються досить швидко.
5. ОСНОВНІ ПРИПУЩЕННЯ, ОЦІНКИ ТА СУДЖЕННЯ
Складання фінансової звітності згідно з МСФЗ вимагає від управлінського персоналу формування суджень, оцінок та припущень, які впливають на застосування принципів облікової політики.
Товариство використовує оцінки та припущення, які впливають на суми, що відображаються у фінансовій звітності, та на балансову вартість активів і зобов’язань у
наступному фінансовому році, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності, рішеннях Ради
з Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Оцінки та судження постійно аналізуються і ґрунтуються на досвіді керівництва та
інших факторах, включаючи очікування майбутніх подій, які при існуючих обставинах вважаються обґрунтованими та не є очевидними з інших джерел. При застосуванні принципів бухгалтерського обліку, крім згаданих оцінок, керівництво також
використовує певні судження.
Судження, які найбільше впливають на суми, визнані у фінансових звітах, і оцінки, які можуть призвести до значних коректувань балансової вартості активів та
зобов’язань протягом наступного фінансового року, включають:
5.1. Судження щодо резерву на покриття збитків і витрати на врегулювання збитків
У відповідності з діючими законодавчими і нормативними актами, які регулюють
страхову діяльність, а також МСФЗ, Товариство зобов’язане створювати резерви на
покриття збитків та резерви витрат на врегулювання збитків, що виникають в результаті діяльності Товариства по загальному страхуванню і у зв’язку з припиненням
діяльності з перестрахування з її колишніми третіми сторонами. Ці резерви являють
собою очікувані остаточні витрати на виплату відшкодувань по страхових подіях, які
настали до закінчення звітного періоду, але які все ще залишаються невиплаченими
за станом на кінець звітного періоду. Товариство створює резерви за напрямками
діяльності, видам і сумам страхового покриття, а також по строкам настання страхових подій. Резерви на покриття збитків відносяться до двох категорій: резерви
неврегульованих вимог і резерви збитків понесених, але ще не заявлених.
Товариство створює резерви на покриття заявлених збитків на основі оціночних
майбутніх виплат для покриття заявлених збитків по загальній страховій діяльності.
Оціночні розрахунки Компанії засновані на фактах, які є наявними у момент резервування. Як правило, при створенні цих резервів дисконтування не проводиться.
При цьому в обліку визнаються оціночні витрати на остаточне врегулювання невиконаних вимог (з урахуванням інфляції), а також інші фактори, які можуть впливати
на суми відповідних резервів, одні з яких є суб’єктивними, а інші залежать від майбутніх подій. При визначенні суми резервів Товариство враховує попередній досвід
і минулі виплати на покриття збитків, існуючі суми невиплачених відшкодувань і
види страхового покриття. Крім того, судові рішення, економічні умови і громадська думка можуть впливати на суму остаточних витрат на врегулювання, отже, на
оцінку резервів Компанії. Протягом періоду між датою повідомлення про настання
страхової події і датою остаточної виплати відшкодування можуть відбуватися зміни обставин, які можуть призвести до зміни суми створених резервів. Відповідно,
Компанія регулярно переглядає та переоцінює суми відшкодувань і резервів. Суми,
які остаточно виплачуються на покриття збитків та витрат на коригування збитків,
можуть істотно відрізнятися від сум першочергово створених резервів.
Як правило, при створенні резервів збитків понесених, але ще не заявлених, їх дисконтування Товариством не проводиться. При цьому в обліку визнаються оціночні
витрати на покриття збитків по страхових подіях, які вже настали, але про яких ще
не було заявлено.
Ці резерви створюються для відображення оціночних витрат, необхідних для остаточної виплати відшкодувань на покриття цих ще не заявлених збитків. Оскільки ці
збитки ще не заявлені, Компанія використовує історичну інформацію та статистичні
моделі за напрямками діяльності, видами і сумами страхового покриття для розрахунку резервів збитків понесених, але ще не заявлених. При оцінці резервів збитків
понесених, але ще не заявлених Компанія також використовує дані про тенденції
заявлених збитків, суттєвості сум збитків, збільшенні ризику, а також враховує інші
фактори. Компанія переглядає оцінку цих резервів після отримання додаткової інформації та фактичних повідомлень про виникнення збитків. При створенні резервів Компанії важливим аспектом є час, необхідний для отримання повідомлення про
настання страхової події та виплати відповідного відшкодування. Повідомлення по
короткострокових страхових зобов’язаннях по відшкодуванню збитків, наприклад,
тих, які виникають в результаті майна, зазвичай надходять відразу після настання
страхової події. Відповідні відшкодування, як правило, виплачуються протягом 30
днів з моменту отримання всіх документів, які підтверджують страховий випадок.
5.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства
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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».
5.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів
Протягом звітного 2018 року переоцінка фінансових активів із залученням незалежних оцінювачів не здійснювалась.
Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що:
- вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності,
змін валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань
під час оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій; та
- вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на
доходи (витрати) може бути значним.
Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових
ставок, волатильності, курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати
оферти і коригувань під час оцінки інструментів, більша або менша зміна в оцінці
вартості фінансових інструментів у разі відсутності ринкових котирувань мала б
істотний вплив на відображений у фінансовій звітності чистий прибуток та збиток.
Розуміючи важливість використання облікових оцінок та припущень щодо справедливої вартості фінансових активів в разі відсутності вхідних даних щодо справедливої вартості першого рівня, Керівництво Товариства планує використовувати оцінки
та судження які базуються на професійній компетенції працівників Підприємства,
досвіді та минулих подіях, а також з використанням розрахунків та моделей вартості
фінансових активів. Залучення зовнішніх експертних оцінок щодо таких фінансових
інструментів де оцінка, яка базується на професійній компетенції, досвіді та розрахунках є недостатньою, на думку Керівництва є прийнятним та необхідним.
Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може
мати значний вплив на передбачувану справедливу вартість.
5.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів
Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне
судження за цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту,
його прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які
можуть бути пов’язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.
5.5.Використання ставок дисконтування
Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовується для перерахунку майбутніх потоків доходів в єдине значення теперішньої (поточної) вартості, яка є базою
для визначення ринкової вартості бізнесу. З економічної точки зору, в ролі ставки
дисконту є бажана інвестору ставка доходу на вкладений капітал у відповідні з рівнем ризику подібні об’єкти інвестування, або - ставка доходу за альтернативними
варіантами інвестицій із зіставляння рівня ризику на дату оцінки. Ставка дисконту
має визначатися з урахуванням трьох факторів:
а) вартості грошей у часі;
б) вартості джерел, які залучаються для фінансування інвестиційного проекту, які
вимагають різні рівні компенсації;
в) фактору ризику або міри ймовірності отримання очікуваних у майбутньому доходів.
Станом на 31.12.2018 середньозважена ставка за портфелем банківських депозитів
у національній валюті в банках, у яких не введено тимчасову адміністрацію або не
запроваджено ліквідаційну комісію, становила 12,6% річних. Інформація, що використана для визначення середньозваженої ставки одержана з офіційного сайту
НБУ за посиланням https://bank.gov.ua/control/uk/allinfo розділ “Вартість строкових
депозитів “.
Відповідно до облікової політики товариства, якщо розрахована сума ставок дисконтування складає менше розрахованої суми суттєвості, тоді підприємство може
не нараховувати та не відображати в звітності суми ставок дисконтування. Сума суттєвості визначається на рівні 10 % активів підприємства на кожну звітну дату.
5.6. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
Відносно фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю, Товариство на дату виникнення фінансових активів та на кожну звітну дату визначає рівень
кредитного ризику.
Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовими активами, які оцінюються за амортизованою вартістю, у розмірі очікуваних
кредитних збитків за весь строк дії фінансового активу (при значному збільшенні
кредитного ризику/для кредитно-знецінених фінансових активів) або 12-місячними
очікуваними кредитними збитками (у разі незначного зростання кредитного ризику).
Зазвичай очікується, що очікувані кредитні збитки за весь строк дії мають бути визнані до того, як фінансовий інструмент стане прострочений. Як правило, кредитний
ризик значно зростає ще до того, як фінансовий інструмент стане простроченим або
буде помічено інші чинники затримки платежів, що є специфічними для позичальника, (наприклад, здійснення модифікації або реструктуризації).
Кредитний ризик за фінансовим інструментом вважається низьким, якщо фінансовий інструмент має низький ризик настання дефолту, позичальник має потужній
потенціал виконувати свої договірні зобов’язання щодо грошових потоків у короткостроковій перспективі, а несприятливі зміни в економічних і ділових умовах
у довгостроковій перспективі можуть знизити, але не обов’язково здатність позичальника виконувати свої зобов’язання щодо договірних грошових потоків.
Фінансові інструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик
лише на підставі того, що ризик дефолту за ними є нижчим, ніж ризик дефолту за іншими фінансовими інструментами Товариства або ніж кредитний ризик юрисдикції,
в якій Товариство здійснює діяльність.
Очікувані кредитні збитки за весь строк дії не визнаються за фінансовим інструментом просто на підставі того, що він вважався інструментом із низьким кредитним
ризиком у попередньому звітному періоді, але не вважається таким станом на звітну
дату. У такому випадку Товариство з’ясовує, чи мало місце значне зростання кредитного ризику з моменту первісного визнання, а отже чи постала потреба у визнанні
очікуваних кредитних збитків за весь строк дії.
Очікувані кредитні збитки відображають власні очікування Товариства щодо кредитних збитків.

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

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

Депозити

Первісна оцінка
депозиту
здійснюється за його
справедливою
вартістю, яка зазвичай дорівнює
його номінальній
вартості.

Дохідний

Ставки за депозитами, ефективні
ставки за депозитними договорами

Інвестиційна
рухомість

не-

Первісна
оцінка
інвестиційної нерухомості
здійснюється за
собівартістю. Подальша
оцінка
інвестиційної нерухомості
здійснюється за собівартістю.

Ринковий, дохідний, витратний

Ціни на ринку
нерухомості, вартість придбання

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

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

7. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ СТАТТІ ПОДАНІ У ФІНАНСОВИХ ЗВІТАХ
7.1. Розшифровка інформації щодо нематеріальних активів (Примітка 1)
Станом на 31.12.2018
СТАТТІ

2018 рік

Первісна вартість на початок року, в т. ч.:

9

ліцензії

5

комп’ютерні програми

4

Придбання нематеріальних активів

0

Первісна вартість нематеріальних активів на кінець року, в
т.ч.:

9

ліцензії

5

комп’ютерні програми

4

Накопичена амортизація, в т.ч.:

2

ліцензії

0

комп’ютерні програми

2

254

ЕМІТ ІНФО

тис грн.

7.2. Розшифровка інформації щодо основних засобів (Примітка 2)
Основні засоби обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності (МСФО 16).
Будівлі обліковуються за переоціненою вартістю, яка є його справедливою вартістю.
До складу основних засобів товариством віднесено матеріальні необоротні активи
строком корисного використання більше 12 місяців, первісна вартість яких менша
6000 грн.
Станом на 31.12.2018
		
тис. грн.
Найменування
статті

Первісна
вартість
на початок 2017
року

Амортизація на
початок
2 0 1 8
року

Машини
та обладнання

28

16

Надійшло ОЗ
за 2018
рік

Дооцінка
(уцінка)
ОЗ
за
2018 рік

Нараховано
амортизації за
2018 рік

Первісна
вартість
ОЗ
на
кінець
2 0 1 8
року

0

15

42

6. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ
6.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю
Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів

курси
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ЕМІТ ІНФО

Будинки

730

0

4072

3200

273

8002

АТ «УКРЕКСІМБАНК»

1000

0

Разом

758

16

4086

3200

288

8044

Грошові кошти на поточних рахунках (всього), в т.ч.:

1172

2910

АТ «АЛЬФА-БАНК»

524

352

АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

647

2305

АТ «ТАСКОМБАНК»

0

253

АТ «УКРСОЦБАНК»

1

0

Всього

4595

8220

У 2018 році Товариство придбало 3 об’єкта нерухомості, вартістю 4072 тис. грн.
Об’єкти основних засобів, які відповідають критеріям визнання активу, оцінені за їх
справедливою вартістю. Результати переоцінки відображено на підставі звіту з оцінки вартості, проведеної незалежним професійним оцінювачем. Для оцінки справедливої вартості був використаний метод порівняльного та дохідного аналізу продажів. Метод порівняльного аналізу продажів передбачає встановлення справедливої
вартості шляхом порівняння продажів подібних або взаємозамінних об’єктів майна
та відповідних ринкових даних. Загалом вартість оцінюваних приміщень порівнюється з ціною продажу подібних приміщень на ринку нерухомості.
7.3. Розшифровка інформації щодо запасів
Придбані (отримані) запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною
вартістю. Первісна вартість запасів, придбаних за плату, визначається по фактичній
собівартості. Собівартість запасів включає всі витрати на придбання та інші витрати,
понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан.
Подальший облік запасів здійснюється за найменшою з вартостей: собівартість або
чиста вартість реалізації. Списання запасів з балансу здійснюється в періоді їх використання. Оцінка вибуття запасів здійснюється за методом FIFO (“Перше надходження – перший видаток”). Станом на 31.12.2018р. Товариством було проведено оцінку
вартості запасів на відповідність їх вартості вимогам МСБО 2. Балансова вартість запасів не перевищує чистої вартості їх реалізації.
тис. грн.
Показник

31 грудня 2017

31 грудня 2018

Витратні матеріали (за історичною собівартістю)

20

39

Всього запаси

20

39

7.4. Дебіторська заборгованість та виплачені аванси за операціями страхування та
перестрахування
Дебіторська заборгованість та перераховані аванси за операціями страхування та перестрахування станом на 31 грудня 2018 року представлена таким чином:
тис. грн.
Показник

31 грудня 2017

31 грудня 2018

Дебіторська заборгованість за операціями
страхування

0

95

Передоплата перестраховикам

0

0

Всього

0

95

Станом на 31.12.2018 року власний капітал Товариства має наступну структуру:
Розділ власного капіталу

Величина, тис .грн.

Зареєстрований (пайовий) капітал

30000

Додатковий капітал

1

Резервний капітал

57

Капітал у дооцінках

3092

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

5970

Інші резерви

0

Всього власного капіталу

39120

Додатковий капітал в сумі 1 тис. грн. сформований учасниками за рахунок додаткових внесків грошових коштів.
Резервний капітал сформований згідно рішенню загальних зборів учасників Товариства (Протокол №13 від 10.04.2018р.) у розмірі 5 відсотків від прибутку за 2017 рік.

7.5. Інші активи
Інші активи станом на 31 грудня 2018 року представлені таким чином:
тис. грн.
Показник

31 грудня 2017

31 грудня 2018

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

0

40

7.6. Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість станом на 31 грудня 2018 року представлена таким
чином:
тис. грн.
Показник

31 грудня 2017

31 грудня 2018

Інша поточна дебіторська заборгованість

30046

30003

Резерв під зменшення корисності дебіторської заборгованості

0

0

Чиста вартість дебіторської заборгованості

30046

30003

7.9. Довгострокові зобов’язання та забезпечення
Товариство визнає в якості резервів:
- резерв відпусток: Щомісячно проводиться нарахування резерву відпусток множенням нарахованої за місяць заробітної плати на коефіцієнт резервування. Розрахунок коефіцієнта резервування здійснюється на початку року, як співвідношення
планової суми відпускних з нарахуваннями до загального річного планового фонду
оплати праці з нарахуваннями.
- страхові резерви.
тис. грн.
31 грудня 2017

31 грудня 2018

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

55

39

Страхові резерви

5343

10635

Всього

5398

10674

У т.ч.:
тис. грн.

Станом на 31 грудня 2018 року Товариство не має знеціненої та/або простроченої
дебіторської заборгованості.
7.7. Грошові кошти
Грошові кошти Товариства зберігаються на поточних та строкових депозитних банківських рахунках. Облік грошових коштів і розрахунків готівковими грошовими
коштами здійснюється згідно чинного законодавства стосовно ведення касових
операцій.
У своїй інвестиційній діяльності керівництво Товариства дотримується виваженої
політики, оскільки в тих економічних умовах, які склалися в нашій країні на даний
час, дуже важливо вчасно та виважено диверсифікувати ризики. Для повсякденної
роботи та для розміщення інвестиційних ресурсів Товариства вибирає тільки високо надійних партнерів у банківському секторі.
Рейтинг банківських установ, в яких розміщені грошові вклади Товариства, відповідає інвестиційному рівню за національною рейтинговою шкалою, визначеною
чинним законодавством України.
Станом на 31 грудня 2018 року справедлива вартість грошових коштів
та їх еквівалентів дорівнює їх номінальній вартості. Грошових коштів, використання
яких обмежено – немає.
тис. грн.
31 грудня 2017

31 грудня 2018

Каса в межах ліміту

0

0

Депозити (всього), в т.ч.:

3423

5310

АТ «АЛЬФА-БАНК»

1010

2010

АТ «УКРСОЦБАНК»

363

0

АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

300

1500

АТ «ТАСКОМБАНК»

750

1800
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7.8. Статутний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал представлений статутним капіталом, який відповідно до статуту Товариства складає 30000 тис. грн.
Статутний капітал Товариства сформований згідно з вимогами Закону України «Про
господарські товариства», Закону України “Про страхування”, інших законодавчих
актів України та статуту Товариства.
Змін в розмірі та структурі Статутного капіталу за період, що перевіряється, не відбувалося.
Статутний капітал сплачений повністю за рахунок виключно грошових внесків учасників в сумі 30000 тис. грн. Формування Статутного капіталу проведено з дотриманням вимог Закону України «Про страхування».

31 грудня 2017

31 грудня 20118

Резерв незароблених премій

5331

10627

Резерв збитків

12

8

Всього страхових резервів

5343

10635

Станом на 31.12.2018 року Товариство у відповідності з вимогами МСФЗ 4 «Страхові
контракти» провело перевірку адекватності страхових зобов’язань
Перевірка адекватності страхових резервів, які формує Товариство, відповідно
до проведеного аналізу, показала, що страхові резерви, що сформовані Товариством на звітну дату та можуть бути перевірені актуарними методами, сформовані
у відповідності до вимог МСФЗ та є достатніми та адекватними до його страхових
зобов’язань за кожним видом страхування.
7.10. Поточна заборгованість з бюджетом
тис. грн.

Податок на прибуток

31 грудня 2017

31 грудня 2018

321

1721

7.11. Інша поточна кредиторська заборгованість
тис. грн.
31 грудня 2017

31 грудня 2018

Інші поточні зобов’язання

0

12

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1538

106
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Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю

0

0

Показники

Всього

1538

118

Збитки за страховими виплатами

7.12. Чисті зароблені страхові премії
тис. грн.
Показники
Чисті зароблені
страхові премії

2016 рік

2017 рік

2018 рік

1106

3568

8428

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Страхові платежі,
згідно
укладеними договорам
страхування (перестрахування)

4139

11273

23090

2016 рік

2017 рік

2018 рік

медичне
страхування (безперервне
страхування здоров’я)

2607,8

6349,4

15073,78

страхування від
вогневих ризиків
та ризиків стихійних явищ

0

страхування майна (іншого, ніж
передбачено графами 7 - 12)

0

Всього:

4139,4

7.19. Адміністративні витрати
тис. грн.

2,34

2018 рік

2017 рік

Матеріальні витрати

20

19

Банківські витрати

13

14

Заробітна плата, податки
на заробітну плату

285

221

Амортизація

180

125

Інші витати

316

380

Всього:

814

759

2018 рік

2017 рік

Відсотки на депозитному
рахунку в банку

229

189

Всього процентні доходи

229

189

10,99

2,36

4949,0

11273,1

7,12

7.21. Інші операційні витрати
Інші операційні витрати за 2018 рік склали 28,3 тис. грн., а саме:
- обов’язкові збори до бюджету при купівлі майна- 26,6 тис. грн.
- штрафна санкція (згідно постанови Нацкомфінпослуг) – 1,7 тис. грн.

7368,54

7.22. Податок на прибуток
Основні компоненти витрат з податку на прибуток за звітний період:			
тис. грн.

23090,43

7.15. Страхові премії, які передані в перестрахування
У рамках своєї підприємницької діяльності Товариство передає ризики в перестрахування, щоб обмежити можливість втрат за допомогою диверсифікованості
ризиків. Активи, зобов’язання, доходи й видатки, що виникають із договорів переданого перестрахування, представлені окремо від відповідних активів, зобов’язань,
доходів і видатків від зв’язаних договорів страхування, тому що перестрахувальні
механізми не звільняють Товариство від прямих обов’язків перед своїми страхувальниками.
В ході здійснення звичайної діяльності Товариство здійснює перестрахування ризиків. Такі договори перестрахування забезпечують диверсифікацію бізнесу, дозволяють керівництву здійснювати контроль над потенційними збитками, що виникають
в результаті страхових ризиків, і надають додаткову можливість для ризиків. Активи
перестрахування включають суми заборгованостей інших компаній, що здійснюють
перестраховування, за виплачені і неоплачені страхові збитки, і витрати понесені
при їх врегулюванні.
При здійсненні операцій перестрахування долі страхових премій, які були сплачені
по договорах перестрахування, формують права вимоги до перестраховиків і враховуються, як суми часток перестраховиків в резервах незароблених премій. Зміна
суми таких вимог до перестраховиків в звітному періоді відображаються, як доходи
або витрати від страхової діяльності.
Суми часток перестраховиків в страхових резервах інших, чим резерви незароблених премій, на звітну дату обчислюються залежно від часток страхових ризиків, які
були передані перестраховикам протягом розрахункового періоду в тому ж порядку, як розраховуються страхові резерви інші, ніж резерв незароблених премій. Договори по перестрахуванню оцінюються для того, щоб переконатися, що страховий
ризик визначений як розумна можливість істотного збитку, а тимчасовий ризик визначений як розумна можливість істотного коливання термінів руху грошових коштів, переданих Товариством перестраховикам.
тис. грн.
2016 рік

2017 рік

2018 рік

Частки страхових
платежів, належні
перестраховикам

2027,1

6559,5

11669,0

Частки страхових
платежів, належні
перестраховикам
– нерезидентам

-

-

-

Разом:

2027,1

6559,5

11669,0

7.16. Збитки за страховими виплатами
Товариство проводить виплати страхових відшкодувань при настанні страхового
випадку в межах страхової суми згідно умов конкретного договору страхування за
наявності всіх підтверджуючих документів, які визначені конкретним договором
страхування.
Заборгованості по виплаті страхових відшкодувань станом на 31.12.2018р. у Товариства немає.
тис. грн.

256

113,4

Процентні доходи

1531,6

По-

63,6

7.20 Фінансові доходи
тис. грн.

страхування відповідальності
перед
третіми
особами (іншої,
ніж передбачена
графами 14 - 16)

казники

2018 рік

7.18. Витрати на збут послуг – витрати пов’язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізиційні витрати) за звітний період склали 1557,0 тис. грн.

7.14. Порівняльний аналіз даних за 12 місяців 2016 - 2018 років
тис. грн.
Вид страхової діяльності

2017 рік

7.17. Інші операційні доходи
Інші операційні доходи в розмірі 261,8 тис.грн. в т.ч.:
-комісійна винагорода за продаж полісів інших компаній –30,5 тис. грн.
- дохід від здачі тимчасово вільних приміщень в оренду – 203,1 тис. грн.
- корегування резерву відпусток за 2017 рік – 28,2

7.13. Премії підписані 		
тис. грн.
Показники

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
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2018 рік

2017 рік

Прибуток до оподаткування

6407

1721

Податкова ставка

18%

18%

Податок за встановленою податковою ставкою

1028

251

Витрати з податку на дохід страховика 3%

693

338

Всього:

1721

589

8. РОЗКРИТТЯ ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ
8.1. Розкриття інформації щодо операцій з пов’язаними сторонами
Відповідно до засад, визначених МСБО 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони» пов’язана сторона – це фізична або юридична особа, пов’язані з суб’єктом
господарювання, що складає свою фінансову звітність. Сторони зазвичай вважаються пов’язаними, якщо вони знаходяться під спільним контролем або якщо одна
сторона має можливість контролювати іншу або може мати значний вплив на іншу
сторону при прийнятті фінансових чи операційних рішень. Пов’язаними особами
для Товариства: є особи, які мають суттєвий вплив на Товариство, зокрема фізична
особа або близький родич такої особи є пов’язаною стороною із Товариство, якщо
така особа: контролює Товариство, або здійснює спільний контроль над ним; має
суттєвий вплив на Товариство; є членом провідного управлінського персоналу Товариства, або материнського підприємства. Суб’єкт господарювання є пов’язаним
із Товариством, якщо виконується будь-яка з таких умов: суб’єкт господарювання
та Товариство, є членами однієї групи (а це означає, що кожне материнське підприємство, дочірнє підприємство або дочірнє підприємство під спільним контролем є
пов’язані одне з одним); один суб’єкт господарювання є асоційованим підприємством або спільним підприємством іншого суб’єкта господарювання (чи асоційованим підприємством або спільним підприємством члена групи, до якої належить
інший суб’єкт господарювання); обидва суб’єкти господарювання є спільними підприємствами однієї третьої сторони; один суб’єкт господарювання є спільним підприємством третього суб’єкта господарювання, а інший суб’єкт господарювання є
асоційованим підприємством цього третього суб’єкта господарювання;
Операція зі пов’язаною стороною - передача ресурсів, послуг або зобов’язань між
суб’єктом господарювання, що звітує (розкриває інформацію), та пов’язаною стороною, незалежно від того, чи призначається ціна.
Пов’язаними особами для Товариства є: юридична особа ТОВ «ВІКТОРІ-21» (ЄДРПОУ
40507739, місцезнаходження: 61174, Харківська обл., місто Харків, проспект Перемоги, будинок 61, прим. 193) - її учасник, частка якого становить 99,998% та складає
29999400,0 грн. у статутному капіталі Товариства.
Протягом 2018 року Товариство не мало відносини з пов’язаними особами.
Вищим органом управління Товариства є Загальні Збори учасників Товариства.
Виконавчим органом товариства є Дирекція, яку очолює Генеральний директор.
Склад виконавчого органу Товариства на 2018 рік:
Генеральний директор Іонін Дмитро Євгенович
На протязі 2018 року керівництвом Товариства були:
Генеральний директор: Іонін Дмитро Євгенович
Головний бухгалтер: Бардачова Ірина Петрівна
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ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАХОВА ГРУПА»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

На дату підписання фінансової звітності склад Керівництва Товариства не змінився.
Виплати, одержані провідним управлінським персоналом Товариства:
тис. грн.
Звітний рік

Попередній рік

Поточні виплати (заробітна плата)

221,0

160,7

Платежі на основі власності

0

0

Позики

0

0

Всього

221,0

160,7

8.2 Умовні зобов’язання.
8.2.1. Судові позови
Впродовж 2018 року у Товариства судових позовів не було.
8.2.2. Оподаткування
Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно
тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові ограни піддадуть
сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності
Товариства, ймовірно, що Товариство змушене буде сплатити додаткові податки,
штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди.
На думку керівництва Товариство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не
містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років.
8.2.3. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів
Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не
зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності
Товариства.
Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів,
які знаходяться поза зоною контролю керівництва 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.
8.3. Система управління ризиками. Функції, цілі та політики управління фінансовими
і страховими ризиками
Страхова діяльність передбачає передачу ризику від страхувальника страховикові й наступне управління цим ризиком. Найбільші ризики в області страхування
пов’язані із прийманням і оцінкою страхових ризиків, вибором обсягу відповідальності при перестрахуванні й виконанням зобов’язань стосовно укладених
страхових договорів. Крім цього, страховик також підпадає під інвестиційні ризики, пов’язаним з необхідністю покривати технічні резерви активами, вкладеними в
різні фінансові інструменти, а також ринковому ризику, кредитному ризику, ризику
втрати ліквідності й виробничому ризику.
Функція управління ризиками в Товаристві здійснюється стосовно фінансових ризиків (кредитного, ринкового та ризику ліквідності), а також операційних та юридичних ризиків. Фінансовий ризик включає ринковий ризик (у тому числі валютний
ризик, ризик відсоткової ставки та інший ціновий ризик), кредитний ризик і ризик
ліквідності. Товариство не вважає ці ризики істотними, отже, не встановлює конкретні завдання і не розробляє політику з управління цими ризиками. Управління
операційними та юридичними ризиками спрямовано на забезпечення належного
функціонування внутрішніх процедур та політики для скорочення цих ризиків до
мінімуму.
Кредитний ризик. Товариство піддається кредитному ризику, який визначається
як ризик того, що одна сторона фінансового інструменту понесе збиток внаслідок
невиконання іншою стороною своїх зобов’язань. Основні статті, у зв’язку з якими
у Товаристві виникає кредитний ризик, - це грошові кошти та депозити в банках.
Максимальний рівень кредитного ризику Товариства, в цілому, відбувається в балансовій вартості фінансових і страхових активів у балансі.
Найбільш значна концентрація кредитного ризику Товариства виникає у зв’язку з
банківськими депозитами та поточними рахунками в банку.
Товариство вважає, що така концентрація кредитного ризику не призведе до підвищення його рівня.
Ринковий ризик. Товариство піддається ринковим ризикам, які виникають у зв’язку
з відкритими позиціями по валюті та відсотковим ставкам, які схильні до впливу загальних і специфічних коливань ринку.
Валютний ризик. Валютний ризик - це ризик зміни вартості фінансового інструмента внаслідок коливань валютних курсів. Товариство проводить операції в гривнях,
отже, вона не піддавалася впливу суттєвого валютного ризику за станом на 31 грудня 2018 року.
Ризик відсоткової ставки. Товариство піддається ризику у зв’язку з впливом коливань домінуючих рівнів ринкової відсоткової ставки на її фінансовий стан та грошові потоки. Відсоткова маржа може збільшуватися в результаті таких змін, але може
також зменшуватися або приносити збитки в разі непередбачених змін. У Товариства відсутні офіційно оформлена політика і процедури для управління ризиком
відсоткової ставки, оскільки керівництво вважає, що цей ризик для діяльності Товариства є несуттєвим. Інформація про відсоткові активи і зобов’язання Товариство
представлена у Примітках. За станом на кінець кожного звітного періоду у Товариства не було фінансових активів зі змінною відсотковою ставкою або відсоткових
зобов’язань. Станом на 31 грудня 2017року та 31 грудня 2018року зміни відсоткових
ставок не надали б впливу на прибуток або збиток або капітал Товариства.
Ризик ліквідності. Ризик ліквідності - це ризик того, що Товариство зіткнеться з труднощами при виконанні фінансових зобов’язань. Товариство щодня стикається з вимогами оплати від постачальників товарів і послуг та заявами клієнтів про страхові
випадки. Товариство має достатньо коштів для виконання більшості перерахованих
вимог. Крім того, надходження грошових коштів, пов’язані з доходом від страхових
премій, також є джерелом грошових ресурсів для виконання поточних зобов’язань.
Станом на 31 грудня 2017року та 31 грудня 2018року всі фінансові зобов’язання Товариства погашаються за вимогою або протягом 1 місяця після закінчення звітного
періоду. Недисконтовані грошові потоки за фінансовими зобов’язаннями згідно з
договорами дорівнюють балансовій вартості.
Страховий ризик. Страховий ризик в рамках будь-якого договору страхування - це
ймовірність настання страхової події і невизначеність суми відповідного відшкодування. По самій суті договору страхування, цей ризик є випадковим і внаслідок
цього непередбачуваним.
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Для портфеля договорів страхування, де теорія ймовірності використовується для
визначення ціни договору та створення резервів, основний ризик, якому піддається Товариство полягає в тому, що фактичні виплати перевищать балансову вартість
страхових зобов’язань. Це може відбутися в результаті того, що регулярність або
розмір виплат будуть вищі, ніж за оціночними даними. Страхові випадки носять випадковий характер, і фактична кількість і сума виплат будуть з року в рік відрізнятися від даних, передбачених страховими моделями.
Як показує досвід, чим більше портфель подібних договорів страхування, тим менше відносна мінливість очікуваного результату. Крім того, якщо портфель договорів
страхування є більш диверсифікованим, зміни в який-небудь з його підгруп нададуть менший вплив на портфель в цілому.
Товариство контролює страховий ризик шляхом:
•
стратегії андерайтингу та проактивного моніторингу ризику. Товариство встановлює ліміти максимально можливої суми страхових збитків, які вона
може відшкодувати, і передає відповідні контрольні повноваження співробітникам
з урахуванням їх професійної компетентності. Оцінка потенційних нових продуктів
проводиться з метою всебічного аналізу пов’язаних з ними ризиків і виправданості
таких ризиків з точки зору майбутніх доходів.
•
укладання відповідних договорів перестрахування. Товариство прагне
диверсифікувати діяльність з перестрахування, використовуючи як договори облігаторного перестрахування, так і договори факультативного перестрахування.
Товариство здійснює страхову діяльність виключно в Україні, і всі договори страхування укладаються в українських гривнях. Керівництво аналізує концентрацію
страхового ризику за напрямками страхової діяльності.
У Товаристві організована і функціонує Система управління ризиками, яка включає
стратегію управління ризиками та реалізацію управління ризиками.
В Товаристві призначено працівника, відповідального за оцінку ризиків, який виконує функції з управління ризиками, а саме:
- розробляє програми і стратегії управління ризиками;
- розробляє заходи з управління ризиками, включаючи програми зниження позапланових втрат;
- готує звіти для Генерального директора і зацікавлених сторін;
- розробляє і переглядає процеси управління ризиками;
- здійснює моніторинг ризиків.
Метою управління ризиками у Товаристві є уникнення і мінімізація ризиків,
пом’якшення їх наслідків, зменшення вразливості до них.
Товариство здійснює управління ризиками за такою класифікацією:
- андеррайтинговий ризик, що включає: ризик недостатності страхових премій і
резервів (ризик, викликаний коливаннями частоти, середніх розмірів та розподілу
збитків при настанні страхових випадків), катастрофічний ризик (ризик, викликаний
неточністю прогнозів настання надзвичайних подій та оцінок їх наслідків);
- ризик процентної ставки (ризик, пов’язаний із чутливістю вартості активів та
зобов’язань Товариства до коливання вартості позикових коштів); валютний ризик
(ризик, пов’язаний із чутливістю вартості активів та зобов’язань Товариства до коливання курсів обміну валют);
- майновий ризик (ризик, пов’язаний із чутливістю вартості активів та зобов’язань
Товариства до коливання ринкових цін на нерухомість); ризик ринкової концентрації (ризик, пов’язаний із недостатньою диверсифікованістю портфеля активів або
у зв’язку зі значним впливом одного або кількох емітентів цінних паперів на стан
активів);
- ризик дефолту контрагента (ризик неспроможності контрагента (перестраховика, боржника та будь-якого дебітора) виконати взяті на себе будь-які договірні
зобов’язання перед Товариством);
- операційний ризик (ризик фінансових втрат Товариства, що виникає через недоліки управління, процесів оброблення інформації, контрольованості, безперервності
роботи, надійності технологій, а також помилки та несанкціоновані дії персоналу);
Товариство проводить системний аналіз та обробку інформації на предмет виявлення ризиків та впроваджує заходи щодо попередження, уникнення, мінімізації,
локалізації або поділу ризику, встановленого в процесі діяльності Товариства.
Станом на 31 грудня 2018 р. Товариство наражається на наступні ризики:
Ризики, впливу яких піддається Товариство:

Ступінь впливу

Ризик недостатності страхових премій
і резервів

низький рівень ризику

Катастрофічний ризик

низький рівень ризику

Валютний ризик

ризик відсутній

Ризик ринкової концентрації

помірний рівень ризику

Ризик інвестицій в акції

ризик відсутній

Ризик процентної ставки

ризик відсутній

Ризик дефолту контрагента

помірний рівень ризику

Ризик спреду

ризик відсутній

Операційні ризики

низький рівень ризиків

З огляду на вищевикладене, в Товаристві відсутні ризики (або їх ступень впливу є
низькою або помірною), які значною мірою можуть вплинути на господарську діяльність Товариства. Перевірка платоспроможності Товариства та адекватності
страхових зобов’язань станом на 31.12.2018р. показала, що Товариство має необхідний запас платоспроможності і Товариство здійснює своєчасне виконання своїх
зобов’язань.
Згідно вимог Розпорядження Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері
ринків фінансових послуг України № 484 від 13.02.2014р. Товариством проводиться
стрес-тестування. Результати стрес-тестування Товариства станом на 31.12.2018р.,
показали, що Товариство має достатню стійкість до ключових ризиків, і що стресові
події мають незначний вплив на фінансовий стан Товариства.
Щодо всіх виявлених ризиків розроблено методи управління цими ризиками виходячи з фінансової спроможності Товариства.
8.4. Управління капіталом
Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:
зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так,
щоб воно і надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим
зацікавленим сторонам;
забезпечити належний прибуток учасникам Товариства завдяки встановленню цін на послуги Товариства, що відповідають рівню ризику;
дотримання вимог до капіталу, встановлених регулятором, і забезпечення здатності Товариства функціонувати в якості безперервного діючого підприємства.
Товариство розглядає управління капіталом як систему принципів та

№1(27) • 26 квітня 2019 р.

ЕМІТ ІНФО

257

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАХОВА ГРУПА»

ЕМІТ ІНФО

методів розробки і реалізації управлінських рішень, пов’язаних з оптимальним формуванням капіталу з різноманітних джерел, а також забезпеченням ефективного
його використання у діяльності Товариства. Ключові питання та поточні рішення,
що впливають на обсяг і структуру капіталу, а також джерела його формування, розглядаються управлінським персоналом. Механізм управління капіталом передбачає
чітку постановку цілей і завдань управління капіталом, а також контроль за їх дотриманням у звітному періоді; удосконалення методики визначення й аналізу використання усіх видів капіталу; розроблення загальної стратегії управління капіталом.
Управлінський персонал здійснює огляд структури капіталу на кінець
кожного звітного періоду. При цьому проводиться аналіз вартості капіталу, його
структура та можливі ризики. На основі отриманих висновків Товариство здійснює
регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а
також виплати дивідендів та погашення існуючих позик. Товариство може здійснювати регулювання капіталу шляхом зміни структури капіталу. Система управління
капіталом може коригуватись з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або стратегії розвитку.
Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При
цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики.
Товариство вважає, що загальна сума капіталу, управління яким здійснюється, дорівнює сумі капіталу, відображеного в балансі.
Результати розрахунку вартості чистих активів Товариства за 2018 рік наведені
нижче:
тис. грн.
Активи

Зобов’язання

Вартість чистих активів

51 633

12 513

39 120

Результати порівняння розміру вартості чистих активів з розміром статутного капіталу у відповідності до статті 144 Цивільного кодексу України наведені в таблиці
нижче:
тис. грн.
Рік

Вартість
активів

2018 р.

39 120

чистих

Статутний капітал

Різниця

30 000

9 120

За результатами господарської діяльності у 2018 році вартість чистих активів Товариства перевищує розмір сплаченого Статутного капіталу.
8.5. Інша інформація – суттєві події.
Інформація про дії, які відбулися протягом звітного року та могли вплинути на
фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості
його капіталу наведені нижче:
№ з/п

Перелік подій, що могли вплинути на фінансово-господарський стан Товариство

Відомості про наявність
подій у 2018 році

1

Отримання позики або кредиту на суму, що
перевищує 25% статутного капіталу

не було

2.

Зміна власників, яким належать 10 і більше
відсотків

не було

3.

Рішення про утворення, припинення його
філій, представництв

не було

4.

Рішення вищого органу Товариства про
зміни розміру статутного капіталу

не було

5

Порушення справи про банкрутство Товариства, винесення ухвали про його санацію

не було

6

Рішення вищого органу Товариства або
суду про припинення або банкрутство

не було

Іонін Д.Є.
Бардачова І.П.

Річна фінансова звітність
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАХОВА ГРУПА”
за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року
зі звітом незалежного аудитора
м. Київ
2019 рік
Заява про відповідальність керівництва за підготовку та затвердження фінансової
звітності за 2018 рік.
1. Наведена нижче заява, яка повинна розглядатися спільно з описом обов’язків
аудиторів, котрі містяться в представленому Звіті незалежних аудиторів, зроблена
з метою розмежування відповідальності керівництва та аудиторів щодо фінансової
звітності ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАХОВА ГРУПА”, (далі по тексту «Товариство»).
2. Керівництво Товариства відповідає за підготовку фінансової звітності, що достовірно відображає в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства за станом на
31 грудня 2018 року, результати її діяльності, рух грошових коштів і зміни в капіталі
за рік, що закінчився вищезгаданою датою, відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ»).
3. При підготовці фінансової звітності керівництво Товариства несе відповідальність
за:
а
Вибір належної облікової політики та її послідовне застосування;
б
Застосування обґрунтованих оцінок, розрахунків і суджень;
в
Дотримання вимог МСФЗ або розкриття всіх істотних відступів від МСФЗ
у Примітках до фінансової звітності;
г
Підготовку фінансової звітності виходячи з припущення, що Товариство
продовжуватиме свою діяльність в осяжному майбутньому, за винятком випадків,
коли таке припущення є неправомірним.
4. Керівництво Товариства в рамках своєї компетенції також несе відповідальність
за:
а
Розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної
системи внутрішнього контролю в Товаристві;
б
Підтримку системи бухгалтерського обліку в такий спосіб, який у будьякий момент дозволяє розкрити з достатньою мірою точності інформацію про фінансовий стан Товариства і забезпечити при цьому відповідність фінансової звітності вимогам МСФЗ;
в
Забезпечення відповідності офіційного бухгалтерського обліку вимогам
локального законодавства України і відповідних стандартів бухгалтерського обліку;
г
Вжиття заходів для забезпечення збереження активів Товариства;
д
Виявлення та запобігання фактам шахрайства і інших можливих зловживань.
_________________ Іонін Д.Є.
(підпис)
________________ Бардачова І.П.

МП

Перелік подій, що відбулись
після звітної дати

Відомості про наявність подій у 2018
році
відображено у фінансовому звіті

не відображено у
звіті, розкрито у
примітках

1.

Визнання дебітора
ства банкрутом

Товари-

не було

не було

2.

Розгляд судової справи,
що підтверджує наявність
у Товариства поточного
зобов’язання на звітну дату

не було

не було

3.

Прийняття рішення про суттєву реорганізацію підприємства

не було

не було

4.

Знищення значної частини
активів внаслідок стихійного
лиха

не було

не було

5.

Значні зміни у вартості активів Товариства після звітної
дати

не було

не було

6.

Інші важливі події

не було

не було

01 березня 2019 р.
ТОВ “Аудиторська фірма “АУДИТ-СТАНДАРТ”
Дата державної реєстрації: 06.02.2004 року, Ідентифікаційний код 32852960
Свідоцтво АПУ №3345
Україна, м. Київ, вул. Юрківська/Фрунзе, 2-6/32 літера «А»,
тел.(044) 233-41-18
________________________________________________________________________
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАХОВА ГРУПА”
СТАНОМ НА 31.12.2018 Р.
Адресати: Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг
Управлінському персоналу ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАХОВА ГРУПА»
Учасникам ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА
СТРАХОВА ГРУПА»
Розділ 1. Звіт щодо аудиту фінансової звітності

На дату подання звітності керівництво оцінило існування наступних подій:
- події, які свідчать про умови, що існували на кінець звітного періоду (події, які вимагають коригування фінансової звітності за 2018 рік);

ЕМІТ ІНФО

Генеральний директор		
Головний бухгалтер

Головний бухгалтер
(підпис)

Між датою складання та затвердження фінансової звітності жодних подій, які б могли вплинути на показники фінансової звітності та економічні рішення користувачів,
не відбувалося.
Інформація про події, що відбулись у Товаристві після звітної дати до дати затвердження фінансового звіту до випуску наведені нижче:
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- події, які свідчать про умови, що виникли після звітного періоду (події, які не вимагають коригування фінансової звітності, але вимагають певних розкритій).
Жодного типу подій, які б суттєво вплинули на фінансову результат за
2018 рік, не виявлено.
Управлінський персонал Товариства подає фінансову звітність учасникам Товариства для затвердження на річних Загальних зборах.

Генеральний директор

9. ПОДІЇ ПІСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ

№ з/п

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАХОВА ГРУПА”, код за ЄДРПОУ 40521575, місцезнаходження: 61045, Харківська обл., м. Харків, вул. Яроша Отакара, 18 (надалі за текстом
«Товариство»), що складається із Балансу (Звіту про фінансовий стан ) на 31 грудня
2018р., Звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про власний
капітал, 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
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із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 р.,
та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ») та Закону
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №
996-XIV щодо складання фінансової звітності.
Основа для думки із застереженням
Станом на 31 грудня 2018 року Товариство має дебіторську заборгованість, а саме,
по статті балансу «інша поточна дебіторська заборгованість» обліковується заборгованість термін погашення якої до 12 місяців у сумі 30 004 тис. грн., яка складає 58.1
відсотків від загальних активів Товариства. Аудиторам, на їх запит щодо фінансового
положення підприємств дебіторів, надана інформація що діяльність підприємств
дебіторів – не визиває сумнівів, щодо надання послуг (повернення) заборгованості.
Станом на 31.12.2018р. підписані акти звіряння розрахунків.
Аналіз наявних первинних документів, описів та облікових записів дає змогу стверджувати, що зауваження, вказані в параграфі вище, не є суттєвими і в цілому не спотворюють фінансовий стан Товариства.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту («МСА»). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено у розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого
аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до
цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, що на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання
розглядались в 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 зосередили свою увагу на питаннях, що описані нижче в якості
ключових питань аудиту, які обговорювались із управлінським персоналом та тими,
кого наділено найвищими повноваженнями та які слід відобразити в нашому звіті.
Чому ми вважаємо це питання
ключовим для аудиту?

Що було зроблено в ході аудиту?

Питання щодо формування
страхових зобов’язань за договорами страхування, розміщення страхових резервів
Товариства згідно вимог «Положення про обов`язкові критерії і нормативи достатності
капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика»
від 07.06.2018 року № 850 та
оцінка адекватності створених
страхових резервів.
Дане питання визначене нами
як ключове через оцінювання
ризиків, які виникають при недостатньо широкій диверсифікації страхових резервів, коли
значно більша їх частина розміщена в одному виді активів
та чи є розкриття інформації
Товариством щодо резервів
за договорами страхування,
включаючи ступінь оцінки
чуттєвості до ключових припущень та аналіз історії збитків,
достатнім.

Примітка 7.9.
Розділ «Довгострокові
зобов’язання та забезпечення»
Страхові резерви станом на 31.12.2018 року
складають 10635 тис. грн.
Наші аудиторські процедури щодо цього питання включали:
- обговорення із внутрішнім аудитором Товариства специфіки діяльності та управління активами;
- обговорювання з управлінським персоналом
Товариства питань перспектив подальшого
ведення господарської діяльності та майбутніх
грошових потоків;
- оцінку та тестування ключових питань контролю, що здійснюється управлінським персоналом щодо процесу формування страхових
резервів, що сформовані за договорами страхування у відповідності з передбаченими законодавчими та нормативними актами, в тому
числі: резервів незароблених премій, резервів
збитків, що заявлені, але не врегульовані на
звітну дату, резервів катастроф;
- тестування резервів на вибірковій основі
шляхом порівняння розрахункової суми резерву за конкретними договором з розглядом
відповідної документації;
- перевірка незалежного прогнозу резервів
для вибраного класу страхування;
- порівняння використаних припущень на підставі історичного досвіду Товариства, наявними тенденціями на ринку та нашим власним
досвідом у сфері знання галузі;
- надано запит до управлінського персоналу - контрольний лист використовується для
ідентифікації чинників можливого ризику шахрайства;
- вивчили підходи та методи, застосовані незалежним актуарієм, при тестуванні адекватності
створених страхових резервів та визначенні
відстрочених аквізиційних витрат;
- отримали необхідні докази щодо кваліфікації
та незалежності залученого актуарія;
- ознайомлення з розрахунками спеціаліста з
актуарних розрахунків, оцінка ключових припущень розрахунку резервів, відповідність
здійснених оцінок обліковим оцінкам управлінського персоналу.
Згідно з результатами наших процедур, основні
судження керівництва та відповідні висновки
керівництва є прийнятними.
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Визнання виручки (зароблені
страхові платежі).
Виручка від страхової діяльності являє собою суттєву
суму, що формується з великої кількості несуттєвих надходжень. Для обробки даних,
на підставі яких формується
виручка, Товариство використовує ряд складних інформаційних систем та технологій і
покладається на результати їх
роботи при реєстрації та обліку зароблених страхових премій, врахування кожного ризику за відповідними страховими
продуктами.
Найбільш суттєві ризики викривлення виручки виникають
у зв’язку з:
- реєстрацією, обробкою та
передачею даних відносно параметрів наданих послуг між
технічним обладнанням та
обліковою системою;
- коректним застосуванням тарифів, що можуть змінюватися
протягом циклу дії договору
страхування (додаткові угоди
до договору страхування, дострокове припинення договору страхування, зміна розміру
страхової суми, тощо);
- своєчасною реєстрацію відповідних змін в системі обліку
для відображення у періоді,
що відповідає умовам договору з подальшим відповідними розрахунками страхових
зобов’язань, та відображенням відповідної суми виручки,
що відноситься до періоду звітування.

Примітка 7.12, 7.13, 7.15 розділи “чисті зароблені страхові премії”, “премії підписані”, “страхові
премії, які передані в перестрахування” за 2018
рік.
Страхові платежі (премії, внески) усього за 2018
рік складають 23090 тис. грн.
Наші аудиторські процедури включали оцінку
впроваджених компанією правил та засобів
контролю в галузі інформаційних систем для
визначення їх ефективності з точки зору можливості попередження та/або виявлення викривлення або втрати даних, на підставі яких
формується виручка.
Ми протестували наступні ключові засоби
контролю щодо систем, що формують виручку
від договорів страхування:
-ми перевірили частоту резервного копіювання та здійснили інспекцію серверних приміщень на предмет наявності належних заходів
безпеки, направлених на забезпечення фізичного збереження відповідної інформації;
-ми перевірили, що до систем може здійснюватися тільки авторизований доступ, вивчивши
узгоджені заявки на доступ на предмет відповідності внутрішнім правилам;
-ми перевірили, що здійснюються лише авторизовані програмні зміни, вивчивши документацію з тестування цих змін, що здійснюються
перед впровадженням;
-ми перевірили, чи впроваджувались нові тарифи, протягом звітного року;
- ми перевірили отримання та використання
обліковою службою оброблених результатів ,
виконаних на підставі надходжень страхових
премій, змін відповідних резервів та врахування відповідної участі перестраховика.
Ми також виконали аналітичні процедури з ціллю перевірки того, що загальний напрям і динаміка виручки за видами послуг (програмами
страхування) відповідають нашому розумінню
діяльності компанії і галузі в цілому.

Питання правильності та достатності умов забезпечення
платоспроможності
страховика

Наші аудиторські процедури щодо цього питання включали:
- ми провели перевірку класифікації та достатності активів для представлення страхових
резервів;
- ми переобрахували розмір показників.
Згідно з результатами наших процедур, основні
твердження керівництва та відповідні висновки керівництва щодо активів з урахуванням
безпечності, прибутковості, ліквідності та диверсифікованості є прийнятними.

Інша інформація.
Звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних Товариства
Інша інформація складається зі звітних даних страховика станом на 31.12.2018 року,
складена відповідно до вимог «Порядку складання звітних даних страховиків», затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 03.02.2004 року №39 (Порядок №39) у редакції Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг від 04.09.2018 року №1521.
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне подання
річних звітних даних страховика, наданих для перевірки, у відповідності до регуляторних актів, які встановлюють вимоги до складання та надання страховиками такої
звітності, за первинні документи, надані для перевірки, за вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам,
та за такий внутрішній контроль, який керівництво Товариства визначає необхідним
для забезпечення складання звітних даних страховика, що не містять суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Нами перевірені форми звітності, які складає страховик згідно «Порядку складання звітних даних страховиків», затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від
03.02.2004р. № 39 зі змінами та доповненнями, а саме - звітні дані страховика за
2018 року у складі:
Загальні відомості про страховика;
Реквізити;
Розділ 1. Звіт про доходи та витрати страховика;
Розділ 2. Показники діяльності із страхування життя;
Розділ 3.Показники діяльності з видів добровільного страхування;
Розділ 4 Показники діяльності з видів обов’язкового страхування;
Розділ 5. Пояснення щодо операцій перестрахування;
Розділ 6. Резерви та Умови забезпечення платоспроможності страховика;
Розділ 7. Пояснення щодо припинення договорів страхування;
Звіт про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами страховика;
Філії;
Пояснювальна записка до звітних даних страховика;
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на інформацію щодо звітних
даних страховика та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо
цієї іншої інформації.
У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність
між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве
викривлення. Якщо, на основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що
існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей
факт.
Ми не виявили фактів суттєвої невідповідності та викривлень, які б необхідно було
включити до звіту.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність.
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання

www.emitinfo.com

№1(27) • 26 квітня 2019 р.

ЕМІТ ІНФО

259

ЕМІТ ІНФО

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАХОВА ГРУПА»

фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю,
яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність
за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній
основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності
діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли управлінський персонал або
планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних
альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за
процесом фінансового звітування Товариства.

Основні види діяльності за КВЕД-2010:

65.12 – Інші види страхування, крім
страхування життя 65.20 – Перестрахування

Ліцензії на здійснення страхової діяльності

- ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування від нещасних випадків, дата
видачі 04.08.2016 року Розпорядження
№1841;
- ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі добровільного, медичного страхування (безперервне
страхування здоров’я), дата видачі
04.08.2016року Розпорядження №1841;

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність
в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та
випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим
рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА,
завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути
результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо
або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні
рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне
судження та професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрім
того, ми:
•
ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової
звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські
процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення
внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні
пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
•
отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються
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, доходимо висновку,
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. Тим не менш, 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 лежать в основі 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,
виявлені під час аудиту, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього
контролю, виявлені нами під час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження,
що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх
про всі стосунки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що
впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час
аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями
аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора окрім випадків, коли 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.
3. Основні відомості про ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАХОВА ГРУПА»
Таблиця 1
Повна назва:

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАХОВА
ГРУПА»

Скорочена назва:

ТДВ «ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАХОВА ГРУПА»

Код за ЄДРПОУ:

40521575

Місцезнаходження:

61045, Харківська обл., м. Харків, вул.
Яроша Отакара, буд. 18 (Повідомлення
Нацкомфінпослуг про зміну місцезнаходження 16.02.2018р.)

Державна реєстрація – дата, номер запису

Зареєстровано 31.05.2016 року Департаментом реєстрації Харківської міської ради (номер запису про державну
реєстрацію 1 480 102 0000 069684).

Дата внесення останніх змін до статуту
(установчих документів):

Редакція Статуту від 01.02.2018р. затверджена Загальними зборами учасників Товариства (протокол №11 від
01.02.2018р.).

Свідоцтво про реєстрацію фінансової
установи

Серія СТ №638, видане за розпорядженням Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг від
04.08.2016р. №1841, реєстраційний
№ 11103434, дата видачі свідоцтва
04.08.2016р.
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- ліцензія на здійснення страхової
діяльності у формі добровільного
страхування відповідальності перед
третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності
власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)],
дата видачі 04.08.2016 року Розпорядження №1841
- ліцензія на здійснення страхової
діяльності у формі добровільного
страхування вантажів та багажу (вантажобагажу), дата видачі 22.12.2016
року Розпорядження №3222; - ліцензія
на здійснення страхової діяльності у
формі добровільного страхування від
вогневих ризиків та ризиків стихійних
явищ, дата видачі 22.12.2016 року Розпорядження №3222;
- ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування майна [крім залізничного,
наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та
інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)], дата
видачі 22.12.2016 року Розпорядження
№3222;
Кількість учасників

3

Кількість працюючих

4 особи

Наявність відокремлених структурних
підрозділів

Немає

Дата проведення останніх зборів учасників

02.11.2018р. Загальні збори учасників
Товариства (Протокол №14) Про придбання Товариством об’єктів нерухомого майна.

Відповідальні особи

Генеральний директор: Іонін Дмитро
Євгенович керівник з 16.08.2016р. по
теперішній час, (призначений протоколом Загальних зборів учасників №3
від 15.08.2016р.)
Головний бухгалтер: Бардачова Ірина
Петрівна з 16.08.2016р. по теперішній
час (призначена Наказом №10-К від
16.08.2016р.).

Розмір
статутного
31.12.2018 р.

капіталу

на

30 000 000,00 (тридцять мільйонів) гривень 00 копійок.

Концептуальна основа повного комплекту фінансової звітності за 2018 рік

Міжнародні стандарти бухгалтерського
обліку (МСБО), Міжнародні стандарти
фінансової звітності (МСФЗ), законодавство України

Розділ 2 . Звіт відповідно з іншими законодавчими та нормативними вимогами
2.1. Відповідно до вимог, встановлених частиною третьою та частиною четвертою
статті 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»
від 21 грудня 2017 року № 2258-VIII (Закон 2258) до аудиторського звіту, наводимо
наступну інформацію:
Інформація про суттєву невизначеність, яка може ставити під сумнів здатність продовження діяльності юридичної особи, фінансова звітність якої перевіряється, на
безперервній основі у разі наявності такої невизначеності
Ми звертаємо увагу на розділ 2 Приміток «Принцип представлення фінансової
звітності» до фінансової звітності, яким зазначено, що фінансова звітність Товариства підготовлена на основі принципу безперервності діяльності, який передбачає
здатність Товариства реалізовувати свої активи та виконувати свої зобов’язання в
процесі здійснення звичайної діяльності. Аудиторами не виявлено подій або умов,
які вказують на існування суттєвої невизначеності, що може поставити під значний
сумнів здатність Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі.
Найменування органу, який призначив суб’єкта аудиторської діяльності на проведення обов’язкового аудиту, дата призначення та загальна тривалість виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження повноважень, якім
мали місце, та повторних призначень.
Суб’єкт аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
„АУДИТОРСЬКА ФІРМА “АУДИТ - СТАНДАРТ” на проведення обов’язкового аудиту
Товариства був призначений рішенням загальних зборів учасників товариства від
04.09.2018 р.
Тривалість виконання аудиторського завдання до дати призначення загальними
зборами (06.09.2018 р.) складає 3 роки.
Інформація щодо аудиторських оцінок
Відповідно до MCA 315 (переглянутий) «Ідентифікація та оцінювання ризиків суттєвого викривлення через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища»,
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ми ідентифікували і оцінили ризики суттєвого викривлення внаслідок шахрайства,
на рівні фінансової звітності і на рівні тверджень для класів операцій, сальдо рахунків і розкриттів. Ризики суттєвого викривлення, спричинені шахрайством, є значними.
Під шахрайством у визначенні МСА 240 розуміються умисні дії, вчинені особою або
групою осіб як керівного складу, так і рядових працівників економічного суб’єкта, а
також третіми особами, які потягли за собою перекручене подання результативних
показників фінансової звітності. До таких дій МСА 240 відносить: маніпуляції інформацією, фальсифікацію та зміну облікової інформації або документів, пов’язаних з
такою інформацією; незаконне привласнення активів; приховування або не включення певної інформації як до облікових регістрів, так і до первинних документів;
відображення в облікових регістрах неіснуючих операцій; неправильне застосування облікової політики.
При формуванні фінансової звітності виникають помилки тобто ненавмисні перекручування. До перекручувань МСА 240 відносить: математичні помилки або одруківки в облікових записах, даних бухгалтерського обліку; ненавмисне пропускання
фактів або невірну їх інтерпретацію; неправильне застосування облікової політики
(внаслідок нерозуміння). Шахрайство в обліку, зокрема - бухгалтерському, може
мати місце у будь-яких документах: як у первинних, так і у документах та даних синтетичного, аналітичного, управлінського, інших видів обліку, даних бухгалтерського
балансу (фальсифікація та приховування), звітності тощо.
Щодо даних фінансової звітності шахрайство ділиться на фальсифікацію та приховування звітності. Фальсифікація звітності зазвичай буває пов’язана з підміною показників та створенням у такому випадку оманливої інформації про фінансовий стан
підприємства, якісні результати його діяльності.
Тому, відносно даних ризиків ми отримали уявлення про відповідні засоби контролю суб’єкта, включаючи контрольні дії, пов’язані з такими ризиками.
Під час аудиту фінансової звітності, за результатами якого складено цей звіт незалежного аудитора, ми виконали аудиторські процедури оцінки ризиків суттєвого
викривлення інформації у фінансовій звітності, що перевірялася, з визначенням
критеріїв аудиторських оцінок як для аудиторської оцінки фінансової звітності так
і для аудиторської оцінки окремих статей фінансової звітності, які наведені у розділі
«Ключові питання аудиту».
У своїй поточній діяльності Товариство наражається на внутрішні ризики, зокрема:
Ризик недостатності сформованих на звітну дату резервів Товариства (страховика).
Примітки в розділі 3 «Загальні та суттєві положення щодо облікових політик» до
фінансової звітності містять інформацію щодо основних положень облікової політики щодо формування страхових резервів, розкриття щодо оцінки та визнання у
фінансовій звітності вказаних резервів.
Ми провели перевірку методів формування резервів Товариства.
Наші аудиторські процедури щодо цього питання включали наступне:
- оцінку та тестування ключових засобів внутрішнього контролю Товариства щодо
процесів формування страхових резервів;
- ознайомлення з результатами висновків актуарія щодо розрахункових сум сформованих на 31.12.2018р. страхових резервів та співставлення їх з представленими у
фінансовій звітності. Актуарій підтвердив достатність сформованих страхових резервів. Резерв непередбачуваного ризику приймається рівним нулю.
- оцінка результатів проведеного Товариством стрес-тестування річної звітності із
розкриттям інформації щодо ключових ризиків та результатів проведених стрестестів. Проведені стрес-тести показують, що жодна зі стресових подій не чинить суттєвого впливу на платоспроможність страховика, тестовані стресові події зменшують нетто-активи на 4,9%, що є не нижче нормативного запасу платоспроможності,
який становить 3106,06 тис. грн.
Щодо виявлення ризику отримання непередбачуваних збитків страховика при формуванні резервів ми також розглядали в ході виконання аудиторських процедур
ризик неадекватності страхових тарифів майбутнім зобов’язанням, викликаний коливанням частоти, середніх розмірів та розподілу збитків при настанні страхових
випадків, ризик недостатності премій (перевищення витрат), ризик розірвання договорів страхування (співвідношення кількості достроково припинених договорів
страхування до загальної кількості укладених договорів).
Ми не виявили суттєвого викривлення інформації в фінансовій звітності щодо недостатності сформованих на звітну дату резервів.
У своїй поточній діяльності Товариство наражається на зовнішні ризики, зокрема:
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 щодо їх спроможності виконувати боргові
зобов’язання.
Примітка 7.7. «Грошові кошти і їх еквіваленти» до фінансової звітності не містить інформацію щодо кредитного рейтингу банківських установ в яких розміщенні страхові резерви Товариства. Проте така інформація зазначена Товариством у п. 3 Пояснювальної записки до звітних даних Страховика за 2018 рік.
Наші аудиторські процедури щодо цього питання включали наступне:
оцінка лімітів щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту та неповернення депозитів протягом останніх п’яти років.
Грошові кошти на поточних та депозитних рахунках розміщені у банках, які є надійними та мають високий кредитний рейтинг інвестиційного рівня uaAА за національною шкалою, інформація про які наведена в п. 3 Пояснювальної записки до звітних
даних Страховика за 2018 рік.
Примітки 7.4-7.6 «Дебіторська заборгованість» містить інформацію щодо класифікації дебіторської заборгованості та визнання кредитного збитку та нарахування
резерву очікуваних збитків.
Питання щодо ризику не виконання зобов’язань з погашення дебіторської заборгованості сумі 30139 тис. грн. другими сторонами контрактів розглянуті нами з урахуванням виявлення ознак знецінення та визначення суми очікуваного відшкодування які включають високий рівень суб’єктивного судження керівного персоналу
Товариства, використання припущень і аналіз різних факторів, в тому числі ймовірності настання банкрутства дебіторів.
Наші аудиторські процедури були в першу чергу спрямовані на аналіз методології
знецінення активів, в тому числі потенційного ефекту від зміни припущень, які використовувались. Процедури щодо цього питання включали:
- тестування засобів контролю над процесом знецінення;
- оцінку методології;
- аналіз припущень, використаних Товариством при розрахунку знецінення;
- аналіз договірних відносин з контрагентами.
Нами були використані при виконанні аудиторських процедур щодо боргових
зобов’язань перед Товариством по кожному контрагенту критерії аудиторських
оцінок такі, як повнота відображення дебіторської заборгованості в балансі, належ-
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ність до підприємства згідно контракту, фактична наявність активу (контроль реального існування), законність. Ми отримали твердження управлінського персоналу
щодо погашення боргу протягом 2019 року. Ми отримали акти звіряння розрахунків
станом на 31.12.2018 року з кожним дебітором, відповіді на запити на зовнішнє підтвердження дебіторської заборгованості за кожним контрактом.
В рамках аудиторських процедур ми проаналізували судження керівництва, що застосовуються при оцінці економічних факторів і статистичної інформації з понесених втрат та відшкодованих сум.
Нами досліджено, що Товариство аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки
грошових коштів від операційної діяльності.
Товариство в Примітці 8.3. “Система управління ризиками. Функції, цілі та політики
управління фінансовими і страховими ризиками” зазначає основні фактори ризику
для страхового ринку такі як:
Ризик ліквідності, Ринковий ризик, який охоплює три типи ризику: інший ціновий
ризик, валютний ризик та відсотковий ризик, Ризик управління капіталом, нефінансові ризики та вплив інфляції.
Слід зазначити, що на виконання вимог Закону України «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг» у Товаристві діє система управління ризиками. У Товаристві організована і функціонує Система управління ризиками, яка включає стратегію управління ризиками та реалізацію управління ризиками.
В Товаристві призначено працівника, відповідального за оцінку ризиків, який виконує функції з управління ризиками, а саме:
- розробляє програми і стратегії управління ризиками;
- розробляє заходи з управління ризиками, включаючи програми зниження позапланових втрат;
- готує звіти для Виконавчого органу і зацікавлених сторін;
- розробляє і переглядає процеси управління ризиками;
- здійснює моніторинг ризиків.
Метою управління ризиками у Товаристві є уникнення і мінімізація ризиків,
пом’якшення їх наслідків, зменшення вразливості до них.
Здійснення управління ризиками Товариством проводиться згідно
впровадженою стратегією управління ризиками: визначається специфічністю страхування як сфери бізнесу і пов’язано із діяльністю страховика, яка складається з
визначення, ідентифікації, оцінки можливих наслідків та розроблення процедур
контролю за операційною діяльністю.
На виконання розпорядження Нацкомфінпослуг від 04.02.2014 р. № 295 «Про затвердження Вимог до організації і функціонування системи управління ризиками
у страховика» з метою уникнення і мінімізації ризиків на діяльність Товариства,
пом’якшення їх наслідків, зменшення вразливості до них, Протоколом №4 Загальних зборів учасників від 01.09.2016р. затверджена Стратегія управління ризиками,
та призначено відповідального працівника за оцінку ризиків.
Наказом Генерального директора Товариства № СУР-1 від 01.09.2016р. в
Товаристві затверджено “Положення про систему управління ризиками в ТОВАРИСТВІ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАХОВА ГРУПА»”
Відповідального працівника, що виконує функції оцінки ризиків, затверджено посадову інструкцію відповідального працівника, що виконує функції оцінки ризиків та
затверджено ряд внутрішніх нормативних документів, якими регулюється політика
Товариства щодо управління ризиками під час здійснення андеррайтингу, формування страхових резервів, управління активами та пасивами, інвестиційної діяльності, перестрахування.
Пояснення щодо результативності аудиту в частині виявлення порушень, зокрема,
пов’язаних із шахрайством
Ми провели оцінку ефективності системи внутрішнього контролю Товариства. Результати оцінки показали що якість ефективності системи внутрішнього контролю
Товариства, проведеної для цілей аудиту фінансової звітності Товариства, є високою. Аудиторами не виявлено суттєвих недоліків у системі внутрішнього контролю
Товариства, які могли б негативно вплинути на можливість Товариства обліковувати,
обробляти, узагальнювати та відображати у звітності бухгалтерські та інші фінансові дані, складати фінансову звітність, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок
шахрайства або помилки, невідповідностей законодавчим, нормативним вимогам.
Під час проведення аудиту ми перевірили наявність факторів ризику шахрайства,
зокрема шляхом тестування. Протягом усього аудиту ми зберігали професійний
скептицизм та не знайшли фактів та тверджень про шахрайство, які б могли привернути увагу аудиторів. На нашу думку, заходи контролю, які застосував та яких
дотримувався управлінський персонал Товариства для запобігання й виявлення
шахрайства, є відповідними та ефективними.
Аудитори не отримали доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того,
що фінансова звітність Товариства містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства.
Твердження про ненадання послуг, заборонених законодавством, і про незалежність ключового партнера з аудиту та суб’єкта аудиторської діяльності від юридичної особи при проведенні аудиту
Ми підтверджуємо, що протягом минулих і поточного років не надавали Товариству
ніяких послуг, заборонених законодавством.
Нами не було ідентифіковано жодних загроз нашої незалежності як на рівні аудиторської фірми, так і на рівні ключового партнера з аудиту та персоналу, задіяному у
виконанні завдання з аудиту .
Інформація про інші надані суб’єктом аудиторської діяльності юридичній особі або контрольованим нею суб’єктам господарювання послуги, крім послуг з
обов’язкового аудиту, що не розкрита у звіті про управління або у фінансовій звітності
Ми не надавали Товариству або контрольованим Товариством суб’єктам господарювання жодних послуг, крім послуг з обов’язкового аудиту.
Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень
Обсяг аудиту визначений нами в кількості процедур аудиту таким чином щоб ми
могли виконати роботи в достатньому обсязі, який дасть нам можливість для формулювання нашої думки стосовно фінансової звітності Товариства. Ми використовували принцип вибіркової інформації і під час перевірки приймалися до уваги
тільки суттєві помилки. Ми виконали аудит в обсязі, передбаченому вимогами МСА,
Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та інших
законодавчих та нормативних актів.
2.2. Інформація відповідно до Методичних рекомендацій щодо інформації, яка
стосується аудиту за 2018 рік суб’єктів господарювання, нагляд за якими здійснює
Нацкомфінпослуг (Згідно Розпорядження Нацкомфінпослуг №257 від 26.02.2019р.)
Дотримання Товариством вимог законодавства:
- щодо формування (зміни) статутного (складеного/пайового) капіталу Товариства:
Статутний капітал Товариства в розмірі 30 000 000.00 (Тридцять мільйонів грн. 00
коп.) сплачено у встановлені законодавством терміни в повному обсязі, відповідно
до вимог чинного законодавства – виключно грошовими коштами та відповідає роз-
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ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАХОВА ГРУПА»

міру, визначеному Статутом у чинній станом на 31.12.2018 року редакції.
Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань, учасниками ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАХОВА ГРУПА» станом на 31 грудня
2018 року є одна юридична та дві фізичні особи.
Для створення або збільшення зареєстрованого статутного фонду засновниками та
учасниками не залучались векселі, страхові резерви, а також кошти, одержані в кредит, позику та під заставу, бюджетні кошти та нематеріальні активи.
Несплаченого або вилученого капіталу немає.
- щодо дотримання страховиком обов’язкових критеріїв і нормативів достатності
капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, а також інформації щодо додержання інших показників і вимог, що
обмежують ризики за операціями з фінансовими активами, зокрема розкриття інформації про величину непростроченої дебіторської заборгованості за укладеними
договорами страхування та/або перестрахування станом на 31.12.2018р.
Станом на 31.12.2018р. розрахунок нормативів проводиться Товариством у відповідності з вимогами Положення «Про обов’язкові критерії і нормативи достатності
капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика», (надалі по тексту «Положення»), затвердженого Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг 07.06.2018р. № 850, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.07.2018р. за №782/32234.
Норматив платоспроможності та достатності капіталу.
Станом на 31.12.2018 року сума прийнятних активів складає 21572 тис. грн., в т.ч.:
Таблиця 2
Прийнятні активи

Сума, тис. грн.

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги (непрострочена дебіторська заборгованість за укладеними договорами страхування та/або перестрахування)

95

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих
доходів

40

Гроші та їх еквіваленти (рахунки в банках)

2910

Банківські вклади, депозити

5310

Права вимоги до перестраховиків

5488

Нерухоме майно

7729

ВСЬОГО

21572

Більша з величин нормативного обсягу активів станом на 31.12.2018р. складає
21513 тис. грн., в т.ч.:
Довгострокові зобов’язання та забезпечення (розділ ІІ) – 10674 тис. грн.
Поточні зобов’язання та забезпечення (розділ ІІІ) – 1839 тис. грн.
30% величини К - 9000 тис. грн.
Перевищення суми прийнятних активів над більшою з величин нормативного обсягу активів складає 59 тис. грн.
Норматив платоспроможності та достатності капіталу виконано.
Норматив ризиковості операцій
Станом на 31.12.18 року Товариство сформувало страхові резерві у сумі 10635 тис.
грн., в т.ч.:
- Резерв незароблених премій - 10627 тис грн.
- Резерв заявлених але не виплачених збитків –8 тис. грн.
Станом на 31.12.18 року сума прийнятних активів, які відповідають вимогам диверсифікації, становить 11416,8 тис. грн.
Таблиця 3
Категорії прийнятних активів, які відповідають вимогам диверсифікації

Сума, тис. грн.

Грошові кошти на поточних рахунках

2910

Банківські вклади (депозити)

5310

Нерухоме майно

2127

Права вимоги до перестраховиків

1069,8

ВСЬОГО

11416,8

Прийнятні активи розміщені з урахуванням принципів безпечності, прибутковості,
ліквідності.
Для дотримання нормативу ризиковості операцій для представлення розміщення
страхових резервів станом на 31.12.2018р. приймаються наступні прийнятні активи:
- Грошові кошти на поточних рахунках - не більше 30% страхових резервів, при цьому кошти резерву заявлених, але не виплачених збитків включаються до нормативу
диверсифікованості активів в повному обсязі;
- Грошові кошти на депозитних рахунках – не більше 70% (в кожному банку - не більше 20%)
-Права вимоги до перестраховиків – не більше 50% (не більше 5% для кожного перестраховика);
- Нерухоме майно – не більше 20% (не більше 20% страхових резервів, в т.ч. вкладення в один об’єкт нерухомого майна - не більше 10% страхових резервів),
а саме:
Грошові кошти в сумі 2910 тис. грн. розміщені на поточних рахунках в наступних
банках:
АТ «АЛЬФА-БАНК», кредитний рейтинг РА «Експерт рейтинг» uaAAА – 352 тис. грн
АТ «ПРИВАТБАНК», кредитний рейтинг РА «Стандарт-Рейтинг» uaАА - 2305 тис. грн.
АТ «ТАСКОМБАНК», кредитний рейтинг РА «Кредит Рейтинг» uaAAA – 253 тис. грн.
Грошові кошти на депозитних рахунках у сумі 5310,0 тис. грн. розміщені в наступних
банках:
АТ «АЛЬФА-БАНК», кредитний рейтинг РА «Експерт-Рейтинг» uaAAА - 2010 тис. грн.;
АТ «ТАСКОМБАНК», кредитний рейтинг РА «Кредит Рейтинг» uaAAA - 1800 тис. грн.
АТ КБ «ПРИВАТБАНК», кредитний рейтинг РА «Стандарт-рейтинг» uaАА – 1500 тис.
грн.
Права вимоги до перестраховиків в сумі 1069,8 тис. грн.:
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АТ «СК «Кремінь» – 538,0 тис. грн.;
в т. ч. 6,18 тис. грн. в резерві заявлених, але не виплачених збитків.
ТДВ «СК «Проксіма» -531,8 тис. грн.
Нерухоме майно – всього 2 окремих об’єкта нерухомого майна на суму 2127,0 тис.
грн.
Перевищення суми прийнятних активів, які відповідають вимогам диверсифікації,
над сумою сформованих страхових резервів складає 781,8 тис. грн.
Норматив ризиковості операцій виконано.
Норматив якості активів.
Товариство здійснює тільки добровільні види страхування у відповідності до отриманих ліцензій.
Для дотримання нормативу якості активів, страхові резерви Товариства станом на
31.12.2018р. розміщені низькоризиковими активами встановленими п.2 розділу VI
Положення № 850 від 07.06.2018р, а саме:
Таблиця 4
Категорії низькоризикових активів

Сума, тис. грн.

Грошові кошти на поточних рахунках

2910

Банківські вклади (депозити)

5310

ВСЬОГО

8220

Сума активів, які визначені як низькоризикові активи згідно п. 1 Положення №850,
повинна бути разом не менша 20 відсотків страхових резервів що становить 2127
тис. рн. Страхові резерви Товариства загальною сумою 10635 тис. грн., розміщені
низькоризиковими активами у сумі 8220 тис. грн., що значно більше, ніж визначено
нормативом і складає 77,3 відсотки сформованих страхових резервів.
Норматив якості активів виконано.
- щодо формування, ведення обліку, достатності та адекватності сформованих резервів відповідно до законодавства:
Формування страхових резервів здійснювалось у відповідності з вимогами Закону
України «Про страхування» № 85/96-ВР від 07.03.1996р., Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 3104 від 17.12.2004р.
«Про затвердження Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів
за видами страхування, іншими, ніж страхування життя» із змінами затвердженими
Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг за №1638 від 18.09.18р. зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 17.10.2018р. за №1169/32621 “Про внесення змін до Методики формування страхових резервів за видами страхування, іншими ніж страхування життя”.
Товариство створює технічні резерви за видами страхування:
резерв незароблених премій,
резерв заявлених, але не виплачених збитків.
Резерв незароблених премій відображає частину належних страхових премій, яка
відноситься до періоду ризику, наступного за звітним періодом. Товариство розраховує резерв для кожного виду страхування методом «1/4» із застосуванням
коефіцієнта 80 відсотків від надходження страхових платежів, що допускається національними законодавчо-нормативними актами. Визнання зобов’язань за договором зазвичай починається з дати підписання, але якщо зобов’язання за контрактом
починаються пізніше дати підписання, Товариство визнає свої зобов’язання з дати
початку покриття ризиків за договором, що не суперечить вимогам Міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку.
Резерв незароблених премій, станом на 31.12.2018 р. склав 10627 тис. грн.
Резерв заявлених, але не виплачених збитків (RBNS) розраховується Товариством
журнальним методом на підставі оцінки зобов’язань за кожним зверненням окремо.
Збитки визнаються та резерв нараховується на підставі відомих заяв страхувальників, у залежності від сум фактично зазнаних або очікуваних страхувальниками збитків (шкоди) у результаті настання страхового випадку. Величина резерву заявлених,
але не виплачених збитків відповідає сумі заявлених збитків у розрахунковому періоді, зменшеній на суму виплачених збитків у розрахунковому періоді та збільшеній на суму не виплачених збитків на початок розрахункового періоду за попередні
періоди та витрат на врегулювання збитків.
Товариство використовує припущення, що розмір витрат на врегулювання збитків
становить три відсотки від суми не виплачених збитків на дату розрахунку.
Станом на 31.12.2018 р. величина резерву заявлених, але не виплачених збитків
включаючи три відсотки на ведення справи становить – 8 тис. грн.
Інформація наведена достовірно.
На виконання положень МСФЗ та МСБО щодо обліку і відображення у звітності
зобов’язань, зокрема відповідно до пунктів 14(b) МСФЗ 4 «Страхові контракти» та
рекомендацій Нацкомфінпослуг Товариство на кінець кожного звітного періоду
здійснює перевірку адекватності страхових зобов’язань на підставі аналізу адекватних даних з урахуванням обґрунтованих припущень та з використанням актуарного
методу розрахунку. Перевірку адекватності страхових зобов’язань здійснював фахівець з актуарних/статистичних розрахунків – Директор ТОВ «Інститут аналізу ризиків» Плахтій Олег Анатолійович на підставі з укладеним договором.
Щодо результату перевірки адекватності страхових зобов’язань, сформовані резерви є достатніми для виконання майбутніх зобов’язань за договорами страхування.
Звіт залучено до звітних даних Страховика за 2018 рік.
-щодо встановлених фінансових нормативів та застосованих заходів впливу до фінансової групи, у разі входження суб’єкта господарювання до такої:
Товариство не входить до фінансової групи.
- щодо структури інвестиційного портфелю із зазначенням реквізитів емітента (назва, код за ЄДРПОУ), суми, ознаки фіктивності .
У Товариства інвестиційний портфель відсутній.
-щодо заборони залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов’язанням
щодо наступного їх повернення:
Протягом 2018 року Товариство не залучало фінансові активи від фізичних осіб.
-щодо суміщення провадження видів господарської діяльності:
Товариство дотримується обмежень щодо суміщення провадження видів господарської діяльності, передбачених п. 37 Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), передбачених Положенням про встановлення обмежень на суміщення
діяльності фінансових установ з надання певних видів фінансових послуг (№1515).
Товариство надає фінансові послуги виключно зі страхування (Інші види
страхування (крім страхування життя) та перестрахування у відповідності до отриманих ліцензій, що видані Нацкомфінпослуг, а також здійснює фінансову діяльність
пов’язану з формуванням, розміщенням страхових резервів і їх управлінням.
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ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАХОВА ГРУПА»

- щодо надання фінансових послуг на підставі договору у відповідності до законодавства та внутрішніх правил надання фінансових послуг суб’єктом господарювання:
Товариство дотримується затверджених та зареєстрованих Національною комісією,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг правил страхування. В договорах страхування вказується конкретний вид правил страхування,
відповідно до якого укладений договір.
Товариством надаються фінансові послуги, а саме інші види страхування, крім страхування життя на підставі договору страхування, який відповідає вимогам Закону
України «Про страхування», Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
- щодо розміщення інформації на власному веб-сайті (веб-сторінці) та забезпечення
її актуальність
Товариство надає клієнтам інформацію відповідно до статті 12, 121 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
Інформація, що надається клієнту, забезпечує правильне розуміння суті фінансової
послуги без нав’язування її придбання. Товариство під час надання інформації клієнту дотримується вимог законодавства про захист прав споживачів.
Товариство розміщую на власному веб-сайті, розташованому за посиланням eurosg.
com.ua, інформацію, відповідно до частин четвертої, п’ятої статті 121 Закону про фінансові послуги та забезпечує доступність до інформації, не менше ніж за останні
три роки та забезпечує її актуальність.
-щодо прийняття рішень у разі конфлікту інтересів:
Товариство дотримується вимог статті 10 Закону про фінансові послуги щодо прийняття рішень у разі конфлікту інтересів.
Протягом звітного періоду не було фактів виникнення конфлікту інтересів.
-щодо відповідності приміщень, у яких здійснюється фінансовою установою обслуговування клієнтів (споживачів), доступності для осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм, правил
і стандартів, що документально підтверджується фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат.
За результатами технічного обстеження приміщення, у якому здійснюється обслуговування клієнтів Товариства, яке розташоване за адресою: 61045,
Харківська обл., м. Харків, вул. Яроша Отакара, буд. 18, доступне для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до діючих будівельних
норм, правил і стандартів і відповідає технологічним вимогам встановлених п. 28
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, затверджених постановою КМ України від 07.12.2016 № 913 «Щодо доступності
приміщення, у якому здійснюється обслуговування клієнтів (споживачів) для осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів», згідно з експертним висновком, який виконав
експерт з технічного обстеження будівель і споруд Скорук Л.М. (кваліфікаційний
сертифікат Серія АЕ №000423 (строк дій – безстроковий), включений до актуального
реєстру атестованих осіб, який ведеться Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України).
-щодо внесення фінансовою установою інформації про всі свої відокремлені підрозділи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань та до Державного реєстру фінансових установ відповідно
до вимог, установлених розділом XVII Положення № 41.
Протягом 2018 року Товариство не мало відокремлених підрозділів.
-щодо внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту:
З метою забезпечення контролю за здійсненням фінансово-господарської діяльності, Товариством, згідно з наказом №17-К від 31.01.2017 р. введено посадова особа,
що проводить внутрішній аудит (контроль).
Внутрішній аудитор підпорядковується Загальним зборам учасників та звітує перед ними.
Внутрішній аудитор призначений за рішенням Загальних зборів учасників Товариства.
Реалізація функцій внутрішнього аудитора Товариства протягом 2018 року пов’язана
з забезпеченням в установленому порядку реалізації політики у сфері фінансового
контролю за використанням коштів та матеріальних цінностей, їх збереження, ведення і достовірності бухгалтерського обліку та фінансової звітності; розробка пропозицій відносно усунення встановлених недоліків, порушень, попередження їх в
подальшому.
При проведенні аудиту фінансової звітності за 2018 рік були розглянуті політики та
процедури у системах бухгалтерського обліку, внутрішнього контролю які стосуються тверджень у фінансових звітах. Аудиторами, в ході аудиторської перевірки, не виявлено ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства
у відповідності до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства,
при аудиті фінансової звітності».
За результатами перевірки аудитор дійшов висновку, що система внутрішнього аудиту та система внутрішнього контролю щодо організації ведення бухгалтерського
обліку та складання фінансової звітності, а також моніторинг системи внутрішнього
контролю в цілому відповідають розміру і структурі фінансової компанії.
-щодо облікової та реєструючої системи (програмне забезпечення та спеціальне
технічне обладнання), які передбачають ведення обліку операцій з надання фінансових послуг споживачам та подання звітності до Нацкомфінпослуг:
У Товариства запроваджена облікова та реєструюча система (програмне забезпечення 1С), яка передбачає ведення обліку операцій з надання фінансових послуг
споживачам. Підготовка звітності до Нацкомфінпослуг здійснюється в онлайн режимі та подається через програмний продукт «Комплексна інформаційна система
Нацкомфінпослуг» (далі – КІС), розміщеному на головній веб-сторінці Нацкомфінпослуг. (http://www.kis.nfp.gov.ua).
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статутний капітал ТДВ «ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАХОВА ГРУПА» на дату перевірки відповідає вимогам статей 2, 30 Закону України «Про страхування» з урахуванням вимог
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
№40 від 28.08.2003 року та перевищує мінімальний розмір, встановлений Законом
України «Про страхування» на момент реєстрації Товариства.
Розмір сплаченого (сформованого) статутного капіталу ТДВ «ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАХОВА ГРУПА» у сумі 30 000 000,00 гривень відповідає розміру, визначеному Статутом
ТДВ «ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАХОВА ГРУПА» у редакції, яка була затверджена Загальними зборами учасників Товариства (протокол №1 від 26.05.2016р.), - зареєстровано
31.05.2016р. Департаментом реєстрації Харківської міської ради за номером запису
1 480 102 0000 069684.
Статутний капітал Товариства в розмірі 30 000 000.00 (Тридцять мільйонів грн. 00
коп.) сплачено у встановлені законодавством терміни в повному обсязі, відповідно
до вимог чинного законодавства – виключно грошовими коштами та відповідає розміру, визначеному Статутом у чинній станом на 31.12.2018 року редакції.
Зобов’язання засновників щодо формування капіталу страховика виконані в повному обсязі.
Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань, учасниками ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАХОВА ГРУПА» станом на 26.05.2016
року є одна юридична та дві фізичні особи.
Таблиця 5
Учасники

Сума вкладів, що відповідає частці у статутному
капіталі, грн.

Частка у статутному капіталі, %

Товариство з обмеженою
відповідальністю «ВІКТОРІ-21» ЄДРПОУ 40507739

29 999 400,00

99,998%

Громадянин України Кожушко Андрій Володимирович

300,00

0,001

Громадянин
України
Сєроштан Андрій Вікторович

300,00

0,001

Всього

30 000 000,00

01 лютого 2018 року згідно з Протоколом №11 Загальних зборів Учасників Товариства затверджено вихід зі складу учасників Товариства учасника – Кожушко Андрія
Володимировича на підставі заяви учасника Кожушко А.В. та Договору купівлі-продажу частки у Статутному капіталі Товариства з додатковою відповідальністю “Європейська страхова група” від 01.02.2018 року, який укладений із Успенським Романом
Олексійовичем (Громадянин України), за яким Кожушко А.В. передав у власність
Успенського Р.О. належну йому частку у статутному капіталі Товариства, що становить 0,001% статутного капіталу Товариства, загальною вартістю 300,0 грн.
01 лютого 2018 року згідно з Протоколом №11 Загальних зборів Учасників Товариства затверджено прийняття до складу учасників Товариства нового учасника
- Успенського Романа Олексійовича підставі Договору купівлі-продажу частки у Статутному капіталі Товариства з додатковою відповідальністю “Європейська страхова
група” від 01.02.2018 року.
Станом на 31.12.2018 року частки Товариства розподілені між учасниками Товариства у такому порядку:
Таблиця 6
Учасники

Сума вкладів, що відповідає частці у статутному
капіталі, грн.

Частка у статутному капіталі, %

Товариство з обмеженою
відповідальністю «ВІКТОРІ-21» ЄДРПОУ 40507739

29 999 400,00

99,998%

Громадянин
України
Успенський Роман Олексійович

300,00

0,001

Громадянин
України
Сєроштан Андрій Вікторович

300,00

0,001

Всього

30 000 000,00

Товариство не має часток у статутних капіталах інших фінансових установ, в тому
числі страховиків.
Кінцевий бенефіціар, власник (контролер) – Волков Іван Миколайович, громадянин
України, м. Харків, пров. Цигарівський, 17, 100 відсотків внеску до статутного капіталу ТОВ «Вікторі-21».
Операції з власниками, які діють згідно з їхніми повноваженнями власників, протягом 2018 року Товариством не здійснювались.
-щодо розкриття джерела походження складових частин власного капіталу:
Таблиця 7
Складова частина власного капіталу

Сума
станом
на
31.12.2018р. тис. грн.

Джерело формування

-щодо готівкових розрахунків:
Товариство протягом 2018 року не здійснювало готівкові розрахунки.

Зареєстрований
вий) капітал

30 000

Внески засновників

-щодо зберігання грошових коштів і документів та наявності необхідних засобів безпеки (зокрема сейфи для зберігання грошових коштів, охоронну сигналізацію та/або
відповідну охорону):
Товариство забезпечує зберігання документів та наявність необхідних засобів безпеки (зокрема сейфи для зберігання грошових коштів, охоронну сигналізацію та/
або відповідну охорону), та дотримання вимог законодавства щодо готівкових розрахунків, встановлених Постановою НБУ № 148 від 29.12.2017р. Про затвердження
Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні.

Капітал у дооцінках

3 092

Дооцінка основних засобів

Додатковий капітал

1

Внески засновників

Резервний капітал

57

Відрахування із нерозподіленого прибутку

Нерозподілений прибуток (збиток)

5 970

Накопичений результат
господарської діяльності

Усього власного капіталу

39 120

-щодо розкриття інформації щодо порядку формування статутного капіталу (джерела походження коштів):
Формування Статутного капіталу проведено з дотриманням вимог Закону України
«Про господарські товариства» та Закону України «Про страхування». Сформований
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ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАХОВА ГРУПА»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

валютним курсом на дату розрахунку зазначених показників.
- статутний капітал Товариства станом на 31.12.2018 становить 30 000,0 тис. грн.
- додатковий капітал становить 1 тис. грн. і представляє додатково внесені
кошти засновниками Товариства.
- За рішенням загальних зборів учасників Товариства за рахунок чистого прибутку
сформований резервний капітал у розмірі 57 тис. грн.
- капітал у дооцінках становить 3 092 тис. грн. Дооцінені до справедливої вартості
будівлі (нежитлові приміщення, що належать Товариству на праві власності). Дата
оцінки - 03.12.2018 року, згідно зі звітами сертифікованого суб’єкта оціночної діяльності, для цілей бухгалтерського обліку.
- нерозподілений прибуток Товариства станом на 31.12. 2018 ріку становить
5 970 тис. грн.
-щодо розкриття інформації з урахуванням вимоги Міжнародних стандартів фінансової звітності відносно методів оцінки справедливої вартості активів фінансових
компаній:
Товариством розкрита інформація про зміни та наслідки щодо категорій оцінки
фінансових активів та фінансових зобов’язань, як вони визначені в МСФЗ 39 та нових категорій вимірювань, що виникли б, якби Товариство застосовувало МСФЗ 9
починаючи з 01.01.2018р. Розділ 3.4. Приміток за 2018р - “МСФЗ, інтерпретації та
поправки, які набули чинності з 01 січня 2018 року. В даному розділі Товариство,
посилаючись на рішеннями Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
(Рада з МСФЗ), про надання тимчасового винятку щодо не застосування МСФЗ 9
страховими компаніями до 01 січня 2021р. Це пов’язано з відстроченням МСФЗ 17,
оскільки стосовно страхових компаній важливо щоб ці два стандарти можна було
розглядати та застосовувати в одному проміжку часу. Тим не менше, не зважаючи
на вищезазначені обставини, щодо відстрочення від застосування МСФЗ 9, з метою
вивчення та оцінювання впливу на фінансову звітність, Товариство надало інформацію про зміни та наслідки щодо категорій оцінки відповідно до МСБО 39 та нових
категорій вимірювань, що виникли б внаслідок застосування МСФЗ 9 з 01.01.2018р.
Розбіжностей не встановлено.
У фінансовій звітності 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. Якщо фінансовий інструмент мав незначний кредитний ризик
станом на 31 грудня 2018 р., то Товариство визначало, що значного збільшення кредитного ризику за активом з моменту первісного визнання не відбулося.
- щодо відповідності політики перестрахування, в т.ч. прийняття ризиків у перестрахування лише з тих видів добровільного і обов’язкового страхування, на здійснення
яких отримана ліцензія, та укладення договорів перестрахування із страховиками
(перестраховиками) нерезидентами у відповідності до Порядку та вимог щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2004 № 124:
Політика перестрахування в Товаристві відповідає встановленим законодавчим
вимогам. Товариство протягом звітного періоду не приймало в перестрахування
жодних ризиків. При прийнятті ризиків у перестрахування Товариство приймало б
тільки ризики з тих видів страхування, на здійснення яких Товариство отримало
відповідну ліцензію.
дотримання вимог щодо здійснення обов’язкового страхування виключно за умови дотримання визначених законодавством порядків і правил проведення обов’язкового страхування:
Товариство не має ліцензій на здійснення обов’язкових видів страхування.
- оцінка можливості виконання страховиком прийнятих страхових та перестрахових зобов’язань з урахуванням питомої ваги простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості за такими зобов’язаннями у структурі страхового портфелю страховика станом на 31.12.2018р.
У Товаристві перестрахування проводиться у відповідності до діючих ліцензій на
провадження страхової діяльності з урахуванням нормативу власного утримання за
кожним об’єктом страхування, що становить 10% від розміру сплаченого статутного капіталу та сформованих страхових резервів. Протягом 2018 року, відповідно до
ст. 30 ЗУ «Про страхування» з метою забезпечення платоспроможності, Товариство
укладало договори перестрахування ризиків з перестраховиками-резидентами,
сума платежів, належних перестраховикам за 2018 рік, складає 11669 тис. грн.
Аудитор підтверджує, що розрахунок сум страхових платежів до перерахування
перестраховику здійснюється у відповідності з обліком власного утримання та
узгодженими страховими тарифами. Перевіркою операцій з перестрахування відповідно до вимог статті 12 Закону України «Про страхування» порушень не встановлено. Простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості за такими
зобов’язаннями у структурі страхового портфеля Товариства не має. Перевищення
частки страхових платежів, належних перестраховикам, над загальним обсягом
страхових платежів, отриманих за 2018 рік, а також перевищення частки страхових
виплат (відшкодувань), компенсованих перестраховиками, над загальним обсягом
сплачених страхових виплат (відшкодувань) у звітному періоді не було.
- підтвердження істотних операцій з активами, які здійснював страховик протягом
2018 року, та які мали наслідком невиконання страховиком фінансових нормативів,
встановлених Нацкомфінпослуг, понад 10%
У звітному періоді Товариство не проводило істотних операцій з активами, які б
мали наслідком невиконання страховиком фінансових нормативів, встановлених
Нацкомфінпослуг, понад 10%.
У звітному періоді Товариство з метою диверсифікованості та поліпшення якості
активів, придбало основні засоби (нежитлові приміщення) вартістю 4072 тис. грн.,
загальною площею 121,6 кв.м., розташовані за адресою: 61045, Харківська обл., м.
Харків, вул. Яроша Отакара, буд. 18. На звітну дату 31 грудня 2018 року Товариству
належить чотири окремих нежитлових приміщень, загальною площею 147,9 кв. м. В
2018 році було проведено дооцінку нежитлових приміщень до справедливої вартості, на суму 3092,00 тис. грн. На звітну дату первинна вартість нежитлових приміщень складає 8002 тис. грн., балансова вартість складає 7729,0 тис. грн. Це призвело
до збільшення обсягів активів на 14 відсотків.
- щодо перевищення на звітну дату фактичного запасу платоспроможності (неттоактивів)
над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності не менше ніж на 25 відсотків, але не менше 1 млн. євро за офіційним валютним курсом на
дату розрахунку зазначених показників.
Товариство не має ліцензії на здійснення обов’язкового страхування
цивільної відповідальності власників транспортних засобів, тому аудитори не висловлюють думку відносно перевищення на звітну дату фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності не менше ніж на 25 відсотків, але не менше 1 млн. євро за офіційним
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- щодо належного і повного ведення обліку договорів страхування, вимог (заяв)
страхувальників щодо страхової виплати, формування та обліку резерву заявлених,
але не виплачених збитків, що дозволяє страховику дотримуватися вимог до достатності формування резервів збитків станом на 31.12.2018р.
Товариством розроблено положення щодо порядку реєстрації та обліку договорів
страхування і вимог страхувальників щодо страхової виплати. Ведення обліку реєстрації договорів страхування (перестрахування) відповідає чинним нормативним
актам – здійснюється в електронному вигляді з фіксуванням основних показників
умов договорів по видам страхування. Журнал обліку договорів страхування (перестрахування) зберігається в паперовому вигляді, сторінки прошиті, пронумеровані
та скріплені печаткою. Журнал вимог (заяв) про настання страхового випадку ведеться належним чином.
При укладанні договорів страхування Товариство дотримується вимог статті 16 Закону України «Про страхування» та чинного законодавства України.
За результатами аналізу та перевірки журналу вимог (заяв) страхувальників про настання страхового випадку, звіту про перевірку достатності резервів збитків (run-off
test) Товариства на звітні дати, попередні 31.12.2018р. зроблено висновок щодо належного та повного формування та обліку резерву заявлених, але не виплачених
збитків.

Розділ 3. Додаткова інформація.
3.1. Інформація стосовно фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАХОВА ГРУПА”
Не поточні активи
Нематеріальні активи.
Облік нематеріальних активів відображається в фінансовій звітності згідно МСБО
38 «Нематеріальні активи».
Залишкова вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2018 р. складає 7 тис.
грн., первісна вартість 9 тис. грн.
Об’єктами нематеріальних активів є:
- ліцензії на проведення страхової діяльності загальною вартістю 5 тис. грн. Ліцензії
Товариства безстрокові - нематеріальний актив з невизначеним строком корисної
експлуатації — не амортизуються.
- комп’ютерні програми, які враховуються за собівартістю у сумі 4 тис. грн., що
включає вартість придбання й установки, за винятком накопиченого зношування
й збитків від знецінення. Амортизація розраховується лінійним методом та складає
2 тис. грн.
Основні засоби.
Облік основних засобів відображається в фінансовій звітності згідно МСБО 16 «
Основні засоби» .
Станом на 31.12.2018 року первісна вартість основних засобів, що знаходились на
балансі Товариства складає 8044 тис. грн. (будівлі, комп’ютерна техніка, офісне обладнання), амортизація становить 304 тис. грн., залишкова вартість складає 7740
тис. грн.
У 2018 році Товариство придбало 3 об’єкти нерухомості, вартістю 4072 тис. грн., та
комп’ютерну техніку вартістю 14 тис. грн.
Обладнання та інші основні засоби (окрім будівель) обліковуються за їх собівартістю, будівлі обліковуються за справедливою вартістю. Так станом на 03.12.2018р. Товариством було проведено оцінку будівель незалежним професійним оцінювачем.
На підставі звіту з оцінки вартості будівель загальна сума дооцінки будівель склала
3092,0 тис. грн.
У звітному періоді Товариство не мало основних засобів у фінансовій та оперативній
оренді.
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.
Інвестиційна нерухомість
До інвестиційної нерухомості Товариство відносить нерухомість (частину будівлі),
утримувану на правах власності з метою отримання орендних платежів.
Інвестиційна нерухомість визнається як актив тоді і тільки тоді, коли: (а) є ймовірність того, що Товариство отримає майбутні економічні вигоди, які пов’язані з цією
інвестиційною нерухомістю, (б) собівартість інвестиційної нерухомості можна достовірно оцінити.
Будівлі Товариства включають одну частину, яка утримується для використання у
процесі діяльності та для адміністративних цілей та другу частину з метою отримання орендної плати. В бухгалтерському обліку частини об’єкту нерухомості (приміщення) які воно утримує для здачі в оперативну оренду оцінюються та відображуються у складі основних засобів, так як собівартість інвестиційної нерухомості не
можливо достовірно оцінити та вони не можуть бути продані окремо від частини
приміщень, які використовуються у процесі діяльності Товариства. У звітному періоді від здачі в оперативну оренду частини приміщень будівлі, Товариство отримало
орендних платежів на загальну суму 203,1 тис. грн
Поточні активи
Інформація щодо оборотних активів, яка наведена у фінансових звітах, у цілому відповідає Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку (МСБО) та Міжнародним
стандартам фінансової звітності (МСФЗ).
Дебіторська заборгованість.
Станом на 31.12.2018 року на балансі Товариства обліковується дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги у сумі 95 тис. грн., дебіторська заборгованість
за розрахунками із нарахованих доходів у сумі 40 тис. грн. та інша (неторгова) поточна дебіторська заборгованість у сумі 30004 тис. грн..
За станом на 31.12.2018р. Товариство не має простроченої дебіторської заборгованості, у т.ч. за договорами по страхуванню. На протязі 2018 року Товариство не
визнавало безнадійної та сумнівної дебіторської заборгованості. Резерв сумнівних
боргів не нараховувався.
Грошові кошти.
Станом на 31.12.2018 року залишок грошових коштів на поточних рахунках в банку
складає 2910 тис. грн., та вкладних (депозитних) рахунках складає 5310 тис. грн., що
підтверджується виписками банку. Безготівкові розрахунки здійснюються Товариством з дотриманням вимог діючого законодавства.
Товариство не має залишків грошових коштів, які утримуються і є недоступними для
використання. Депозитні банківські вклади розміщені з врахуванням вимог щодо
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кредитного рейтингу банківської установи, в якій розміщені активи страховика, що
включаються до суми прийнятних активів із метою дотримання нормативу достатності активів. Рейтинг банківських установ, в яких розміщені депозитні вклади Товариства, відповідає інвестиційному рівню за національною рейтинговою шкалою,
визначеною Законодавством України.

дооцінка необоротних активів – 3092 тис. грн.
За рішенням загальних зборів учасників Товариства (Протокол №13 від 10.04.2018р.)
за рахунок чистого прибутку сформований резервний капітал у розмірі 57 тис. грн.
Власний капітал на кінець звітного періоду складає 39120 тис. грн. та перевищує на
9120 тис. грн. зареєстрований статутний капітал, який складає 30000 тис. грн.

Частка перестраховиків у резервах незароблених премій.
Станом на 31.12.2018 року частка перестраховиків у страхових резервах складає
5488 тис. грн., у т.ч. у резервах незароблених премій - 5482 тис. грн., у резервах заявлених та не врегульованих збитках – 6 тис. грн.

3.2. Аналіз фінансового стану Товариства
На підставі даних фінансових звітів проведено розрахунок окремих
показників фінансового стану ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАХОВА ГРУПА»
Таблиця 8

Зобов’язання і забезпечення.
Довгострокові зобов’язання і забезпечення.
Станом на 31.12.2018 р. довгострокові забезпечення витрат персоналу складають
39 тис. грн.
Страхові резерви Товариства складають 10635 тис. грн., у тому числі резерви незароблених премій складають 10627 тис. грн., резерви заявлених та не врегульованих
збитків – 8 тис. грн.
Поточні зобов’язання і забезпечення.
Станом на 31.12.2018 р. обліковується наступна поточна кредиторська заборгованість:
за розрахунками з бюджетом складає 1721 тис. грн. , в т.ч. з податку на
прибуток 1721 тис. грн.;
за одержаними авансами - 106 тис. грн.
інші поточні зобов’язання – 12 тис. грн.
Розкриття інформації про доходи та витрати.
Товариство дотримується вимог МСБО 18 „Дохід”, а саме: дохід визнається за принципом нарахування, коли є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигід, а сума доходу може бути достовірно визначена.
Основною вимогою до фінансової звітності Товариства щодо доходів і
витрат є відповідність отриманих (визнаних) доходів сплаченим (визнаним) витратам, які здійснюються з метою отримання таких доходів.
Визнання доходів за 2018 рік
Доходи - це збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або
зменшення зобов’язань, що призводить до зростання власного капіталу.
У 2018 році загальний дохід склав 8919 тис. грн.. в т.ч.
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів робіт послуг) склав 8428 тис. грн., у т.ч.
страхові премії – 23090 тис. грн.;
премії, передані в перестрахування – (11669) тис. грн.
зміна резерву незароблених премій – (5296) тис. грн.;
зміна частки перестраховиків у резервах незароблених премій – 2303
тис. грн.
Дохід від зміни інших страхових резервів – 1 тис. грн.
Інші операційні доходи – 261,8 тис. грн.,
-комісійна винагорода за продаж полісів інших компаній –30,5 тис. грн.
- дохід від здачі тимчасово вільних приміщень в оренду – 203,1 тис. грн.
- інші операційні доходи – 28,2 тис. грн.
Інші фінансові доходи становлять 229 тис. грн. - нараховані відсотки по депозитах.
Визнання витрат за 2018 рік
Витрати признаються в звіті про фінансові результати, якщо виникає зменшення в
майбутніх економічних вигодах, пов’язаних із зменшенням активу або збільшенням
зобов’язання, які можуть бути надійно виміряні.
Витрати визнаються в звіті про фінансові результати на основі безпосереднього зіставлення між понесеними витратами і відносяться до конкретних статей доходів.
Витрата визнається в звіті про фінансові результати негайно, якщо витрати не створюють майбутні економічні вигоди, або коли майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати вимогам визнання як актив в балансі.
Загальні витрати Товариства в 2018 році складають 2512 тис. грн., в т.ч.
чисті понесені збитки за страховими виплатами – 113 тис. грн.
адміністративні витрати - 814 тис. грн.;
витрати на збут – 1557 тис. грн.;
інші операційні витрати - 28 тис. грн., в т.ч.
- обов’язкові збори до бюджету при купівлі майна- 26 тис. грн.
- штрафна санкція (згідно постанови Нацкомфінпослуг) – 2 тис. грн.
Фінансовим результатом вiд звичайної діяльності у звітному періоді є
отриманий прибуток у сумі 6407 тис. грн.
Витрати з податку на прибуток визначаються відповідно до МСБО 12 «Податки на
прибуток». Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рік, розрахованої за правилами податкового законодавства України.
Поточні витрати на сплату податку на прибуток від страхової діяльності та іншої діяльності не пов’язаної зі страховою діяльністю товариства розраховані відповідно
до Податкового кодексу України та складають в 2018 році – 1721 тис. грн. (в т.ч. податок на валові доходи від страхової діяльності – 693 тис. грн.)
Враховуючи специфіку розрахунку податкових зобов’язань страховика, і не значні
суми таких зобов’язань у фінансовій звітності поточні витрати з податку на прибуток
не коригуються на суми відкладеного податку, що виникає через наявність тимчасових різниць між балансовою вартістю активів і зобов’язань та їх вартістю.
Чистий фінансовий результат від звичайної діяльності у звітному періоді є
отриманий чистий прибуток у сумі 4686 тис. грн.
Розкриття інформації в Звіті про рух грошових коштів.
Звіт про рух грошових коштів Товариства складено згідно вимог МСФО 7 «Звіти про
рух грошових коштів».
Інформація про грошові потоки Товариства надає користувачам фінансових звітів
змогу оцінити спроможність генерувати грошові кошти та їх еквіваленти, а також
оцінити потреби суб’єкта господарювання у використанні цих грошових потоків.
Звіт про рух грошових коштів складається прямим методом, який розкриває інформацію про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових витрат
грошових коштів.
Товариство не має залишків грошових коштів, які утримуються і є недоступними для
використання, та невикористаних запозичених коштів, що є наявними для майбутньої операційної діяльності і для погашення зобов’язань інвестиційного характеру,
до яких існують будь-які обмеження щодо використання. Залишок грошових коштів
станом на 31.12.2018 року на рахунках у банках складає 8220 тис. грн.
Розкриття інформації у Звіті про власний капітал (зміни у власному капіталі).
Протягом 2018 року відбулись зміни у власному капіталі, що призвели до збільшення власного капіталу на 7778 тис. грн. у порівнянні з 2017 роком, а саме:
чистий прибуток, отриманий за 2018 рік склав 4686 тис. грн.
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Показники фінансового стану

На
31.12.17рік

На
31.12.18рік

Нормативні
значення
показників

1. Коефіцієнт ліквідності:
1.1.Загальний (коефіцієнт покриття)
Характеризує скільки на кожну гривню зобов’язань підприємство має усіх
мобілізованих коштів
К1.1 = II розділ + III розділ активу балансу
/ III розділ пасиву балансу

20,36

23,86

>1

1.2. Абсолютної ліквідності
Характеризує яка частка короткострокових зобов’язань може бути негайно
погашена коштами на розрахунковому
рахунку та інших рахунках в банках
К1.3 = Грошові кошти /III розділ пасиву
балансу

2,47

4,47

>0

2. Коефіцієнт автономії:
Показує питому вагу власних коштів в
загальній сумі ресурсів підприємства
К2= І розділ пасиву балансу/Валюта
балансу (Код рядка 1900)

0,81

0,76

>0,5

3. Коефіцієнт співвідношення залучених і
власних коштів:
Показує вартість залучених підприємством коштів в розрахунку на гривню
власних коштів
К3 = II розділ + III розділ розділ пасиву
балансу / І розділ пасиву балансу

0,23

0,32

0,5-1

4. Коефіцієнт маневреності:
Характеризує міру мобільності власних
коштів підприємства
К4 = І розділ пасиву – І розділ активу /
І розділ пасиву

0,98

0,80

до зменшення

5. Коефіцієнт фінансової стійкості:
Показує, яка частка поточних зобов’язань
може бути погашена за рахунок Власного
капіталу підприємств
К5 = І розділ пассиву/III розділ пасиву

16,86

21,27

>1

6. Коефіцієнт фінансової незалежності:
Показує питому вагу власних коштів в загальній сумі заборгованості підприємства
К6 = І розділ пассиву/ II розділ + III розділ
пасиву балансу

4,32

3,13

до зменшення

Із наведених коефіцієнтів можна зробити висновок, що Товариство стійке і незалежне.
Фінансові показники товариства перебувають на належному рівні, що свідчить про
можливість Товариства негайно розрахуватися по вимогах кредиторів та по своїх
поточних зобов’язаннях без загрози порушень структури капіталу.
3.3. Інформація щодо вартості чистих активів Товариства
У міжнародній практиці чисті активи розглядаються як синонім власного капіталу.
Чисті активи – це активи товариства за винятком його зобов’язань (МСФЗ 3
«Об’єднання бізнесу»).
Розрахунок вартості чистих активів ТДВ «ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАХОВА ГРУПА» представлено в таблиці:
Таблиця 9
Найменування показника

Значення показника станом на
31.12.2017р. (тис.
грн.)

Значення показника станом на
31.12.2018р. (тис.
грн.)

1.1. Нематеріальні активи (стр. 1000
Балансу)

8

7

1.2.Основні засоби (стр. 1010 Балансу)

742

7740

1.3. Разом необоротні активи (стр. 1095
Балансу)

750

7747

1.4.Дебіторська заборгованість за роботи, послуги (стр.1125 Балансу)

0

95

1.5. Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів (стр.
1140 Балансу)

0

40

1. Активи
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1.6.Гроші та їх еквівалент (стр. 1165 Балансу)

4595

8220

1.7.Частка перестраховиків у страхових резервах (стр.1180 Балансу)

3188

5488

1.8. Інші оборотні активи (сума стр.
1100, 1155 Балансу)

30066

30043

1.9. Необоротні активи, утримувані для
продажу, та групи вибуття (строка 1200
Балансу)

0

0

1.10. Разом активи (стр. 1300 Балансу)

38599

51633

2.1.Довгострокові зобов’язання і забезпечення (стр. 1595 Балансу)

5398

10674

2.2.Поточні зобов’язання і забезпечення (стр. 1695 Балансу)

1859

1839

2.3.Зобовязання, пов’язані з необоротними активами, утримувані для продажу, та групи вибуття (стр. 1700 Балансу)

0

0

2.4.Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду (стр. 1800 Балансу)

0

0

2.5. Разом зобов’язань (сума рядків
1595, 1695, 1700, 1800 Балансу)

7257

3) ЧИСТІ АКТИВИ (рядок 1.10. – рядок
2.5.)

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Повне найменування юридичної особи
відповідно до установчих документів:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аудит-Стандарт»

Скорочене найменування юридичної
особи відповідно до установчих документів:

ТОВ « АФ» Аудит-Стандарт»

Код за ЄДРПОУ:

32852960

ТОВ «АФ» Аудит-Стандарт» включено до розділів Реєстру аудиторів та
суб’єктів аудиторської діяльності під
реєстраційним номером 3345:

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

Керівник аудиторської фірми

аудитор Титаренко В.М. (сертифікат
аудитора №006083, серія «А», виданий
Аудиторською палатою України 13 квітня 2006р., дійсний до 13.04.2021р.)

12513

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

аудитор Титаренко В.М. (сертифікат
аудитора №006083, серія «А»); аудитор
Мазур О. А. (сертифікат аудитора серія
«А» №000070, сертифікат аудитора банків № 005);

31342

39120

Кількість сертифікованих працівників

8 аудиторів, з них 2 мають сертифікат
ACCA DipIFR

4) Зареєстрований (пайовий) капітал

30000

30000

Перевищення вартості чистих активів
Товариства над розміром зареєстрованого капіталу проводиться за формулою (рядок 3 – рядок 4)

1342

9120

Наявність страхового полісу щодо ризику професійної діяльності (страхова
сума та термін дії)

ПАТ» Українська акціонерна страхова
компанія «АСКА», страхова сума 1 млн.
грн, строк дії договору до 21.10.2019 р.

Адреса веб-сторінки

http://www.audit-standart.kiev.ua/

Місцезнаходження юридичної особи та
її фактичне місце розташування:

04080, м. Київ, вул. Юрківська/Фрунзе,
2-6/32 літера «А»

2. Зобов’язання

Таким чином, вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2018 року
складає 39120 тис.грн., що перевищує на 9120 тис.грн. розмір зареєстрованого
статутного капіталу, який станом на 31 грудня 2018 року становить 30000 тис.грн.,
що відповідає вимогам «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).
3.4. Розкриття інформації про зв’язані сторони
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАХОВА ГРУПА» відповідно до вимог МСБО 24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони» розкриває у фінансовій звітності за 2018 рік інформацію, необхідну для привернення
уваги до можливого впливу на фінансовий стан і на прибуток чи збиток Товариства,
спричиненого існуванням зв’язаних сторін, а також операціями та залишками заборгованості, в тому числі зобов’язаннями між такими сторонами.
До зв’язаних сторін Товариства в 2018 році належали: член управлінського персоналу Товариства – Генеральний директор; учасники, що контролюють Товариство,
або здійснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий відсоток голосів у Товаристві
- Юридична особа з часткою 99,998% - Товариство з обмеженою відповідальністю
«ВІКТОРІ-21», код за ЄДРПОУ 40507739.
Оцінка можливої наявності проведення операцій з пов’язаними сторонами проводиться Товариством в кожному фінансовому році за допомогою аналізу
балансу відповідної пов’язаної сторони та стану ринку, на якому така сторона веде
діяльність.
Протягом звітного періоду управлінському персоналу Товариства нараховувалась
і виплачувалась заробітна плата відповідно до встановленої системи оплати праці.
Виплачена сума заробітної плати Генеральному директору Товариства за 2018 рік
становить 54 тис. грн. Компенсації, бонуси та інші додаткові виплати не здійснювались.
Протягом звітного періоду Товариство не брало на себе істотних зобов’язань по пенсійним виплатам, оплаті вихідної допомоги або інших довгострокових зобов’язань
перед ключовим управлінським персоналом, крім сплати внесків до державного
пенсійного фонду у складі соціальних внесків із заробітної плати.
Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало операції з учасниками Товариства, іншими зв’язаними сторонами , що виходять за межі господарської діяльності.

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:
- дата та номер договору на проведення аудиту

10.09.2018р. № 1-64-2

- дата початку аудиту
- дата закінчення проведення аудиту

10.09.2018 р.
30.03.2019 р.

Партнером з аудиту,
результатом якого є
цей звіт незалежного аудитора, є
Директор
ТОВ «АФ «АУДИТ-СТАНДАРТ»
		

______________ О.А. Мазур

______________ В.М. Титаренко

			
Адреса аудитора: Україна, 04080, м. Київ, вул. Юрківська/Фрунзе , буд. 2-6/32. Літ. «А»
Дата складання аудиторського висновку: 12 квітня 2019 року

3.5. Судові розгляди та рішення
Впродовж 2018 року у Товариства не було судових розглядів.
Невизначеність щодо майбутніх результатів непередбачуваного судового процесу
або дій регуляторних органів відсутня.
3.6. Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан
Товариства
Ми проаналізували інформацію щодо наявність подій після дати балансу, які
не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив
на фінансовий стан Товариства. Фактів таких подій не встановлено.
В той же час зауважуємо, що керуючись Міжнародним стандартом аудиту
560 «Подальші події» аудитор не несе відповідальності за здійснення процедур або
запитів стосовно фінансових звітів після дати аудиторського висновку. Протягом періоду, починаючи з дати надання звіту незалежних аудиторів до дати оприлюднення
фінансових звітів, відповідальність за інформування аудитора про факти, які можуть
вплинути на фінансові звіти, несе управлінський персонал.
4. Інші елементи
Основні відомості про аудиторську фірму:
Таблиця 10
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ТОВ «Стоік - Коммерс»
КОДИ

Територія: Калінінський р-н, м. Донецьк
2019

Дата (рік, місяць, число)

Організаційно-правова форма господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю

01

01

Вид економічної діяльності: посередництво за договорами по цінних паперах

за ЄДРПОУ

32131780

Середня кількість працівників: 4

за КОАТУУ

1410136600

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: 83003 м. Донецьк, пр-кт Ілліча, 91 (062) 345-63-97
Складено:

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018р.
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

58
58
1835

1016

3304

1017
1020

1469

58
58

• Форма №1

•

V

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

Код рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

2

3

4

1400

3293

2058

1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425

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

1500

Пенсійні зобов`язання

1505

1035

Довгострокові кредити банків

1510

1040

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

1515
1520
1521
1525

1065

Благодійна допомога

1526

1090
1095

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

1530
1531

резерв незароблених премій

1533

інші страхові резерви

1534

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

1535
1540
1545
1595

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

1600
1605

1021
1022
1030

1045
1050
1060

1835

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125

1

33

1130

105

1

1135
1136

16

16

1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170

4058
9

2509
4

1180
1181
1182
1183
1184
1190
1195

4189

2563

1200
1300

6024

2563

1801001

Код за ДКУД

1430
1435
1495

(

) (

)

(

) (

)

1532

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635

1

1

3
2

1
1

2659

502

1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690

66

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

1695

2731

505

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

Баланс

1900

6024

2563
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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

7221

11708

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

50

) (

)
192

)

(

6750

) (

13293

)

471
(

) (

1585

)

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

(

3202

) (

7149

)

2275

1905

) (

7680

)

) (

1

)

) (

7681

)

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

18

7

2121

318
(

) (

1891

)

137
979

прибуток

2290

збиток

2295

(

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

(

Прибуток (збиток) від припиненої
діяльності після оподаткування

2305

1223

Чистий фінансовий результат:
2122
2130

(

121

) (

121

)

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

(

1905

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

ЕМІТ ІНФО

) (

Фінансовий результат від операційної діяльності:

Дохід (витрати) від зміни інших
страхових резервів

268

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

21

Матеріальні затрати

2500

Витрати на оплату праці

2505

15

Відрахування на соціальні заходи

2510

17

27

Амортизація

2515

32

192

Інші операційні витрати

2520

107

73

Разом

2550

171

313

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
-1905

-7681

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

18

4

2008

78

2

3025
3035
3040
3045
3050

4

3205
3215

(3)

3220
3225
3230

135

3235
3250
3255

(

) (

)

3260
3270
3275

(
(
(

) (
) (
) (

)
)
)

3280

(

) (

)

3290

(

) (

)

3295

132

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової
діяльності

3055
3095

Товарів (робіт, послуг)

3100

(

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

3105
3110
3115

(
(
(

3116

(

) (

)

3117

(

) (

)

3118

(

16

) (

9

)

Витрачання на оплату авансів

3135

(

386

) (

1230

)

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

(

2156

) (

14

)

3145

(

) (

)

3150

(

) (

)

3155

(

3190

(

3195

) (
14
20
16

) (
) (
) (

)
16
10
9

) (
73

) (

639

)
)
)

)
1684

)

2881

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

670

2310

3305

16

50

3310
3340
3345

(

3350
3355
3360

(
(
(

3365

(

) (

)

3370

(

) (

)

3375

(

) (

)

3390

(

) (

Стаття

Код Зареєстроварядка ний капітал

Капітал у
дооцінках
4

Додатковий
капітал

) (
52

1

2

3

5

6

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

1500

1790

3

1500

1790
670

3

(1904)

(1)

(1234)
556

(1)
2

)
)
)

)
2341

3400
3405

(5)
9

( 408 )
417

4

9

3410
3415

Нерозподілений прибуток Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)
7

19

634

Код за ДКУД

Резервний
капітал

)

) (
) (
) (

3395

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ Форма №4

www.emitinfo.com

5

3200

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

8

1801005

Вилучений
капітал
9

Всього
10

3293

3293
(1235)

(1905)

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

1905

4291
4295
4300

1500

№1(27) • 26 квітня 2019 р.

(1235)
2058

ЕМІТ ІНФО

269

ТОВ «Стоік - Коммерс»

ЕМІТ ІНФО

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТОІК - КОММЕРС»
Примітки до фінансової звітності за 2018 рік.
1. Інформація про Товариство.
Повне найменування підприємства

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТОІК - КОММЕРС»

Скорочене найменування підприємства ТОВ «СТОІК - КОММЕРС»
Організаційно-правова форма підприємства

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Код ЕДРПОУ

32131780

Юридична адреса підприємства

Україна, 83003, місто Донецьк, проспект
Ілліча, будинок 91

Дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і ФОП

21.08.2002 № 1 266 120 0000 005087

Орган реєстрації

Виконавчий комітет Донецької міської
ради Донецької області

Контактні телефони

050-328-40-87

Адреса сайта

www.100ik.com

Адреса електронної пошти

office@100ik.com

Розмір зареєстрованого статутного
капіталу, грн.

1 500 000

Розмір сплаченого статутного капіталу,
грн.

1 500 000

Органи управління

Загальні збори Учасників Голова Товариства Директор Ревізійна комісія

Вид діяльності по КВЕД-2010

66.12 Посередництво за договорами
по цінних паперах або товарах 64.99
Надання інших фінансових послуг (крім
страхування та пенсійного забезпечення)

Можливі користувачі фінансової
звітності

засновники, НКЦПФР, фондові біржі,
суб’єкти ринку цінних паперів, банки,
податкові, статистичні і інші уповноважені державні органи і інші суб’єкти,
передбачені чинним законодавством

Форми ведення бухгалтерського обліку Бухгалтерський облік здійснює за
журнально-ордерною системою за
допомогою програмного системного
продукту 1С: Підприємство.
Середня кількість працівників Товариства протягом звітного періоду
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2. Загальна основа формування фінансової звітності
2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка
сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31
грудня 2018 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ),
видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції
чинній на 01 січня 2018 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства
фінансів України.
Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень
відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом
на 01 січня 2018 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації
в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.
При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.
2.2 МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності, застосування нових та переглянутих МСФЗ.
Що стосується МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти»
Стандарт вводить нові вимоги щодо класифікації та оцінки, знецінення та обліку
хеджування. Стандарт застосовується ретроспективно, але надання порівняльної
інформації не є обов’язковим. Застосування МСФЗ (IFRS) 9 зробить вплив на класифікацію та оцінку фінансових активів Товариства, але не зробить вплив на класифікацію та оцінку фінансових зобов’язань. Набувають чинності для річних періодів, які
починаються з або після 1 січня 2018 року. Товариство оцінює вплив МСФЗ (IFRS) 9 і
застосовує новий стандарт на відповідну дату вступу в силу.
Що стосується МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з клієнтами»
МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травні 2014 року і передбачає нову модель, що
включає п’ять етапів, яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з клієнтами. Згідно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається за сумою, яка відображає відшкодування, право на яке організація очікує отримати в обмін на передачу товарів або послуг клієнту. Принципи МСФЗ (IFRS) 15 передбачають більш структурований підхід
до оцінки і визнання виручки. Новий стандарт по виручці застосовується щодо всіх
організацій і замінить всі діючі вимоги до визнання виручки згідно з МСФЗ. Стандарт
застосовується до річних звітних періодів, що починаються з або після 1 січня 2018
року, ретроспективно в повному обсязі або з використанням модифікованого ретроспективного підходу. Товариство оцінює вплив МСФЗ (IFRS) 15 і застосовує новий
стандарт на відповідну дату вступу в силу.
Що стосується МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»
МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи визнання, оцінки, подання та розкриття інформації про оренду і вимагає, щоб орендарі відображали всі договори оренди з
використанням єдиної моделі обліку в балансі, аналогічно порядку обліку, передбаченому в МСФЗ (IAS) 17 для фінансової оренди.
Стандарт передбачає два звільнення від визнання для орендарів – що до оренди
активів з низькою вартістю (наприклад, персональних комп’ютерів) і короткострокової оренди (тобто оренди зі строком не більше 12 місяців). На дату початку оренди
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орендар буде визнавати зобов’язання щодо орендних платежів (тобто зобов’язання
по оренді), а також актив, який представляє право користування базовим активом
протягом терміну оренди (тобто актив у формі права користування). Орендарі будуть зобов’язані визнавати витрати на відсотки за зобов’язанням по оренді окремо
від витрат по амортизації активу в формі права користування.
Орендарі також повинні будуть переоцінювати зобов’язання з оренди при настанні певної події (наприклад, зміні термінів оренди, зміні майбутніх орендних платежів в результаті зміни індексу або ставки, що використовуються для визначення
таких платежів). У більшості випадків орендар буде враховувати суми переоцінки
зобов’язання з оренди в якості коригування активу в формі права користування.
Порядок обліку для орендодавця відповідно до МСФЗ (IFRS) 16 практично не
змінюється в порівнянні з діючими в даний момент вимог МСФЗ (IAS) 17. Орендодавці будуть продовжувати класифікувати оренду, використовуючи ті ж принципи
класифікації, що і в МСФЗ (IAS) 17, виділяючи при цьому два види оренди: операційну і фінансову.
Крім цього, МСФЗ (IFRS) 16 вимагає від орендодавців і орендарів розкриття більшого
обсягу інформації в порівнянні з МСФЗ (IAS) 17.
МСФЗ (IFRS) 16 набуває чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2019
року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати, але не раніше дати
застосування організацією МСФЗ (IFRS) 15. Орендар має право застосовувати даний
стандарт з використанням ретроспективного підходу або модифікованого ретроспективного підходу. Перехідні положення стандарту передбачають певні звільнення.
В даний час Товариство оцінює вплив МСФЗ (IFRS) 16 і планує застосувати новий
стандарт на відповідну дату вступу в силу.
2.3. Припущення про безперервність діяльності
Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування,
які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.
2.4. Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний
рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2018 року.
3. Облікова політика.
3.1. Основи облікової політики та складання звітності.
Облікова політика Товариства встановлює порядок організації та ведення бухгалтерського обліку, визначає принципи, методи і процедури, що використовуються
Товариством для складання та подання фінансової звітності.
Облікова політика Товариства – документ, головною метою якого є загальна регламентація застосованих на практиці прийомів та методів бухгалтерського обліку, технологій обробки облікової інформації та документообігу.
Облікова політика Товариства будується у відповідності з чинним законодавством
України, а саме: Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні», нормативними актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і
господарських операцій підприємств і організацій України, основними принципами
міжнародних стандартів фінансової звітності, внутрішніми нормативними документами Товариства, що визначають порядок здійснення бухгалтерських операцій.
Обрана Товариством облікова політика:
• забезпечує повноту та достовірність відображення операцій в обліку;
• визначає систему ведення бухгалтерського обліку;
• закріплює правила та процедури, прийняті керівництвом для ведення фінансового,
• управлінського та податкового обліку;
• відображає особливості організації та ведення бухгалтерського обліку;
• направлена на повне задоволення потреб управління Товариством;
• сприяє виконанню повного обсягу фінансово - господарських операцій;
• забезпечує встановлення контролю здійснення цих операцій;
• встановлює правила документообігу;
• затверджує ведення системи рахунків і регістрів бухгалтерського обліку;
• визначає технологію обробки облікової інформації.
Національною валютою України є гривня. Отже, функціональною валютою і валютою
подання фінансової звітності є гривня, округлена до тисяч.
Фінансова звітність підготовлена на основі принципу історичної вартості, за винятком фінансових активів за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як
прибутку – збитку (власного капіталу), які відображаються за справедливою вартістю.
Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва формування певних суджень, оцінок та припущень, які впливають на застосування принципів облікової
політики, а також на суми активів та зобов’язань, доходів та витрат, відображені у
звітності. Фактичні результати можуть відрізнятися від цих оцінок.
Облікова політика містить правила ведення бухгалтерського обліку, дотримання
яких є обов’язковими. За цим документом затверджується методологія відображення окремих бухгалтерських операцій та особливості організації бухгалтерського
обліку.
Товариство постійно керується одними й тими ж правилами бухгалтерського обліку,
крім випадків істотних змін в діяльності або в правовій базі. Методи обліку та оцінки
статей балансу, як правило, використовуються постійно.
Облікова політика Товариства базується на основних принципах бухгалтерського
обліку та дотримується таких основних критеріїв як:
- наступність, тобто залишки на бухгалтерських рахунках на початок поточного
звітного періоду повинні відповідати залишкам на кінець попереднього періоду;
- повнота відображення в бухгалтерському обліку всіх фактів господарської діяльності; усі господарські операції підлягають реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку без будь-яких винятків. Фінансова звітність має містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій Товариства, яка може впливати на
рішення, що приймаються згідно з нею;
- обачність, застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, відповідно до
яких активи та/або дохід не завищуватимуться, а зобов’язання та/ або витрати – не
занижуватимуться;
- пріоритет змісту над формою, тобто відображення в бухгалтерському обліку та
розкриття у звітності фактів господарської діяльності виходячи не тільки з правової
норми, але і з економічного змісту фактів та умов господарювання;
- несуперечність, тобто тотожність даних аналітичного обліку оборотам та залишкам за рахунками синтетичного обліку на перше число кожного місяця, а також показників бухгалтерської звітності даним синтетичного та аналітичного обліку;
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- раціональність, тобто раціональне та економічне ведення бухгалтерського обліку, виходячи з умов господарської діяльності Товариства;
- відкритість, тобто фінансові звіти побудовані детально і чітко, максимально зрозумілі для користувачів, достовірно відображають операції Товариства, уникають
двозначності в відображенні позиції Товариства. Необхідні пояснення дано в додатках та пояснювальних записках до звітів;
- суттєвість – у фінансових звітах знаходить відображення вся істотна інформація,
корисна для прийняття рішень керівництвом, інвесторами, та іншими користувачами звітності;
- своєчасність відображення фактів господарської діяльності в бухгалтерському
обліку;
- автономність, тобто активи та зобов’язання Товариства повинні бути відокремлені від активів та зобов’язань власників цього Товариства або інших підприємств;
- безперервність, тобто оцінка активів Товариства здійснюється, виходячи з припущення, що господарська діяльність продовжуватиметься в неосяжному майбутньому;
- нарахування та відповідність доходів та витрат для визначення фінансового результату звітного періоду потрібно порівняти доходи звітного періоду з витратами,
що були здійснені для отримання цих доходів. Доходи і витрати відображаються в
бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення незалежно
від дати надходження або сплати грошових коштів. Доходи - це збільшення економічних вигод протягом облікового періоду у вигляді надходження чи збільшення
корисності активів або зменшення зобов’язань, результатом чого є збільшення капіталу, за винятком його збільшення, пов’язаного з внесками акціонерів. Витрати це зменшення економічних вигод протягом облікового періоду у вигляді вибуття
чи амортизації активів або виникнення зобов’язань, що призводить до зменшення
власного капіталу і не є розподіленням між акціонерами. Власний капітал - це залишкова частина в активах Товариства після вирахування всіх зобов’язань;
- послідовність - постійне (із року в рік) застосування Товариством обраної облікової політики;
- історична (фактична ) собівартість, тобто активи та зобов’язання обліковуються, як правило, за вартістю їх придбання чи виникнення. Активи та зобов’язання в
іноземній валюті, за винятком немонетарних статей, мають переоцінюватись у разі
зміни офіційного валютного курсу на звітну дату.
Облікова політика в Товаристві застосовується до подій та операцій з часу їх виникнення.
Актив враховується в балансі, коли є ймовірність надходження майбутніх економічних вигод для Товариства і актив має собівартість або вартість, яка може бути
достовірно обчислена.
Зобов’язання – це теперішня заборгованість Товариства, що виникає внаслідок минулих подій, від погашення якої очікується вибуття ресурсів.
У фінансових звітах Товариство використовує такі методи оцінки, як історична (первісна) вартість, ринкова вартість, справедлива вартість, балансова вартість.
Первісна вартість передбачає відображення в обліку активів за сумою фактичних
витрат на їх придбання на дату їх придбання, а зобов’язань – на суму мобілізованих коштів в обмін на зобов’язання. За первісною вартістю Товариство обліковує
основні засоби та нематеріальні активи та фінансові інструменти {дебіторська заборгованість, цінні папери, вкладення (інвестиції) в асоційовані компанії, дочірні
підприємства}.
Ринкова вартість – сума, яку можна отримати від продажу активу на активному ринку. При відображенні в обліку активів та зобов’язань за ринковою вартістю активи
визнаються за тією сумою коштів, яку необхідно було б сплатити для придбання таких самих активів на поточний момент. При відображенні в обліку зобов’язань вони
визнаються за тією сумою коштів, яка вимагалася для проведення розрахунку у поточний момент. Приведення вартості активів у відповідність із ринкової здійснюється шляхом їх переоцінки.
Справедлива вартість – сума, за якою може бути здійснений обмін активу, або
оплата зобов’язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами. За справедливою вартістю Товариство визначає безоплатно
отримані активи, а також активи, отримані в результаті обміну на неподібний об’єкт.
Балансова вартість – сума, за якою актив обліковується у балансі після вирахування будь-якої накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення його
корисності.
3.2. Основні засоби.
Основні засоби - це матеріальні об’єкти, що утримуються Товариством для використання у виробництві, постачанні товарів, наданні послуг, для надання в оренду або
для адміністративних цілей та використовуються, за очікуванням, протягом більше одного періоду. До основних засобів відносяться предмети, строк корисного
використання яких перевищує один рік і вартість яких за одиницю або комплект
становить 2,5 тис. грн. і більше. Активи, вартість яких складає менш ніж 2,5 тис. грн.
списуються на витрати в період їх придбання.
Придбані основні засоби оцінюються за первісною вартістю, яка визначається як
фактична собівартість у сумі грошових коштів справедливої вартості інших активів,
сплачених (переданих), витрачених на придбання (створення) основних засобів.
Зміна первісної вартості допускається лише у випадках поліпшення - добудови, дообладнання, реконструкції (з відображенням витрат за відповідними рахунками капітальних інвестицій), часткової ліквідації об’єкта або його переоцінки.
Завершені витрати для поліпшення об’єкта основних засобів – на добудову, реконструкцію, модернізацію основних засобів відносяться на збільшення їх вартості.
Вартість робіт, здійснених для підтримання об’єкту в придатному для використання
стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх вигод від його використання, та витрати з технічного обслуговування, не впливають на балансову вартість
об’єкту та відносяться на витрати.
Нарахування амортизації в здійснюється по кожному об’єкту прямолінійним методом протягом строку корисного використання об’єкта, який визначається при
введені його в експлуатацію (оприбуткуванні на баланс). Нарахування амортизації
починається з моменту, коли об’єкт основного засобу стає придатним для використання. Амортизаційні відрахування провадяться до досягнення залишкової вартості активу нульового значення. Нарахування амортизації припиняється на одну з
двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний
для продажу (або включають до ліквідаційної групи, яку класифікують як утримувану для продажу) згідно з МСФЗ 5, або на дату, з якої припиняють визнання активу.
При реалізації основних засобів визначається різниця між ціною реалізації та їх балансовою вартістю. У разі перевищення балансової вартості об’єкта над виручкою
від реалізації або навпаки результат визначається витратами або доходами.
Групи основних Первісна
Знос на
Нараховано Первісна
Знос на
засобів
вартість на 31.12.2017 амортизації вартість на 31.12.2018
31.12.2017
31.12.2018
Інструменти,
прилади,
інвентар
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3.3. Інвестиційна нерухомість.
Необоротні активи класифікуються як інвестиційна нерухомість, якщо вони є нерухомістю (землею, будівлею чи частиною будівлі або їх поєднанням), яка утримується
Товариством в якості власника або лізингоодержувача за договором про фінансовий лізинг (оренду) з метою отримання лізингових (орендних) платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей.
Одиницею обліку інвестиційної нерухомості є земля чи будівля або частина будівлі,
або земля і будівля, що перебувають у розпорядженні Товариства з метою отримання орендних платежів, доходів від зростання капіталу або того чи іншого, але не для
надання послуг або адміністративних цілей.
Один і той самий об’єкт нерухомості може бути розділений на конструктивно відокремлені частини, що використовуються з різною метою: одна частина - для отримання доходу від орендної плати або збільшення капіталу, інша-для використання в
процесі діяльності Товариства або для адміністративних цілей.
У бухгалтерському обліку такі частини об’єкта нерухомості відображаються окремо,
якщо вони можуть бути продані окремо. Якщо ці частини не можуть бути придбанні
окремо, такий об’єкт визнається інвестиційною нерухомістю за умов, що лише незначна його частина утримується для використання в процесі діяльності Товариства
або для адміністративних цілей.
Під час первісного визнання інвестиційної нерухомості Товариство оцінює ії за собівартістю. Собівартість придбаної інвестиційної нерухомості включає вартість її
придбання та витрати, що безпосередньо пов’язанні з нею.
Оцінка інвестиційної нерухомості після первісного визнання здійснюється по собівартості.
Амортизація об’єктів інвестиційної нерухомості здійснюється за методом прямолінійного списання.
Витрати на поточне обслуговування, ремонт та утримання об’єкта інвестиційної нерухомості визнаються витратами під час їх здійснення.
Товариство припиняє обліковувати в балансі об’єкт інвестиційної нерухомості під
час його вибуття внаслідок продажу чи передавання у фінансовий лізинг (оренду)
або якщо більше не очікується отримання будь-яких економічних вигід від його використання.
Фінансовий результат від вибуття (ліквідації) об’єкта інвестиційної нерухомості розраховується як різниця між надходженнями коштів від вибуття (ліквідації) об’єкта
та його балансовою вартістю і визнається у звітному періоді, у якому відбулося таке
вибуття (ліквідація).
Групи основних Первісна
Знос на
Нараховано Первісна
засобів
вартість на 31.12.2017 амортизації вартість на
31.12.2017
31.12.2018
Інвестиційна
нерухомість

3304

1469

Знос на
31.12.2018

32

Станом на звітну дату у власності Товариства не має об’єктів інвестиційної нерухомості.
3.4. Нематеріальні активи.
Нематеріальні активи – це активи, які не мають матеріальної форми, забезпечують
певні права та утримуються Товариством з метою використання протягом періоду
більше одного року в процесі своєї діяльності.
Об’єкт нематеріальний актив (придбаний або отриманий) визнається активом, якщо
є імовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов’язаних з його використанням, та його вартість може бути достовірно визначена.
Первісна вартість придбаного нематеріального активу складається з вартості придбання (з вирахуванням торговельних знижок), мита, непрямих податків, що не
підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з його придбанням та доведенням до стану, придатного для використання за призначенням.
Придбані нематеріальні активи зараховуються на баланс за первісною вартістю, яка
включає всі витрати по їх придбанню, доставці, установці та введенню в експлуатацію.
Строк використання нематеріальних активів визначається Товариством самостійно,
виходячи з досвіду роботи з подібними активами, сучасних тенденцій в галузі техніки і програмних продуктів, сучасного стану нематеріальних активів, експлуатаційних характеристик (строк експлуатації не може перевищувати 10 років) .
Амортизація нематеріальних активів здійснюється щомісячно за прямолінійним
методом протягом строку корисного використання об’єкта. При цьому ліквідаційна
вартість нематеріальних активів вважається нульовою.
Вартість створених Товариством торгівельних марок (товарних знаків) не є активом
та списуються на витрати періоду.
Нематеріальні активи з невизначеним строком корисної експлуатації не підлягають
амортизації.
Станом на звітну дату у власності Товариства не має об’єктів нематеріальних активів.
3.5. Запаси.
Запаси визнавати активом, якщо існує iмовiрнiсть того, що Товариство отримає в
майбутньому економiчнi вигоди, пов’язані з їх використанням, та їх вартість може
бути достовірно визначена.
Придбані (отримані) запаси на баланс Товариства зараховуються за первісною вартістю, виготовлені власними силами запаси відображаються в балансі за виробничою собiвартiстю. Придбані або виготовлені запаси зараховуються на баланс Товариства за первісною вартістю.
Первісною вартістю запасів, придбаних за плату, вважається собiвартiсть запасів,
що складається з фактичних витрат. Транспортно-заготiвельнi витрати, пов’язані з
придбанням запасів (якщо їх можна iдентифiкувати), безпосередньо включаються в
собiвартiсть запасів i враховуються разом з ціною придбання.
Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування або однорiдна група (вид). Застосовується постiйна система оцiнки запасiв. Рiшення щодо визнання
запасiв, якi не принесуть в майбутньому економiчної вигоди (нелiквiдних), та списання їх в бухгалтерському облiку приймається постiйно дiючою iнвентаризацiйною
комiсiєю по Товариству.
Для оцiнки запасiв при їх вибуттi застосовується метод ФIФО. Запаси на дату балансу
вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою з двох оцiнок:
первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.
3.6. Первісне визнання фінансових інструментів.
Фінансові інструменти в бухгалтерському обліку Товариства поділяються на фінансові активи, фінансові зобов’язання, інструменти власного капіталу і похідні фінансові інструменти.
Товариство визначає належну класифікацію інструментів при їх початковому визнанні.
Фінансові активи і зобов’язання визнаються у балансі тоді, коли Товариство стає стороною договору про придбання фінансового інструмента. Усі стандартні придбання
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фінансових активів обліковуються на дату розрахунків.
Початкова оцінка фінансового активу чи зобов’язання здійснюється за справедливою вартістю плюс, якщо це фінансовий актив чи зобов’язання, яке не класифікується як фінансовий інструмент за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, затрати на здійснення операцій, які прямо відносяться до
придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов’язання.
Після початкового визнання фінансові активи, включаючи похідні інструменти, що
є активами, оцінюються за справедливою вартістю без будь-якого вирахування витрат на здійснення операцій, які можуть бути понесені при продажу чи іншому вибутті фінансового активу.
Якщо оцінка вартості, основана на наявних ринкових даних, вказує на прибуток або
збиток від переоцінки до справедливої вартості при початковому визнанні активу
чи зобов’язання, прибуток або збиток негайно визнається у звіті про прибутки та
збитки.
Якщо початковий прибуток чи збиток не ґрунтується повністю на наявних ринкових даних, він є відстроченим і визнається протягом строку активу чи зобов’язання
належним чином, або коли ціни стають відомими, або при вибутті активу чи
зобов’язання.
Фінансові активи або фінансові зобов’язання, які виникли за ставками, що відрізняються від ринкових, переоцінюються на момент виникнення до справедливої
вартості, яка являє собою майбутні виплати процентів та погашення основної суми
заборгованості, дисконтовані за ринковими процентними ставками по аналогічних інструментах. Різниця між справедливою вартістю та номінальною вартістю на
момент виникнення відображається у звіті про прибутки та збитки як прибутки чи
збитки від виникнення фінансових інструментів за ставками, що відрізняються від
ринкових.
Справедлива вартість фінансових інструментів ґрунтується на ціні їх котирування
на ринку на дату балансу без будь-яких вирахувань витрат на здійснення операцій.
У разі відсутності ціни котирування справедлива вартість інструмента оцінюється з
використанням моделей ціноутворення або методів дисконтованих грошових потоків.
При застосуванні методів дисконтованих грошових потоків очікувані в майбутньому
грошові потоки базуються на найбільш точних оцінках керівництва. При цьому використовується ставка дисконту, яка дорівнює ринковій ставці на дату балансу по
інструменту, що має подібні умови та характеристики. При використанні моделей
ціноутворення дані про фінансовий інструмент, що вводяться до моделі, базуються
на ринкових оцінках на дату балансу.
Справедлива вартість похідних інструментів, якими не торгують на біржі, оцінюється за сумою, яку Товариство отримало б чи виплатило б для припинення дії контракту на дату балансу, з урахуванням поточних ринкових умов та платоспроможності
контрагентів.
Прибуток або збиток в результаті зміни справедливої вартості фінансового активу
або зобов’язання визнається таким чином:
• прибуток або збиток від фінансового інструмента, класифікованого як фінансовий інструмент за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, визнається у звіті про прибутки та збитки;
• прибуток або збиток від фінансового активу, наявного для продажу, визнається
безпосередньо у власному капіталу, у звіті про зміни у власному капіталі (за винятком збитків від зменшення корисності та прибутків і збитків від курсових різниць)
до моменту припинення визнання активу, коли кумулятивний прибуток або збиток,
який був визнаний раніше у власному капіталі, визнається у звіті про прибутки та
збитки.
Відсотки по фінансовому активу, наявному для продажу, визнаються у звіті про прибутки та збитки по мірі їх отримання і розраховуються із застосуванням методу
ефективної процентної ставки.
Прибуток чи збиток від фінансових активів та зобов’язань, відображених за амортизованою вартістю, визнається у звіті про прибутки та збитки, коли відбувається
припинення визнання фінансового активу чи зобов’язання або зменшується його
корисність, а також протягом процесу амортизації.
Товариство припиняє визнання фінансового активу тоді, коли вийшов строк дії
права на отримання грошових коштів від активу або коли Товариство передало
права на отримання грошових коштів по фінансовому активу згідно з контрактом
в операції, за якою передаються практично всі ризики і вигоди, пов’язані з володінням. Будь-які відсотки за фінансовими активами, які були передані, виникли або
утримуються Товариством, визнаються як окремий актив або зобов’язання. Товариство припиняє визнання фінансового зобов’язання тоді, коли зазначене у договорі
зобов’язання було виконано, анульовано або строк його дії закінчився.
Фінансові активи та зобов’язання взаємозараховуються, і чиста сума відображається у балансі у разі існування юридично забезпеченого права на взаємозарахування
визнаних сум і наміру провести розрахунок шляхом взаємозарахування або реалізувати актив і одночасно погасити зобов’язання.
3.7. Справедлива вартість фінансових інструментів.
Фінансовий інструмент - контракт, який одночасно приводить до виникнення (збільшення) фінансового активу в одного суб’єкта підприємницької діяльності і фінансового зобов’язання або інструмента власного капіталу в іншого.
До фінансових активів належать:
• грошові кошти та їх еквіваленти;
• дебіторська заборгованість;
• цінні папери, які утримуються до погашення;
• цінні папери, призначені для продажу;
• інші фінансові активи.
До фінансових зобов’язань включаються:
• фінансові зобов’язання, призначені для продажу;
• фінансові гарантії;
• інші.
Справедлива вартість – сума, за якою може бути здійснений обмін активу або оплата
зобов’язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними
сторонами.
Справедлива вартість фінансового інструменту під час первісного визнання як правило дорівнює фактичній ціні операції.
Витрати на операції з придбання боргових цінних паперів на продаж відображаються на дату їх придбання.
На кожну наступну після визнання дату балансу всі цінні папери, що придбані, визначаються за справедливою вартістю.
За справедливу вартість цінного папера на продаж береться вартість, що визначена
за його котирувальною ціною покупця за даними оприлюднених котирувань цінних
паперів на фондових біржах за станом на час закриття останнього біржового дня
звітного місяця. У разі відсутності таких котирувань на зазначену дату справедлива
вартість цінного папера визначається за його останнім біржовим курсом , що визначений за результатами біржових торгів, які відбулися протягом останніх 5 робочих
днів звітного місяця.
Справедлива вартість цінних паперів, що перебувають в обігу на організаційно
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оформлених ринках, визначається за їх ринковою вартістю.
Цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю, підлягають переоцінці.
На дату балансу результат переоцінки (дооцінка або уцінка) відображається в бухгалтерському обліку на суму різниці між справедливою вартістю і його балансовою
вартістю.
Зміна справедливої вартості цінних паперів відображаються в бухгалтерському обліку за рахунками доходів або витрат та капіталу (для цінних паперів на продаж).
Якщо справедливу вартість нового фінансового активу або нового фінансового
зобов’язання достовірно визначити не можна, то Товариство визнає первісну вартість нового фінансового активу нульовою, а фінансовий результат визначається як
різниця між виручкою і балансовою вартістю списаного фінансового активу, а первісна вартість нового фінансового зобов’язання буде визначатися в розмірі суми
перевищення виручки над балансовою вартістю списаного активу.
3.8. Фінансові активи Товариства на продаж.
У складі фінансових активів на продаж обліковуються акції, інші цінні папери з нефіксованим прибутком та боргові цінні папери, а саме:
• боргові цінні папери з фіксованою датою погашення, які Товариство не має наміру і/або змоги тримати до дати їх погашення або за наявності певних обмежень
щодо обліку цінних паперів у портфелі до погашення;
• цінні папери, які Товариство готове продати у зв’язку із зміною ринкових відсоткових ставок, його потребами, пов’язаними з ліквідністю, а також наявністю альтернативних інвестицій;
• акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, за якими неможливо достовірно визначити справедливу вартість;
• фінансові інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, що придбані та/або утримуються виключно для продажу протягом 12 місяців;
• інші цінні папери, придбані з метою утримання їх на продаж.
На дату балансу фінансові активи на продаж відображаються:
• за справедливою вартістю;
• за собівартістю з урахуванням часткового списання внаслідок зменшення корисності - акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо;
• за найменшою з двох величин: балансовою вартістю та справедливою вартістю
за вирахуванням витрат на операції, пов’язаних з продажем, - інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, що переведені в портфель на продаж та утримуються для
продажу протягом 12 місяців;
• за найменшою з двох величин: вартістю придбання (собівартістю) та справедливою вартістю за вирахуванням витрат на операції, пов’язаних з продажем, - інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, що придбані та утримуються виключно для
продажу протягом 12 місяців.
Фінансові активи на продаж на дату балансу підлягають перегляду на зменшення
корисності, крім акцій бірж і депозитаріїв.
Зменшення корисності цінних паперів визнається у разі втрати економічної вигоди
в сумі перевищення балансової вартості цінних паперів на суму очікуваного відшкодування.
Зменшення суми очікуваного відшкодування цінного папера може бути спричинене погіршенням фінансового стану емітента цінних паперів та/або зміною ринкової
ставки дохідності.
Фінансові активи на продаж, що обліковуються за справедливою вартістю, підлягають переоцінці з обов’язковим відображенням на дату балансу на рахунках капіталу
Товариства.
Справедлива вартість цінних паперів визначається виходячи з їх котирування на
ринку, ринкової ціни подібного фінансового інструмента, аналізу дисконтованих
грошових потоків, аналізу укладених угод на позабіржовому ринку тощо.
Дисконт (премія) амортизується із використанням методу ефективної ставки відсотка.
Процентні доходи за купонними цінними паперами нараховуються щомісячно залежно від умов випуску цінних паперів.
3.9. Похідні фінансові інструменти.
Похідні фінансові інструменти первісно оцінюються та відображаються в бухгалтерському обліку за справедливою вартістю. Витрати на операції визнаються за рахунками витрат під час їх первісного визнання. Витрати на операції не включають дисконт або премію за форвардними контрактами.
Вимоги та зобов’язання за похідними фінансовими інструментами на дату операції
обліковуються за позабалансовими рахунками за курсом (ціною), зафіксованим у
контракті, вимоги дорівнюють зобов’язанням.
На кожну наступну після первісного визнання дату балансу похідні фінансові інструменти оцінюються за справедливою вартістю без будь-яких витрат на операції.
Переоцінка форвардних контрактів до їх справедливої вартості відображається на
балансових рахунках з визнанням активу або зобов’язання за форвардним контрактом залежно від результату такої переоцінки.
3.10. Доходи та витрати.
Основними принципами бухгалтерського обліку доходів та витрат Товариства визначено нарахування, відповідність та обачність.
Доходи та витрати Товариства, підлягають нарахуванню, крім випадків, коли дата нарахування та дата сплати співпадають та якщо доходи (витрати) отримані (сплачені)
на дату балансу, тоді доходи і витрати можуть відображатись без їх нарахування із
застосуванням внутрішнього контролю за нарахованими та отриманими доходами.
Основною вимогою до фінансової звітності Товариства щодо доходів і витрат є відповідність отриманих (визнаних) доходів сплаченим (визнаним) витратам, які здійснюються з метою отримання таких доходів.
Розрахунковим періодом для застосування принципу відповідності є календарний
місяць, тобто відповідність витрат, що здійснені Товариством, заробленим доходам
оцінюється за результатами діяльності за місяць.
Доходи і витрати Товариства нараховуються та відображаються у бухгалтерському
обліку не рідше одного разу на місяць, за кожною операцією (договором) окремо,
незалежно від періодичності нарахувань (розрахунків), яка вказана в договорі з
контрагентом .
Умови нарахування та сплати доходів і витрат (дата нарахування, термін сплати за
обумовлений період, метод визначення умовної кількості днів, період розрахунку
тощо), а також неустойки в разі порушення боржником зобов’язання визначаються
договором між Товариством і покупцем (замовником, контрагентом) згідно з вимогами чинного законодавства України.
Доходи (витрати), що сплачуються за результатами місяця нараховуються в останній робочий день місяця. Доходи (витрати) за роботами, послугами, що надаються поетапно, нараховуються після завершення кожного етапу операції протягом
дії угоди про надання (отримання) робіт, послуг. Доходи (витрати) за послугами з
обов’язковим результатом нараховуються за фактом надання (отримання) послуг
або за фактом досягнення передбаченого договором результату.
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Нарахування доходів у бухгалтерському обліку припиняється у випадках, передбачених законодавством України. Визнані Товариством доходи та витрати групуються
за їх характером за відповідними статтями у фінансовій звітності.
3.11. Іноземна валюта
Операції в іноземній валюті відображаються за офіційним курсом гривні до іноземних валют на дату їх здійснення.
Монетарні активи та зобов’язання в іноземній валюті відображаються за офіційним
(обліковим) курсом гривні до іноземних валют на дату складання балансу. Немонетарні статті балансу відображаються у гривні за офіційним курсом на дату їх виникнення.
Доходи і витрати в іноземній валюті включаються до звіту про фінансові результати
у національній валюті за офіційними курсами гривні до іноземних валют на дату їх
визнання.
Результати переоцінки монетарних активів та зобов’язань в іноземній валюті та
банківських металах у зв’язку зі зміною офіційного курсу гривні до іноземних валют
включаються у звіт про фінансові результати.
Товариство дотримується принципів виваженості та обережності при провадженні
політики управління валютним ризиком. В балансі Товариства активи і пасиви збалансовані по термінам і датам розрахунків.
Політика щодо мінімізації валютного ризику, тобто ризику збитків унаслідок коливань курсів іноземних валют здійснюється шляхом оперативного аналізу структури
та динаміки валютної позиції і операцій, які впливають на розмір відкритих валютних позицій, прогнозування змін валютних курсів, аналізу чутливості очікуваного
доходу від переоцінки активів та пасивів відповідно до змін валютного курсу.
У звітному році операції в іноземній валюті Товариством не проводились.
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Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу, за умови що оцінка доходу може бути достовірно
визначена.
Найменування статті

2018 рік

2017 рік

Доход від продажу цінних паперів

7 090

11 702

Доходи від брокерської діяльності

18

Доход від переоцінки цінних паперів до справедливої вартості

979

1 223

Доход від оренди інвестиційної нерухомості

13

6

Доход від інформаційно-консультаційних послуг

100

Інші операційні доходи

18

7

Відсотки отримані

(3)

Дивіденди отримані

140

Разом доходів:

8 218

13 075

Фінансовим результатом від звичайної діяльності є збиток 1 905 тис. грн.
10. Операційні витрати та інші витрати Товариства.
Витрати враховуються Товариством за методом нарахування.

3.12. Ефект змін в обліковій політиці та виправлення суттєвих помилок.
01 січня 2013 року є дата переходу Товариства на Міжнародні стандарти фінансової
звітності. Облікова політика Товариства на звітний рік затверджена офіційним наказом по підприємству. У разі змін нормативно-правових вимог, які мали місце протягом звітного року, облікова політика застосовувалась Товариством у частині, що не
суперечить законодавству України. Процедурні питання порядку ведення обліку в
Товаристві, що виникали у зв’язку із змінами в нормативних документах НКЦПФР та
у податковому законодавстві, регламентувались протягом звітного року окремими
роз’ясненнями.

Найменування статті

2018 рік

2017 рік

Собівартість реалізованих цінних паперів

6 750

13 293

Збиток від переоцінки цінних паперів до справедливої вартості

1 398

7 149

Адміністративні витрати, з них:

121

121

- підтримка терміналу та порту

5

12

4. Грошові кошти та їх еквіваленти.
Грошові кошти Товариства зберігаються на поточних банківських рахунках.

- послуги по цінних паперах

8

12

- заробітна плата та страхування

32

48

- банківські послуги

72

44

- інші

4

5

Інші операційні витрати, з них:

50

192

- амортизація інвестиційної нерухомості

32

192

Найменування статті
Поточний рахунок у банку

Станом на
Станом на
31.12.2017 р. 31.12.2018 р.
9

4

9

4

Депозитний рахунок у банку
Разом:

- податок на землю
- інші

5. Фінансові інвестиції (цінні папери) Товариства.
Найменування статті

Станом на
Станом на
31.12.2017 р. 31.12.2018 р.

Акції підприємств

3 898

інші цінні папери

160

484

4 058

2 509

Разом:

2 025

6. Дебіторська заборгованість та авансі видані
Найменування статті
Торгівельна дебіторська заборгованість

Станом на
Станом на
31.12.2017 р. 31.12.2018 р.
1

Дебіторська заборгованість за виданими авансами

105

1

з бюджетом

16

16

122

17

Інша поточна дебіторська заборгованість
Разом:

7. Резервний капітал, додатковий капітал та нерозподілений прибуток (непокритий
збиток).
Найменування статті

Залишок на Залишок на
31.12.2017 р. 31.12.2018 р.

Резервний капітал

3

3

Додатковий капітал

1 790

2 460

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Разом:

( 2 005)
1 793

458

8. Кредиторська заборгованість та інші зобов’язання
Зобов’язаннями визнається заборгованість Товариства іншим юридичним або фізичним особам, що виникла внаслідок минулих господарських операцій, погашення
якої у майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів Товариства та
його економічних вигід.
Найменування статті
Поточна кредиторська заборгованість з одержаних
авансів за цінні папери

Станом на
Станом на
31.12.2017 р. 31.12.2018 р.
2 659

561

Інша кредиторська заборгованість

66

8

Розрахунками з бюджетом, страхування, оплати
праці

6

3

2 731

572

Разом:

18

- Інші витрати

1 804

Податок на прибуток

1

Разом витрат:

10 123

20 756

11. Звіт про рух грошових коштів.
Звіт грошових коштів за 2018 рік складено за вимогами МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів» за прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про
основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових
коштів на нетто-основі. У звіті відображено рух грошових коштів від операційної та
неопераційної (інвестиційної та фінансової) діяльності.
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності складає (639) тис. грн.
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності складає 0 тис. грн..
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності складає 634 тис. грн.
Результатом чистого руху коштів від діяльності Товариства є (5) тис. грн.
12. Пов’язані особи та винагорода основному управлінському персоналу.
Операції з пов’язаними особами.
Протягом 2018 року Товариство не здійснювало операції з пов’язаними особами.
Винагорода управлінському персоналу.
Винагорода, що виплачується вищому керівництву Товариства, та включає в себе
виплати, визначені умовами трудових договорів у зв’язку з виконанням ними своїх
посадових обов’язків, складає 6 тис. грн.
13. Розкриття іншої інформації
13.1 Умовні зобов’язання.
13.1.1. 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.
14. Події після дати балансу
Події після дати балансу, які могли б вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів Товариства, та які відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності Товариство повинні було розкриті, не відбувалися.
Директор

_________

/Юрін Д.В./

Головний бухгалтер

_________

/Стефанішин Р.Я./

9. Доходи Товариства.
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ТОВ «Стоік - Коммерс»

ТОВ Аудиторська фірма “Блискор”
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської
діяльності 1992 (розділ Суб’єкти аудиторської діяльності, які
мають право проводити обов’язковий аудит)
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо річної фінансової звітності
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СТОІК – КОММЕРС»,
станом на 31.12.2018 р.
Звіт незалежного аудитора призначається для власників та керівництва, а також для
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.
ДУМКА ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ
Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТОІК – КОММЕРС», код 32131780, 85612 Донецька обл., Мар’їнський р-н, м.
Курахове, Промислова зона, 115, станом на 31.12.2018 р., що складається з балансу
(звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2018 р., звіту про фінансові результати
(звіт про сукупний дохід), звіту про зміни у власному капіталі та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки
із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТОІК – КОММЕРС» на 31 грудня 2018 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 № 996-XIV
щодо складання фінансової звітності.
ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ
• Відповідно до вимог п. 8 МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»:
«Балансову вартість кожної з наведених далі категорій, як вказано у МСФЗ 9, слід
розкривати або в звіті про фінансовий стан, або в примітках:
а) фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю з відображенням результатів
переоцінки як прибутку або збитку, наводячи окремо і) призначені такими при первісному визнанні та іі) такі, що обов’язково оцінюються за справедливою вартістю
відповідно до МСФЗ 9;
ґ) фінансові зобов’язання, оцінені за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки як прибутку або збитку, наводячи окремо: і) призначені такими
при первісному визнанні та іі) такі, що відповідають визначенню утримуваних для
торгівлі, наведеному в МСФЗ 9;
д) фінансові активи, оцінені за амортизованою собівартістю;
е) фінансові зобов’язання, оцінені за амортизованою собівартістю; є) фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у
сукупному доході.»
Товариством не розкрито інформацію щодо категорій фінансових активів та
зобов’язань, що обліковуються станом на 31.12.2018 р
• Відповідно до вимог пп 33-34 МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»:
«Розкриття якісної інформації
Для кожного типу ризику, що виникає внаслідок фінансових інструментів, суб’єкт
господарювання розкриває: а) вплив ризику і як він виникає; б) свої цілі, політику
та процеси щодо управління ризиком та методи, використані для оцінки ризику; в)
будь-які зміни в а) або б) порівняно з попереднім періодом.
Розкриття кількісної інформації.
Для кожного типу ризику, що виникає внаслідок фінансових інструментів, суб’єкт
господарювання розкриває:
а) підсумкові кількісні дані про вплив цього ризику на кінець звітного періоду. Таке
розкриття має базуватися на внутрішній інформації, наданій провідному управлінському персоналові суб’єкта господарювання (як визначено в МСБО 24 «Розкриття
інформації щодо зв’язаних сторін»), наприклад, раді директорів суб’єкта господарювання або вищій виконавчій особі…»
Товариством не наведено інформацію щодо кількістної та якісної інформації, а також впливу ризиків та будь-яких змін порівняно з попереднім періодом.
• Відповідно до вимог п. 39 МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»:
Суб’єкт господарювання розкриває:
а) аналіз непохідних фінансових зобов’язань за строками погашення (в тому числі
випущених контрактів фінансової гарантії), що показує строки, які лишилися до погашення за контрактами;
б) аналіз похідних фінансових зобов’язань за строками погашення.
Аналіз за строками погашення включає період до погашення, який залишився на
звітну дату згідно з контрактами, для тих похідних фінансових зобов’язань, для яких
періоди до погашення за контрактами є суттєвими для розуміння часу грошових потоків (див. параграф Б11Б);
в) опис того, як він здійснює управління ризиком ліквідності, властивим в а) і б).
Товариством не розкрито аналіз фінансових зобов’язань за строками погашення,
що показує строки, які лишилися до погашення за контрактами.
Незалежний аудитор вважає, що взяте окремо або в сукупності виявлене недостатнє розкриття інформації у фінансовій звітності є суттєвими, проте не всеохоплюючими щодо річної фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
«СТОІК – КОММЕРС» станом на 31 грудня 2018 року.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА) та Вимог до
аудиторського висновку, що подається до НКЦПФР при розкритті інформації про результати діяльності Товариства. зі змінами та доповненнями. Нашу відповідальність
згідно з цими стандартами викладено в розділі Відповідальність аудитора за аудит
фінансової звітності нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства
згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів
етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики
відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої
думки.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ
Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІV та за таку систему
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внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того,
щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність
за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі,
розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності,
та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність або не має інших реальних альтернатив
цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за
процесом фінансового звітування компанії.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ КОМПАНІЇ
Нашими цілями є отримання обґрунтованої в 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 останніми
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 розкриттiв 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 розкриттiв інформації ту 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
розкриттям інформації. А також те, чи показує фінансова звітність операції і події, що
покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію
про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які значні недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені
нами під час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищим повноваженнями, твердження, що
ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про
всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних
заходів.
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час
аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями
аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора, крім випадків, якщо законодавчим або регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання,
або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід
висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть
очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.
Звіт про інші правові та регуляторні вимоги
Відповідно до Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації.
Основні відомості про ТОВАРИСТВО.
Повне найменування підприємства

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТОІК - Коммерс»

Скорочене найменування підприємства ТОВ « СТОІК - Коммерс «
Організаційно-правова форма підприємства

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Код ЕДРПОУ

32131780

Юридична адреса підприємства

83003 м. Донецьк, пр-кт Ілліча, 91

Фактичне місцезнаходження

85612 Донецька обл., Мар’їнський р-н,
м. Курахове, Промислова зона, 115

Дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і ФОП

21.08.2002 року 1 266 120 0000 005087

Розмір зареєстрованого статутного
капіталу, тис. грн.

1 500

Розмір сплаченого статутного капіталу,
тис. грн.

1 500

Вид діяльності по КВЕД-2010

66.12 посередництво за договорами по
цінних паперах

Ліцензії Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку

Брокерська діяльність Дилерська
діяльність

Свідоцтво про реєстрацію фінансової
установи

№ 555 від 05.05.2005 р.

Форми ведення бухгалтерського обліку Журнально-ордерна
Середня кількість працівників Товариства протягом звітного періоду

№1(27) • 26 квітня 2019 р.
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ТОВ «Стоік - Коммерс»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

перелік учасників (акціонерів) (фізичні Юрін Дмитро Володимирович — 49%,
особи - прізвище, ім’я та по батькові;
Свиридов Юрій Миколайович — 49%
юридичні особи - найменування,
організаційно-правова форма, місцезнаходження), які є власниками 5 % і
більше акцій (часток) на дату складання
аудиторського висновку із зазначенням
фактичної кількості цього розміру
Керівник

Юрін Дмитро Володимирович

Головний бухгалтер

Стефанішин Роман Ярославович

Відомості щодо діяльності. Розкриття інформації про стан бухгалтерського обліку та
фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства станом на 31.12.2018 року в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає фінансову інформацію про Товариство станом на
31.12.2018 р. згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського
обліку та звітності в Україні.
Товариство для складання фінансової звітності використовує МСФЗ. Аудиторською
перевіркою було охоплено вказані форми звітності, складені станом на 31.12.2018
року.
На Товаристві фінансова звітність складалась протягом 2018 року своєчасно та
представлялась до відповідних контролюючих органів.
Концептуальною основою для підготовки зазначеної фінансової звітності Товариства є МСФЗ.
Бухгалтерський облік Товариства ведеться на паперових носіях, а також з використанням комп’ютерної техніки та програмного забезпечення 1С-бухгалтерія.
Фінансова звітність Товариства за 2018 рік своєчасно складена та подана до відповідних державних органів управління у повному обсязі. В цілому методологія та
організація бухгалтерського обліку у Товаристві відповідає встановленим вимогам
чинного законодавства, та прийнятої Товариством облікової політики за 2018 р.
Аудиторською перевіркою підтверджено, що бухгалтерський облік на Товаристві
протягом 2018 року вівся у цілому у відповідності до вимог Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.99 року
(Редакція станом на 01.01.2018 року), відповідно до МСФЗ та Інструкції «Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств та організацій», затвердженої Наказом Мінфіну
України від 30.11.99 № 291 та інших нормативних документів з питань організації
обліку. Порушень обліку не виявлено.
Відповідность статутного та власного капіталу вимогам Законодавства.
Згідно Закону України «Про інститути спільного інвестування» від 05 липня 2012
року № 5080-VI та відповідно до організації діяльності ТОВ «СТОІК – КОММЕРС» зареєстровано наступні документи:
Сума статутного капіталу, відображена у рядку 1400 балансу «зареєстрований капітал» становить 1500 тис. грн.
Таким чином, розмір статутного капіталу, відображений у фінансовій звітності ТОВ
«СТОІК – КОММЕРС» , відповідає установчим документам (статуту).
Інформація щодо структури власного капіталу Товариства:
Стаття власного капіталу

Код рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

2

3

4

Зареєстрований капітал

1400

1500

1500

Капітал у дооцінках

1405

-

-

Додатковий капiтал

1410

1790

556

Резервний капітал

1415

3

2

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-

-

Неоплачений капітал

1425

-

-

Вилучений капітал

1430

-

-

Усього за роздiлом I

1495

3293

2058

1
I. Власний капітал

Власний капітал Товариства станом на 31.12.2018 р. становить 2058 тис. грн. та складається з:
зареєстрований капітал –1500 тис. грн.;
Додатковий капiтал – 556 тис. грн.
Резервний капітал – 2 тис.грн
На нашу думку, інформація про власний капітал достовірно та справедливо відображена у фінансовій звітності і відповідає вимогам відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Розрахунок вартості чистих активів .
(тис.грн.)
№
п/п

Найменування статті балансу

Сума

1

Необоротні активи /рядок 1095 Балансу/

-

2

Оборотні активи /рядок 1195 балансу/

2 563

3

Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття /
рядок 1200 балансу/

-

4

Довгострокові зобов’язання і забезпечення /рядок 1595 балансу/

-

5

Поточні зобов’язання і забезпечення /рядок 1695 балансу/

505

6

Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними
для продажу та групами вибуття /рядок 1700 балансу/

-

Вартість чистих активів = (1+2+3) – (4+5+6)

2 058

капіталу (чистих активів) Товариства більша за розмір статутного капіталу.
Інформація про активи, зобов’язання та чистий прибуток (збиток) відповідно до
МСФЗ
Бухгалтерський облік у періоді, що перевіряється Товариство здійснювало відповід-
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но до Міжнародних стандартів фінансової звітності та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку.
У 2018 році підприємством застосовувався План рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій, затверджений наказом
Міністерства фінансів України № 291 от 30.11.1999 р. (зі змінами та доповненнями).
Фінансова звітність у 2018 р. відповідає вимогам МСФЗ. Показники фінансової
звітності відповідають обліковим нормам. Форми звітності порівнянні між собою.
Станом на 01.01.2018 р. Товариство мало основні засоби, первісна вартість яких
складала 58 тис. грн. Нарахований знос станом на 01.01.2018 р. складав 58 тис. грн.
Протягом 2018 року надходження або вибуття основних засобів не відбувалось.
Згідно облікової політики, амортизація нараховується прямолінійним методом виходячи з встановленого строку корисного використання. Модель подальшої оцінки
основних засобів – за історичною вартістю. На 31.12.2018 р. у балансі Товариства
значяться основні засоби первісною вартістю 58 тис. грн., знос яких дорівнює 58 тис.
грн. та балансова (залишкова) вартість – 0 тис. грн.
Станом на 31.12.2018 р. Товариство обліковує поточну дебіторську заборгованість в
розмірі 50 тис. грн., а саме:
- за рядком 1125 поточну дебіторську заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги – в сумі 33 тис. грн.,
- за рядком 1130 поточну дебіторську заборгованість за виданими авансами - 1
тис. грн.,
- за рядком 1135 поточну дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – в сумі 16 тис. грн.,
Станом на 31.12.2018 р. у балансі Товариства значиться залишок коштів в національній валюті у розмірі 4 тис. грн. За місяцями знаходження грошові кошти на поточних
рахунках у банках.
Зміни активів, які відбулися порівняно з попереднім періодом, відображені в таблиці нижче:

Активи

Сума активу
станом на
01.01.2018 р.

Сума активу
станом на
31.12.2018 р.

Зміна активу
порівняно з
попереднім
періодом

Причина зміни

Поточна дебіторська заборгованість

122

50

-72

Зміни в результаті
сплати та виникнення нової поточної
заборгованості

Гроші та їх еквіваленти

9

4

-5

Зміна залишку на
поточному рахунку в
результаті поточної
діяльності

Довгострокові зобов’язання та забезпечення за станом на 31.12.2018 р. у балансі
Товариства не значяться.
		
Станом на 31.12.2018 р. поточні зобов’язання та забезпечення Товариства складають 505 тис. грн., у тому числі:
• поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом – 1 тис. грн.;
• поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування - 1 тис. грн.;
• поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці – 1 тис. грн.;
• за одержаними авансами – 502 тис. грн.;
• поточні забезпечення– 0 тис. грн.
Поточні зобов’язання на підприємстві враховуються на відповідних рахунках бухгалтерського обліку.
Зміни зобов’язань і забезпечень, які відбулися порівняно з попереднім періодом,
відображені в таблиці нижче:

Зобов’язання

Сума
зобов’язань/
забезпечень
станом на
01.01.2018 р.

Сума
зобов’язань
/ забезпечень
станом на
31.12.2018 р.

Зміна
зобов’язань
/ забезпечень
порівняно з
попереднім
періодом

Причина зміни

Поточна кредиторська заборгованість
за розрахунками з
бюджетом

1

1

0

Зміни в результаті
сплати та виникнення нової поточної
заборгованості

Поточна кредиторська заборгованість
за розрахунками із
страхування

3

1

-2

Зміни в результаті
сплати та виникнення нової поточної
заборгованості

Поточна кредиторська заборгованість
за розрахунками з
оплати праці

2

1

-1

Зміни в результаті
сплати та виникнення нової поточної
заборгованості

Поточна кредиторська заборгованість
за одержаними
авансами

2659

502

-2157

Зміни в результаті
сплати поточної
заборгованості

Поточні Забезпечення

66

0

-66

Зміни в результаті
сплати поточної
заборгованості

За станом на 31.12.2018 р. у балансі Товариства значиться нерозподілений прибуток, отриманий за результатами всієї діяльності Товариства у розмірі 0 тис. грн., відображений у рядку 1420 балансу «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)».
Станом на 01.01.2018 р. значився нерозподілений прибуток у розмірі 0 тис. грн., за
результатами роботи у 2018 році Товариство отримало збиток 1 905 тис. грн.
Доходи підприємства визнаються і нараховуються відповідно до МСФЗ 18 «Доходи». Дохід відображається в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості
активів (відшкодування), що отримані або підлягають отриманню.
Інформацію про наявність та обсяг непередбачених активів та/або зобов’язань,
ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою.
Станом на дату перевірки Товариство не має непередбачених активів та зобов’язань,
ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою. Інформація щодо забезпечень, непередбачених активів та/або зобов’язань, ймовірність визнання яких на
балансі є достатньо високою відсутня у фінансовій звітності. Аудиторами не було
встановлено фактів, які б свідчили про порушення вимог чинних законодавчих та
нормативно-правових актів Товариства стосовно непередбачених зобов’язань та
непередбачених активів.
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
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внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків
суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища»,
аудитор виконав процедури, необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Аудитором були подані запити до управлінського персоналу суб’єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може
допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства
або помилки. Аудитором були проведені аналітичні процедури, спостереження та
перевірка. Аудитор отримав 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 бізнесризики, оцінки та огляди фінансових результатів.
У своїй поточній діяльності Товариства наражається на зовнішні та внутрішні ризики. Загальна стратегія управління ризиками в ТОВ «СТОІК – КОММЕРС» визначається
Загальними зборами учасників, а загальне керівництво управлінням ризиками здійснює директор.
Аудитор не отримав доказів стосовно можливого шахрайства та суттєвого викривлення фінансової звітності ТОВ «Український інвестиційний клуб» внаслідок шахрайства.
Наявність та відповідність системи внутрішнього аудиту (контролю), необхідної для
складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки;
З метою запобігання та мінімізації впливу ризиків, притаманних Товариству, залежно
від обсягу та характеру своєї діяльності Товариство повинно створити службу внутрішнього аудиту (контролю). До повноважень служби внутрішнього аудиту (контролю) належать повноваження, визначені нормативно – правовим актом НКЦПФР, що
визначає особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в
професійних учасниках фондового ринку.
Протоколом від №81 від 04.08.2014 р. загальних зборів учасників затверджено Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТОІК – КОММЕРС» в новій редакції, створено структурний
підрозділ для проведення внутрішнього аудиту, керівником якого призначено Миколайчук Оксану Анатоліївну.
Внутрішній аудит (контроль), як система контролю за діяльністю товариства має на
меті оцінку та вдосконалення системи внутрішнього контролю Товариства.
Служба внутрішнього аудиту (контролю) бере участь в удосконаленні системи
управління ризиками, внутрішнього контролю і корпоративного управління з метою забезпечення:
- ефективності процесу ризиками;
- надійності, адекватності та ефективності системи внутрішнього контролю;
- ефективного корпоративного управління;
- повноти та достовірності фінансової і управлінської інформації;
- дотримання вимог законодавства України.
Наявна система внутрішнього аудиту, розроблена та запроваджена ТОВ «СТОІК –
КОММЕРС», відповідає вимогам чинного законодавства, мінімізує ризики, пов’язані
з діяльністю Товариства, та є достатньою для складання фінансової звітності, яка не
містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Інформація про Стан корпоративного управління
Для ефективного управління ризиками, притаманними Товариству, воно використовує елементи корпоративного управління, а саме: встановлює організаційну
структуру, визначає підпорядкування, функції та відповідальність посадових осіб
та працівників Товариства, розподіл прав і обов’язків між органами Товариства та її
учасниками стосовно управління Товариством, а також правила та процедури прийняття рішень щодо діяльності Товариства та здійснення контролю.
За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління
Підприємства можна зробити висновок, що прийнята та функціонуюча система корпоративного управління Товариства майже в повному обсязі відповідає вимогам
Статуту і в повному обсязі відповідає Закону України «Про господарські товариства».
Інформація про наявність подій після дати балансу
Інформація щодо наявності подій після дати балансу, яка не знайшла відображення
фінансовій звітності, проте може мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства у майбутньому – відсутня.
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Нами було також розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під
значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, оцінені оцінки управлінського персоналу щодо здатності суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність згідно до вимог МСА 570 «Безперервність» та визначено, що не існує суттєвої невизначеності, що стосується подій
або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність. Аудитори дійшли впевненості у тому, що загроза безперервності діяльності – відсутня.
Інформацію про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на
діяльність заявника у майбутньому та оцінку ступеня їхнього впливу.
В ході аудиторської перевірки аудиторами не було виявлено інформації про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства у майбутньому.
У Товариства відсутня відсутності прострочені зобов’язання 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.
Інші елементи
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю АУДИТОРСЬКА
ФІРМА «БЛИСКОР»
Код за ЄДРПОУ: 30116289
Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 1992, виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 р. за № 98.
Включено до розділів Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності під реєстраційним номером 1992:
- розділ «Суб’єкти аудиторської діяльності»,
- розділ «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити
обов’язковий аудит фінансової звітності».
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості: номер бланку 0686, рішення
АПУ № 343/4 від 27.04.2017 р.
Аудитор: Кушнір Роман Степанович здійснює діяльність на підставі сертифіката
аудитора № 007384 виданого рішенням Аудиторської палати України № 171/3 від
19.01.2007 р. та чинного до 19.01.2022 р. Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та
суб’єктів аудиторської діяльності № 100877.
Адреса: 07300, Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, «КАРАТ» ПРОМИСЛОВИЙ МАЙДАНЧИК, буд. 5-А
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ
Аудит річної фінансової звітності ТОВ «СТОІК – КОММЕРС» станом на 31.12.2018
р. проведено Аудиторською фірмою – Товариством з обмеженою відповідальністю
АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БЛИСКОР», відповідно до умов Договору б/н від 15.01.2019 р.
дата початку аудита 15.01.2019 , дата закінчення проведення аудиту 26.04.2019, Дата
висновка 26.04.2019 р.
Генеральний директор
ТОВ АФ «БЛИСКОР»

Р. С. Кушнір

«26» квітня 2019 року

		

Інформація про пов’язаних осіб Товариства.
Відповідно до вимог МСА 550 «Пов’язані особи» аудитори звертались до управлінського персоналу із запитом щодо надання списку пов’язаних осіб та, за наявності
таких осіб, характеру операцій з ними.
Аудитором під час аудиту та за запитом до управлінського персоналу не були виявлені відносини Товариства з пов’язаними особами (зокрема афілійованими особами), що виходять за межі нормальної діяльності.
Ф.І.О.

Код за ЄДРПОУ юридич- Підстава відносин
ної особи, ідентифікаційний код фізичної особи

Юрін Дмитро Володимирович

2740200219

Стефанішин Роман Ярославович 2839904235

Директор
Головний бухгалтер

Засновники :
Свиридов Юрій Миколайович
Внесок: 735 000.00 грн., 49.000%
Юрін Дмитро Володимирович
Внесок: 735 000.00 грн., 49.000%
Юріна Оксана Станіславівна
Внесок: 15 000.00 грн., 1.000%
Ликов Володимир Володимирович
Внесок: 15 000.00 грн., 1.000%
Події після дати балансу
Аудитори дослідили інформацію про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на
фінансовий стан Товариства.
Аудитори не отримали аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена, у зв’язку з вищенаведеною інформацію, що розкривається Товариством та подається до Комісії.
Подією після звітної дати визнається факт господарської діяльності, який надав інформацію про ситуації на дату фінансових звітів, що можуть потребувати коригувань або про ситуації, що виникли після дати складання фінансової звітності, які можуть потребувати розкриття або може вплинути на фінансовий стан, рух грошових
коштів або результати діяльності організації і який мав місце в період між звітною
датою і датою підписання бухгалтерської звітності за звітний рік (згідно МСА 560
«Подальші події», МСБО 10 «Події після звітного періоду», МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»).
Аудитори підтверджують на дату проведення аудиту відсутність подій після дати балансу, наявність яких потребує необхідність проведення коригування фінансової
звітності.
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Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВАВЕСТ»
КОДИ

Територія: Печерський р-н, м. Києва
2019

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

40007841

Середня кількість працівників: 10

за КОАТУУ

8038200000

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2),
грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками).

за КОПФГ

Адреса: вулиця Мечникова, буд. 2, м. Київ 01001, т. 3913777
Складено:

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018р.
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

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

2

3

4

1000
1001
1002
1005

27
37
10

32
56
24

1010

63

71

1011
1012
1015

92
29

129
58

Код
рядка

Примітка

1016
1017
1020

• Форма №1

240
66.12

за КВЕД
V

•

1801001

Код за ДКУД
Пасив

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

Код
рядка

Примітка

На початок
звітного
періоду

2

3

4

5

14100

14100

11

54

1400

На кінець
звітного
періоду

1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425

(

) (

)

(

) (

)

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

1430
1435
1495

Пенсійні зобов`язання

1505

Довгострокові кредити банків

1510

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

1515
1520

1065

Благодійна допомога

1526

1090
1095

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

1530

резерв незароблених премій

1533

інші страхові резерви

1534

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

1535
1540
1545
1595

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

1600
1605

1670
1690

6

60

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

1695

192

166

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

Баланс

1900

14303

14320

1021
1022
1030
1035

7030

7030

1040
1045
1050
1060

7120

7133

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125

1141

401

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170

5535

5569

507

1217

507

1217

1180
1181
1182
1183
1184
1190
1195

7183

7187

1200
1300

14303

14320
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14111

14154

86
3
3

1
9
9

97

96

1500

1521
1525

1531
1532

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

1700
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ЕМІТ ІНФО

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

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

Стаття

1

2

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

2000

Чисті зароблені страхові премії

2010

Премії підписані, валова сума

2011

3

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

4

5

1815

1851

2013

Зміна частки перестраховиків у
резерві незароблених премій

2014

2070

Валовий
прибуток

2090

збиток

2095

(

43

) (

52

)

Інші операційні витрати

2180

(

140

) (

514

)

(

) (

1851

1815
(

)

) (

)

Інші фінансові доходи

2220

Інші доходи

2240

Дохід від благодійної допомоги

2241

Фінансові витрати

2250

(

) (

)

Втрати від участі в капіталі

2255

(

) (

)

Інші витрати

2270

(

) (

)

Зміна частки перестраховиків в
інших страхових резервах

2112

Інші операційні доходи

2120

61

106

Дохід від зміни вартості активів,
які оцінюються за справедливою
2121
вартістю
Дохід від первісного визнання
біологічних активів і сільськогоспо- 2122
дарської продукції
(

Код Пимітрядка
ка

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
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76

) (

128

прибуток

2290

збиток

2295

(

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

(

Прибуток (збиток) від припиненої
діяльності після оподаткування

2305

1769

) (

1439

)

прибуток

2350

збиток

2355

48

67

52

19
) (

9

)

) (

)
3

)

3

43
(

16
) (

)

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

2410

(

Чистий фінансовий результат:

2130

Накопичені курсові різниці

)

2200

Фінансовий результат до оподаткування:

2405

) (

Дохід від участі в капіталі

2111

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

(

2195

Зміна інших страхових резервів,
валова сума

2400

)

збиток

Прибуток (збиток) від впливу інфля- 2275
ції на монетарні статті

Дооцінка (уцінка) необоротніх
активів

) (

2190

2110

2

(

прибуток

Дохід (витрати) від зміни інших
страхових резервів

1

5

2150

2105

Стаття

4

Витрати на збут

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

Адміністативні витрати

3

Фінансовий результат від операційної діяльності:

Собівартість реалізованої продукції 2050
(товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2

Витрати від зміни вартості активів,
які оцінюються за справедливою
2181
вартістю
Витрати від первісного визнання
біологічних активів і сільськогоспо- 2182
дарської продукції

Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума

1801003

Код за ДКУД
1

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

4

5

Стаття

1

Код Пимітрядка
ка

2

3

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

4

5

Матеріальні затрати

2500

Витрати на оплату праці

2505

543

366

Відрахування на соціальні заходи

2510

109

74

Амортизація

2515

43

31

Інші операційні витрати

2520

1214

1482

Разом

2550

1909

1953

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Стаття

1
Середньорічна кількість простих
акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію
Скоригований чистий прибуток
(збиток) на одну просту акцію
43

16

Дивіденди на одну просту акцію

№1(27) • 26 квітня 2019 р.

Код Пимітрядка
ка

2

3

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

4

5

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

Примітка

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

4

3000
3005
3006
3010

За аналогічний
період попереднього року
5

2496

827

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
3025

128

3035
3040
3045
3050
3055

42294

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

12

Товарів (робіт, послуг)

3100

(

1253

) (

1002

)

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

(
(
(

430
118
105

) (
) (
) (

275
75
67

)
)
)

3116

(

3

) (

)

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

(

42323

) (

34363

)

3190

(

18

) (

4

)

3195

671

2

-6742

Код
рядка

Примітка

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
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4

5

3200
3205
3215

67

3220
3225
3230

245

3235
3250

33

3255

(

) (

)

3260
3270
3275

(
(
(

) (
) (
) (

)
)
)

3280

(

3290

(

) (
200

3295

)

) (

27

45

)

73

3300
3305
3310
3340
3345

(

) (

)

3350
3355
3360

(
(
(

) (
) (
) (

)
)
)

3365

(

) (

)

3370

(

) (

)

3375

(

) (

)

3390

(

) (

)

3395
3400
3405

716
507

-6669
7174

3410

(6)

2

3415

1217

507

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ Форма №4
Стаття

3

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової
діяльності

28205

3095

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

1801005

Код за ДКУД

Зареєстрований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

4

5

6

7

Нерозподілений
прибуток
(непокритий збиток)
8

Неоплачений капітал

Вилучений
капітал

9

10

Всього
11

14100

11

14111

14100

11
43

14111
43

43
54

43
14154

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

14100
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1.

Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився
31 грудня 2018 року
Інформація про Товариство з обмеженою відповідальністю

Товариство з обмеженою відповідальністю «Новавест» («Товариство») (код ЄДРПОУ
40007841) зареєстроване 14 вересня 2015 року відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві. Номер запису 1 070
102 0000 059468.
Місцезнаходження Товариства: 01001 м. Київ, Печерський р-н, вул. Мечникова, 2.
Основним видом діяльності Товариства є посередництво за договорами по цінних
паперах або товарах; надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення)
Товариство має такі ліцензії:
•
ліцензія №1071, видана Національною комісією цінних паперів цінних
паперів та фондового ринку - 03.11.2016 року, строк дії ліцензії необмежений, на
здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарна діяльність
депозитарної установи.
Кількість працівників станом на 31 грудня 2018 р. складала 10 осіб.
Станом на 31 грудня 2018 р. та 31 грудня 2017 р. учасниками Товариства були:
Учасники товариства:

31.12.2017

31.12.2018

Авалія Інвестментс Лімітед (AVALIA
INVESTMENTS LIMITED) юридична
особа, що створена за законодавства Республіки Кіпр, офіс якої розташований за адресою: Нікосія, Арх.
Макаріу, буд.ІІІб 2-4, Кепітал центр,
оф.9-й поверх, Реєстр. Номер 1065

99,9%

99,9 %

Темченко Вадим Іванович – громадянин України 30.06. 1976 року
народження, паспорт серії СН №
329349 виданий Дніпровським РУ
ГУ МВС України в м.Києві 22 жовтня
1996 р., ІПН 2794007536, зареєстрований за адресою : 02192, м.Київ,
Дніпровський р-н, Дарницький б/р,
буд 4 кв. 207

0,1%

0,1%

Всього :

100,0

100,0

2.

Суттєві положення облікової політики

2.1. Умови операційної діяльності та політична ситуація в Україні
Компанія здійснює свою діяльність в Україні. Незважаючи на те, що економіка України вважається ринковою, вона продовжує демонструвати певні риси, властиві
економіці, що розвивається. Вони включають, але не обмежуються, низьким рівнем
ліквідності на ринках капіталу, високим рівнем інфляції та значним дефіцитом державних фінансів та балансу зовнішньої торгівлі.
Політико-економічна ситуація в Україні суттєво погіршилася з того часу, як Уряд країни прийняв рішення про відмову від підписання Угоди про асоціацію та Угоду про
поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі з Європейським Союзом в кінці листопада 2013 року. Політичні та соціальні заворушення, поєднані із зростанням регіонального протистояння, призвели до поглиблення існуючої в країні економічної
кризи, зростання дефіциту державного бюджету та скорочення валютних резервів
Національного банку України і, як результат, до подальшого зниження суверенних
кредитних рейтингів України.
У 2016-2018 роках Україна продовжує знаходитися у стані політичних та економічних потрясінь. У березні 2014 року, у результаті низки подій у Криму, відбулося приєднання Республіки Крим до складу Російської Федерації, яке не було визнане Україною та міжнародним співтовариством. Ця подія призвела до суттєвого погіршення
відносин між Україною та Російською Федерацією. Слідом за нестабільністю у Криму
регіональне протистояння поширилося на східні регіони України, головним чином,
Донецьку та Луганську області. У травні 2014 року протести у цих областях переросли у розвал системи правопорядку, військові зіткнення та збройний конфлікт
між озброєними прибічниками самопроголошених республік у Донецькій та Луганській областях та українськими силами. Протягом 2016-2018 років відбувалося і
продовжується нестабільність та повномасштабне збройне протистояння у певних
частинах цих територій. При цьому частина Донецької та Луганської областей залишаються під контролем самопроголошених республік, у результаті чого українська
влада наразі не має можливості повністю забезпечити виконання законів України
на цій території.
Всі ці чинники призвели до значного зниження основних макроекономічних показників країни, збільшення дефіциту державного бюджету, зменшення валютних резервів Національного банку України («НБУ») та, як наслідок, подальшого зниження
суверенного кредитного рейтингу.
a.
За період вищезазначених подій, українська гривня («грн»), у перерахунку за її офіційним обмінним курсом, встановленим НБУ, значно девальвувала
по відношенню до основних іноземних валют. НБУ запровадив певні обмеження
на придбання іноземної валюти, міжнародні розрахунки, а також запровадив більш
жорсткі вимоги щодо обов’язкової конвертації надходжень в іноземній валюті у
гривню.
b.
При складанні цієї фінансової звітності враховувалися відомі результати
впливу вищезазначених подій, що піддаються визначенню, на фінансовий стан і результати діяльності Компанії у звітному періоді.
c.
Уряд визначив пріоритетами своєї політики асоціацію України з Європейським Союзом, реалізацію комплексу реформ, націлених на усунення існуючих
дисбалансів в економіці, державних фінансах та державному управлінні, а також поліпшення інвестиційного клімату.
d.
Стабілізація економіки України у досяжному майбутньому залежить від
успішності заходів, які проводить уряд, та забезпечення тривалої фінансової підтримки України з боку міжнародних донорів та міжнародних фінансових установ.
e. Керівництво стежить за розвитком поточної ситуації та, за необхідності і наскільки
це можливо, вживає заходів для мінімізації будь-яких негативних наслідків. Подальше погіршення політичних, макроекономічних та/або зовнішньоторговельних умов
може і надалі негативним чином впливати на фінансовий стан та результати діяльності Компанії у такий спосіб, що наразі не може бути визначений.
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2.2. Достовірне подання та відповідність МСФЗ
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка
сформована з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів
діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб
широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31
грудня 2018 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ),
видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції
чинній на 01 січня 2016 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 2016 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації
в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.
При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.
2.3. Застосування нових та переглянутих Міжнародних стандартів фінансової звітності
Нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, що повинні застосовуватись Товариством
В цілому, облікова політика відповідає тій, що застосовувалась у попередньому звітному році. Деякі нові стандарти та інтерпретації стали обов’язковими для застосування з 1 січня 2016 року. Нижче наведені нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, які повинні застосовуватись Товариством у теперішній час або в майбутньому:
З 1 січня 2016 року набули чинності такі нові стандарти і поправки:
	
МСФЗ (ІРК8) 14 «Рахунки відкладених тарифних різниць»;
	
Поправки до МСФЗ (ІРК5) 11 «Спільне підприємництво» - «Облік придбань часткою участі»;
	
Поправки до МСФЗ (ІА8) 16 і МСФЗ (ІА8) 38 «Роз’яснення допустимих методів амортизації»;
	
Поправки до МСФЗ (ІА8) 16 і МСФЗ (ІА8) 41 «Сільське господарство: плодові культури»;
	
Поправки до МСФЗ (ІА5) 27 «Метод пайової участі в окремих фінансових
звітах»;
	
«Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2012-2014 рр.»;
	
Поправки до МСФЗ (ІА8) 1 «Ініціатива в сфері розкриття інформації»;
	
Поправки до МСФЗ (ІРК8) 10, МСФЗ (ІРК.8) 12 та МСФЗ (ІА5) 28 «Інвестиційні організації: застосування виключення з вимог про консолідацію»
Вищезазначені МСФЗ, мають не значний вплив на фінансову звітність Товариства,
за рік який закінчився 31 грудня 2016 року.«Щорічні вдосконалення МСФЗ» (цикл
2010 - 2012 років).
МСФЗ 2 «Платіж на основі акцій». Рада по МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS)
2 «Виплати на основі акцій», в яких розглядаються три основних аспекти: вплив умов
переходу прав на оцінку операцій по виплатах на основі акцій з розрахунками грошовими засобами; класифікація операцій по виплатах на основі акційз умовою розрахунків на нетто-основі для зобов’язань по податку, який утримується у джерела;
облік змін умов операції по виплатах на основі акцій, в результаті чого операція припиняє класифікуватись як операція з грошоими коштами і починає класифікуватись
як операцыя з розрахунками дольовими ынструментами.
При прийнятті поправок організації не зобовязані перераховувати інформацію за
попередні періоди, однак допускається ретроспективне застосування за умови застосування поправок по відношенню до всіх трьох аспектів ті виконання інших критеріїв. Поправки вступають у силу для річних періодів, які починаються 01 січня 2018
року, або після цієї дати. Допускається дострокове застосування.
МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу». Дане вдосконалення роз’яснює, що непередбачена
компенсація оцінюється як зобов’язання або як інструмент капіталу на основі МСБУ
32 «Фінансові інструменти: подання», а також вимагає, щоб непередбачені компенсації, що не класифікуються як капітал, переоцінюватися до справедливої вартості
на кожну звітну дату з визнанням зміни у справедливій вартості через прибуток чи
збиток.
Дане вдосконалення роз’яснює, що формування всіх видів спільної діяльності, визначених у МСФЗ 11 «Спільні угоди» (а саме спільна діяльність та спільні
операції),виключаються зі сфери застосування МСФЗ 3. Виключення зі сфери застосування відноситься тільки до обліку спільних угод у її власній фінансовій звітності
і не відноситься до обліку сторонами спільної діяльності своїх часток у спільних
угодах.
МСФЗ 8 «Операційні сегменти». Дане вдосконалення вимагає додаткові розкриття
стосовно суджень керівництва, коли операційні сегменти об’єднувалися для представлення у виді звітного сегменту. Вдосконалення також роз’яснює, що звірка суми
активів звітних сегментів до активів підприємства вимагається тільки тоді, коли
оцінка активів сегмента регулярно подається керівнику, який приймає операційні
рішення.
МСФЗ 13 «Оцінка за справедливою вартістю». Дане вдосконалення роз’яснює, що
короткострокова дебіторська та кредиторська заборгованості, за якими не встановлена процентна ставка, можуть, як і раніше, оцінюватися за первісною сумою, без
дисконтування, якщо ефект від дисконтування є несуттєвим.
МСБО 16 «Основні засоби» та МСБО 38 «Нематеріальні активи». Дане вдосконалення
роз’яснює, як обчислюється накопичена амортизація, коли об’єкти основних засобів та нематеріальних активів відображаються за допомогою моделі переоцінки.
Чиста балансова вартість активу коригується до переоціненої вартості таким із двох
способів:
валова балансова вартість коригується відповідно до балансової вартості (наприклад, пропорційно зміні чистої балансової вартості або з посиланням на спостережувані ринкові дані). Накопичена амортизація також коригується еквівалентно до
різниці між валовою сумою та чистою балансовою вартістю. Накопичена амортизація елімінується проти валової балансової вартості.
МСБО 24 «Розкриття інформації щодо зв’язаних сторін». Дане вдосконалення
роз’яснює, що у випадку, коли послуги з управління компанією, що звітує (або її материнською компанією), надаються їй іншою спеціалізованою компанією, така компанія буде зв’язаною стороною для компанії, що звітує, і:
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Потребує окремого розкриття суми витрат на управління, наданих окремій спеціалізованій компанії;
Не потребує розкриття вказаної суми витрат за категоріями, як того вимагає МСБО
24.17.
Прийнятгя даних удосконалень не мало впливу на фінансову звітність Товариства.
«Щорічні удосконалення МСФЗ» (цикл 2011 - 2013 років).
МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності». Дане
удосконалення роз’яснює, що компанії мають право вибору:
Застосовувати тільки МСФЗ, які обов’язкові для застосування в звітному періоді;
або також застосовувати один чи декілька МСФЗ, які не є обов’язковими, але їх можна застосовувати достроково.
МСФЗ 13 «Оцінка за справедливою вартістю». МСФЗ 13.52 визначає сферу застосування винятку, який дозволяє організації оцінювати справедливу вартість групи фінансових активів та фінансових зобов’язань на нетто-основі (виняток для портфелю
цінних паперів ).
Дане вдосконалення роз’яснює, що виняток для портфелю цінних паперів застосовується до всіх договорів, що входять у сферу МСФЗ 39 «Фінансові інструменти:
визнання та оцінка» (або МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», якщо він був прийнятий
достроково), незалежно від чи відповідають вони визначенню фінансових активів
або фінансових зобов’язань в МСФЗ 32 «Фінансові інструменти: подання».
МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість». Поправки до МСФЗ (IAS) 40 «Переводи інвестиційної нерухомості з категорії в категорію»
Поправки роз’яснюють, коли підприємство повинно переводити об’єкти нерухомості, включаючи нерухомість. Яка знаходиться в процесі будівництва або розвитку,
в категорію, або з категорії інвестиційної нерухомості.
Поправки вступають в силу у відношенні до річних періодів, які починаються з 1
січня 2018 року Допускається дострокове застосування за умови розкриття даного
факту.
Дане вдосконалення зазначає, що для визначення, чи є придбання інвестиційної
нерухомості угодою з об’єднання бізнесу потрібно судження стосовно конкретних
вимог МСФЗ З «Об’єднання бізнесу», незалежно від вимог МСБО 40, а саме:
Чи буде придбання інвестиційної нерухомості придбанням активу, групи активів чи
об’єднанням бізнесу (застосовуються тільки вимоги МСФЗ 3).
Розмежування між інвестиційною нерухомістю та нерухомістю, зайнятою власником
(застосовуються тільки вимоги МСФЗ 40).
В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України,
оприлюднено такі стандарти як МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання», які відповідно набувають чинності 01
січня 2016 року та 01 січня 2018 року.
За рішенням керівництва Товариство МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання» до дати набуття чинності не застосовувалися. Дострокове застосування
цього стандарту не вплинуло би на фінансову звітність Товариства за період, що закінчується 31 грудня 2017 року, оскільки Товариство не входить в сферу дії цього
стандарту.
Керівництвом Товариства прийнято рішення про не застосування МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» до фінансових звітів Товариства за період, що закінчується 31 грудня
2017 року.
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти: класифікація та оцінка». Набуває чинності для річних періодів, що починаються з 1 січня 2018 року. Стандарт вводить нові вимоги
щодо класифікації та оцінки, знецінення та обліку хеджування. МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 01 січня 2018 або після
цієї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Стандарт застосовується ретроспективно, але надання порівняльної інформації не є обов’язковим. Застосування МСФЗ (IFRS) 9 не впливу на класифікацію і оцінку фінансових активів і
зобов’язань Товариства. Основні особливості нового стандарту:
Фінансові активи вимагається відносити до трьох категорій оцінки: фінансові активи, які у подальшому оцінюються за амортизованою вартістю, фінансові активи, які у
подальшому оцінюються за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на інший
сукупний дохід, та фінансові активи, які у подальшому оцінюються за справедливою
вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат.
Класифікація боргових інструментів залежить від бізнес-моделі організації, що використовується для управління фінансовими активами, і результатів аналізу того
факту, чи договірні грошові потоки є виключно виплатами основної суми боргу та
процентів. Якщо борговий інструмент утримується для отримання грошових потоків, він може обліковуватись за амортизованою вартістю, якщо він також відповідає
критерію виключно виплат основної суми боргу та процентів. Боргові інструменти, які відповідають критерію виключно виплат основної суми боргу та процентів
і утримуються в портфелі, коли підприємство одночасно отримує потоки грошових
коштів від активів і продає активи, можуть відноситись у категорію за справедливою
вартістю, зміни якої відносяться на інший сукупний дохід. Фінансові активи, що мають грошові потоки, які не є виключно виплатами основної суми боргу та процентів,
слід оцінювати за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат (наприклад, похідні фінансові інструменти).
Вбудовані похідні фінансові інструменти не відокремлюються від фінансових активів, а враховуються при оцінці відповідності критерію виключно виплат основної
суми боргу та процентів.
Інвестиції в інструменти капіталу завжди оцінюються за справедливою вартістю.
Проте керівництво може зробити остаточний вибір представляти зміни справедливої вартості в іншому сукупному доході за умови, що інструмент не утримується
для торгівлі. Якщо інструмент капіталу утримується для торгівлі, зміни справедливої
вартості відображаються у складі прибутку чи збитку.
Більшість вимог МСБО (IAS) 39 щодо класифікації та оцінки фінансових зобов’язань
були перенесені до МСФЗ (IFRS) 9 без змін. Основна відмінність полягає у тому, що
організація буде зобов’язана показувати у складі інших сукупних доходів вплив змін
у власному кредитному ризику фінансових зобов’язань, віднесених до категорії за
справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат.
МСФЗ (IFRS) 9 вводить нову модель для визнання збитків від знецінення – модель
очікуваних кредитних збитків. В основі цієї моделі лежить три етапний підхід, в межах якого аналізується зміна кредитної якості фінансових активів після їх початкового
визнання. На практиці нові правила означають, що організації будуть зобов’язані негайно обліковувати збиток у сумі очікуваного кредитного збитку за 12 місяців при
початковому визнанні фінансових активів, які не мають кредитного знецінення (чи
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для дебіторської заборгованості за основною діяльністю – у сумі очікуваного кредитного збитку за весь строк дії такої заборгованості). У разі суттєвого зростання
кредитного ризику, знецінення оцінюється із використанням очікуваного кредитного збитку за весь строк дії фінансового активу, а не очікуваного кредитного збитку
за 12 місяців. Ця модель передбачає операційні спрощення дебіторської заборгованості за орендою та основною діяльністю.
Переглянуті умови до обліку хеджування забезпечують більш тісний зв’язок обліку
з управлінням ризиками. Цей стандарт надає підприємствам можливість вибору облікової політики: вони можуть застосовувати облік хеджування відповідно до МСФЗ
(IFRS) 9 чи продовжувати застосовувати до всіх відносин хеджування МСБО (IAS) 39,
оскільки у стандарті не розглядається облік макрохеджування. Наразі Компанія оцінює вплив цього нового стандарту на її фінансову звітність.
Зміни до МСФЗ (IFRS) 11 «Спільна діяльність» - «Облік придбань часток участі у спільних операціях». Зміни до МСФЗ (IFRS) 11 вимагають, щоб учасник спільних операцій
враховував придбання частки участі у спільній операції, діяльність якої являє собою
бізнес, згідно з відповідними принципами МСФЗ (IFRS) 3 для обліку об’єднань бізнесу. Зміни також роз’яснюють, що раніше існуючі частки участі у спільній операції не
переоцінюються при придбанні додаткової частки участі в тій же спільній операції,
якщо зберігається спільний контроль. Крім того, в МСФЗ (IFRS) 11 було включено виключення зі сфери застосування, згідно з яким дані зміни не застосовуються, якщо
сторони, які здійснюють спільний контроль (включаючи звітуючу організацію), знаходяться під загальним контролем однієї і тієї ж кінцевої контролюючої сторони.
Зміни застосовуються як щодо придбання первісної частки участі у спільній операції, так і щодо придбання додаткових часток в тій же спільній операції і набирають
чинності на перспективній основі річних періодів, що починаються 1 січня 2016
року або після цієї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Дані зміни не вплинули на фінансову звітність Компанії.
Зміни до МСФЗ (IAS) 16 та МСФЗ (IAS) 38 «Роз’яснення допустимих методів амортизації». Зміни роз’яснюють принципи МСФЗ (IAS) 16 та МСФЗ (IAS) 38, які полягають
в тому, що виручка відображає структуру економічних вигод, які генеруються в
результаті діяльності бізнесу (частиною якого є актив), а не економічні вигоди, які
споживаються в рамках використання активу. У результаті заснований на виручці
метод не може використовуватися для амортизації основних засобів і може використовуватися тільки в рідкісних випадках для амортизації нематеріальних активів.
Поправки застосовуються перспективно для річних періодів, що починаються 1 січня 2016 або після цієї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Зміни
не вплинули на фінансову звітність Компанії, оскільки Компанія не використовувала
заснований на виручці метод для амортизації своїх необоротних активів.
Зміни до МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28 «Продаж або внесок активів в угодах між
інвестором і його залежною організацією або спільним підприємством». Зміни розглядають протиріччя між МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28, у частині обліку втрати
контролю над дочірньою організацією, яка продається залежній організації або
спільному підприємству або вносяться до них. Зміни роз’яснюють, що прибуток або
збиток, які виникають в результаті продажу або внеску активів, що представляють
собою бізнес згідно з визначенням в МСФЗ (IFRS) 3, в угоді між інвестором і його
залежною організацією або спільним підприємством, визнаються в повному обсязі.
Однак прибуток або збиток, які виникають в результаті продажу або внеску активів,
що не представляють собою бізнес, визнаються лише в межах часток участі, наявних
у інших, ніж організація інвесторів у залежній організації чи спільному підприємстві.
Дані зміни застосовуються перспективно і набирають чинності для річних періодів,
починаючи 1 січня 2016 року або після цієї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Дані зміни не вплинули на фінансову звітність Компанії.
Поправки до МСБО1 «Ініціатива щодо розкриття інформації» випущені в rрудні
2014 року і набули чинності для річних періодів, що починаються з 1 січня 2016
року або після цієї дати, допускається дострокове застосування. Поправки скоріше
роз’яснюють, ніж змінюють, існуючі вимоrи МСБО1.
МСФЗ 5 «Довгострокові активи, призначені для продажу, та припинена діяльність»
зміни в способі вибуття. Активи або rpynи, що вибувають, зазвичай вибувають шляхом або продажу, або розподілу власникам. Поправка до МСФЗ 5 роз’яснює, що заміна одноrо з цих методів іншим повинно вважатися не новим планом продажу, а
продовженням початкового плану. Дані поправки не матють впливу на фінансову
звітність Товариства.
Поправки до МСБО 7 «Ініціатива з розкриття інформації» Поправки до МСБО 7 «Звіт
про рух грошових коштів» є частиною ініціативи Ради по МСФЗ у сфері розкриття
інформації. Поправки вводять нові вимоги по розкриттю інформації для користувачів фінансової звітності, які б дозволили оцінити зміни в зобов’язаннях, обумовлених фінансовою діяльністю не лише внаслідок руху грошових коштів, але й внаслідок інших чинників. При першому застосуванні надання порівняльної інформації
не є обов’язковим. Поправки набувають чинності для річних звітних періодів, що
починаються 1 січня 2017 або після цієї дати, при цьому допускається дострокове
застосування. Застосування даної поправки призведе до розкриття Товариством
додаткової інформації.
МСФЗ 15 «Виручка за договорами з клієнтами». МСФЗ 15 передбачає нову модель,
що включає п’ять етапів, яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з
клієнтами. Згідно МСФЗ 15 виручка визнається в сумі, яка відображає відшкодування, право на яке організація очікує отримати в обмін на передачу активів або послуг
клієнту. Принципи МСФЗ 15 передбачають більш структурований підхід до оцінки і
визнання виручки.
Новий стандарт по виручці застосовується щодо всіх організацій і замінить всі діючі вимоги до визнання виручки згідно з МСФЗ. Стандарт застосовується до річних
звітних періодів, що починаються 1 січня 2018 або після цієї дати, ретроспективно
в повному обсязі або з використанням модифікованого ретроспективного підходу,
при цьому допускається дострокове застосування. В даний час Товариство оцінює
вплив МСФЗ 15 і планує застосувати новий стандарт на відповідну дату набрання
чинності.
МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність» - розкриття інформації в іншому компоненті проміжної фінансової звітності. Поправка встановлює, що необхідні розкриття інформації повинні бути представлені або в проміжній фінансовій звітності, або включені шляхом перехресного посилання між проміжною фінансовою звітністю і тим
документом, де вони фактично представлені в рамках більш загальної проміжної
фінансової звітності (наприклад, в коментарях керівництва або звіті про ризики). Радою з МСФ3 зазначено, що інша інформація в складі проміжної фінансової звітності
повинна бути доступна для користувачів на тих же умовах одночасно із проміжною
фінансовою звітністю. Якщо користувачі не мають такого доступу до іншої інформації, проміжна фінансова звітність вважається неповною. Поправка набуває чинності
для річних фінансових звітів, що починаються 1 січня 2016 або після цієї дати. До-
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пускається дострокове застосування. Дана поправка буде мати вплив на розкриття
інформації в проміжній фінансовій звітності Товариства.
МСФЗ (IFRS) 14 «Рахунки відкладених тарифних різниць». МСФЗ (IFRS) 14 є
необов’язковим стандартом, який дозволяє організаціям, діяльність яких підлягає
тарифному регулюванню, продовжувати застосовувати більшість застосовуваних
ними діючих принципів облікової політики щодо залишків по рахунках відкладених
тарифних різниць після першого застосування МСФЗ. Організації, що застосовують
МСФЗ (IFRS) 14, повинні представити рахунки відкладених тарифних різниць окремими рядками в звіті про фінансовий стан, а рух по таким залишкам - окремими рядками у звіті про прибуток або збиток та іншому сукупному доході. Стандарт вимагає
розкриття інформації про характер тарифного регулювання та пов’язаних з ним
ризиків, а також про вплив такого регулювання на фінансову звітність організації.
МСФЗ (IFRS) 14 набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня
2016 року або після цієї дати. Оскільки Компанія вже готує звітність за МСФЗ, даний
стандарт не застосовний до її фінансової звітності.
МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями». МСФЗ (IFRS) 15 був випущений
в травні 2014 року і передбачає модель, що включає п’ять етапів, яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з покупцями. Згідно МСФЗ (IFRS) 15 виручка
визнається в сумі, що відображає відшкодування, право на яке організація очікує
отримати в обмін на передачу товарів або послуг покупцю. Новий стандарт по виручці замінить всі існуючі вимоги МСФЗ по визнанню виручки. Після того, як Рада з
МСФЗ закінчить роботу над змінами, які відкладуть дату набрання чинності на один
рік, для річних періодів, починаючи 1 січня 2018 року або після цієї дати буде вимагатися повне ретроспективне застосування або модифіковане ретроспективне
застосування, при цьому допускається дострокове застосування.
Цей новий стандарт вводить основний принцип визнання виручки за ціною операції у випадку передачі товарів чи послуг замовнику. Окремі партії товарів чи пакети
послуг, які чітко ідентифіковані, повинні визнаватись окремо, а будь-які знижки та
ретроспективні знижки з ціни контракту, як правило, мають відноситись на окремі елементи. Якщо сума винагороди з будь-яких причин варіюється, слід визнавати
мінімальні суми за умови відсутності значного ризику перегляду. Витрати, понесені
у зв’язку з гарантіями за контрактами із клієнтами, необхідно капіталізувати та амортизувати протягом періоду надходження вигод від контракту. Наразі Компанія оцінює вплив цього нового стандарту на його фінансову звітність.
Зміни до МСФЗ (IAS) 27 «Метод часткової участі в окремих фінансових звітах». Зміни дозволяють організаціям застосовувати метод участі для обліку інвестицій у дочірні організації, спільні підприємства та залежні організації в окремій фінансовій
звітності. Організації, які вже застосовують МСФЗ і приймають рішення про перехід
на метод часткової участі у своїй окремій фінансовій звітності, повинні будуть застосовувати ці зміни ретроспективно. Організації, що вперше застосовують МСФЗ
і, приймаючі рішення про використання методу участі в своїй окремій фінансовій
звітності, зобов’язані застосовувати цей метод з дати переходу на МСФЗ. Зміни набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2016 року або після цієї
дати, при цьому допускається дострокове застосування. Ці зміни не застосовується
до Компанії, оскільки Компанія не має інвестицій у дочірні організації, спільні підприємства та залежні організації.
МСФЗ (IAS) 19 «Виплати працівникам». Зміни роз’яснюють, що розвиненість ринку
високоякісних корпоративних облігацій оцінюється на підставі валюти, в якій облігація деномінована, а не країни, в якій облігація випущена. При відсутності розвиненого ринку високоякісних корпоративних облігацій, деномінованих в певній валюті,
необхідно використовувати ставки за державними облігаціями. Дані зміни повинні
застосовуватися перспективно.
МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції».
Україна вважалася країною з гіперінфляційною економікою протягом періоду, що
закінчився 31 грудня 2000 року. Вплив застосування МСБО 29 полягає в тому, що
немонетарні статті перераховуються в одиниці виміру, що були дійсні на 31 грудня 2000 року, із застосуванням індексу споживчих цін, і ці перераховані показники
були покладені в основу облікових записів в наступних облікових періодах. Згідно
з МСБО 29 проведення перерахунку фінансової звітності є питанням судження,
управлінський персонал Товариства прийняв рішення не застосовувати цей стандарт до фінансової звітності за 2018 рік. Всі заборгованості в звітності являються
виключно поточними,та відображені по первісній або справедливій вартості згідно
вимог стандартів.
Поправки до МСБО 12 «Визнання відстрочених податкових активів щодо нереалізованих збитків» Поправки роз’яснюють, що організація повинна враховувати те,
чи обмежує податкове законодавство джерела оподатковуваного прибутку, проти
якого вона може робити відрахування при відновленні такої тимчасовою різниці.
Крім того, поправки містять вказівки щодо того, як організація повинна визначати
майбутній оподаткований прибуток, і описують обставини, при яких оподатковуваний прибуток може передбачати відшкодування деяких активів в сумі, що перевищує їх балансову вартість. Організації повинні застосовувати дані поправки ретроспективно. Однак при первинному застосуванні поправок зміна власного капіталу
на початок самого раннього порівняльного періоду може бути визнано в складі нерозподіленого прибутку на початок періоду (або в складі іншого компонента власного капіталу, відповідно) без рознесення зміни між нерозподіленим прибутком та
іншими компонентами власного капіталу на початок періоду. Організації, які застосовують дані пільги, повинні розкрити цей факт. Поправки набувають чинності для
річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2017 або після цієї дати, при цьому
допускається дострокове застосування.
Якщо організація застосує дані поправки до більш раннього періоду, вона повинна
розкрити цей факт. Очікується, що поправки не матимуть впливу на фінансову звітність Товариства.
Поправки до МСФЗ 2 «Класифікація і оцінка операціїі з виплат на основі акцій»
Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ 2 «Виплати на основі акцій», в яких розглядаються три основних аспекти: вплив умов переходу прав на оцінку операцій з
виплат на основі акцій з розрахунками грошовими коштами; класифікація операцій
з виплат на основі акцій з умовою розрахунків на нетто-основі для зобов’язань з
податку; облік зміни умов операції з виплат на основі акцій, в результаті якого операція перестає класифікуватися як операція з розрахунками грошовими коштами
і починає класифікуватися як операція з розрахунками пайовими інструментами.
При прийнятті поправок організації не зобов’язані перераховувати інформацію за
попередні періоди, проте допускається ретроспективне застосування за умови застосування поправок щодо всіх трьох аспектів і дотримання інших критеріїв. Поправки набувають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня
2018 або після цієї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Очікується, що поправки не матимуть впливу на фінансову звітність Товариства.
МСФЗ 16 «Оренда»
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МСФЗ 16 був випущений в січні 2016 року і замінює собою МСБО 17 «Оренда», Роз’яснення КТМФЗ (ІРИС) 4 «Визначення наявності в угоді ознак оренди»,
Роз’яснення ІІКР (8ІС) 15 «Операційна оренда - стимули» і Роз’яснення ПКР (8ІС) 27
«Визначення сутності операцій, які мають юридичну форму угоди про оренду».
МСФЗ 16 встановлює принципи визнання, оцінки, подання та розкриття інформації
про оренду і вимагає, щоб орендарі відображали всі договори оренди з використанням єдиної моделі обліку в балансі, аналогічно порядку обліку, передбаченому в
МСБО 17 для фінансової оренди. Стандарт передбачає два виключення від визнання
для орендарів - щодо оренди активів з низькою вартістю (наприклад, персональних комп’ютерів) і короткострокової оренди. На дату початку оренди орендар буде
визнавати зобов’язання щодо орендних платежів, а також актив, який представляє
право користування базовим активом протягом терміну оренди. Орендарі будуть
зобов’язані визнавати витрати на відсотки за зобов’язанням по оренді окремо від
витрат по амортизації активу в формі права користування.
Орендарі також повинні будуть переоцінювати зобов’язання з оренди при настанні певної події (наприклад, зміни термінів оренди, зміни майбутніх орендних платежів в результаті зміни індексу або ставки, що використовуються для визначення
таких платежів). У більшості випадків орендар буде враховувати суми переоцінки
зобов’язання з оренди в якості коригування активу в формі права користування. Порядок обліку для орендодавця відповідно до МСФЗ 16 практично не змінюється в
порівнянні з діючими в даний момент вимог МСБО 17.
МСФЗ 16 набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2019
року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати, але не раніше дати
застосування організацією МСФЗ 15. Орендар має право застосовувати даний стандарт з використанням ретроспективного підходу або модифікованого ретроспективного підходу. Перехідні положення стандарту’ передбачають певні виключення.
Очікується, що поправки не матимуть впливу на фінансову звітність Товариства.
Зміни до МСФЗ (IAS) 1 «Ініціатива у сфері розкриття інформації». Зміни до МСФЗ (IAS)
1 «Подання фінансової звітності» швидше роз’яснюють, а не значно змінюють, існуючі вимоги МСФЗ (IAS) 1. Зміни роз’яснюють наступне:
• Вимоги до суттєвості МСФЗ (IAS) 1;
• Окремі статті у звіті (ах) про прибуток або збиток та інший сукупний дохід і в звіті
про фінансовий стан можуть бути дезагреговані;
• У організацій є можливість вибирати порядок подання приміток до фінансової звітності;
• Частка іншого сукупного доходу залежних організацій та спільних підприємств,
які обліковуються за методом пайової участі, повинна представлятися агреговано
в рамках однієї статті і класифікуватися як статті, які будуть чи не будуть згодом рекласифіковано до складу прибутку або збитку.
Крім цього, поправки роз’яснюють вимоги, які застосовуються при поданні додаткових проміжних підсумкових сум у звіті про фінансовий стан і звіті (ах) про прибуток
або збиток та інший сукупний дохід. Дані поправки набувають чинності для річних
періодів, починаючи 1 січня 2016 року або після цієї дати, при цьому допускається
дострокове застосування. Дані поправки не вплинуть на фінансову звітність Компанії.
Зміни до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 та МСФЗ (IAS) 28 «Інвестиційні організації:
застосування виключення з вимоги про консолідацію». Зміни розглядають питання,
які виникли при застосуванні виключень щодо інвестиційних організацій згідно з
МСФЗ (IFRS) 10. Зміни до МСФЗ (IFRS) 10 роз’яснюють, що виключення з вимоги про
подання консолідованої фінансової звітності застосовується і до материнської організації, яка є дочірньою організацією інвестиційної організації, що оцінює свої дочірні організації за справедливою вартістю.
Крім цього, поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз’яснюють, що консолідації підлягає тільки така дочірня організація інвестиційної організації, яка сама не є інвестиційною
організацією і надає інвестиційній організації допоміжні послуги. Всі інші дочірні
організації інвестиційної організації оцінюються за справедливою вартістю. Зміни
до МСФЗ (IAS) 28 дозволяють інвестору при застосуванні методу часткової участі
зберегти оцінку за справедливою вартістю, застосовану його залежною організацією або спільним підприємством, що є інвестиційною організацією, до своїх власних
часток участі в дочірніх організаціях.
Ці поправки повинні застосовуватися ретроспективно і набирають чинності для
річних періодів, починаючи 1 січня 2016 року або після цієї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Дані поправки не вплинули на фінансову звітність
Компанії.
«Щорічні удосконалення МСФЗ» (цикл 2012 - 2014 років).
МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність» - Зміна способу вибуття. Поправка роз’яснює, що рекласифікація активу або групи вибуття з утримуваних для продажу в групу тих, що підлягають розподілу власникам,
або навпаки, вважається продовженням початкового плану вибуття. Після рекласифікації застосовуються вимоги МСФЗ 5 до класифікації, подання та оцінки.
Якщо актив перестає бути класифікований як призначений для розподілу на користь власників, застосовуються вимоги МСФЗ 5 для активів, які перестають класифікуватися як призначені для продажу.
МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: Розкриття».
Контракти на обслуговування. Поправка роз’яснює обставини, в яких підприємство
зберігає подальшу участь при обслуговуванні переданого активу.
Подальша участь існує, якщо підприємство, яке надає послуги, має майбутні вигоди
від переданого фінансового активу. Прикладами, коли подальша участь існує, є ситуації, де плата за обслуговування являє собою:
змінну винагороду, яка залежить від суми переданого активу; або
фіксовану винагороду, яку може бути не виплачено в повному обсязі
через невиконання переданого фінансового активу.
Поправка повинна застосовуватися ретроспективно відповідно до МСФЗ 8 «Облікова політика, зміни в облікових огрнках та помилки». Тим не менш, поправка не
повинна застосовуватися протягом будь-якого періоду, що розпочався до річного
періоду, в якому компанія вперше застосовує поправку.
Застосування поправок по взаємозаліку у скороченій проміжній фінансовій звітності.
Ще одна поправка до МСФЗ 7 роз’яснює, що застосування поправки Взаемозалік
фінансових активів та фінансових зобов’язань (Поправки до МСФЗ 7), випущеної в
грудні 2011 року, явно не вимагається для всіх проміжних періодів. Тим не менш,
слід зазначити, що в деяких випадках може знадобитися включення в скорочену
проміжну фінансову звітність розкриття з метою дотримання вимог МСФЗ 34.
МСБО 19 «Виплати працівникам» - Ставка дисконтування - регіональні ринки.
Поправка роз’яснює, що високоякісні корпоративні облігації, які використовуються
для визначення ставки дисконтування для обліку винагород працівникам, повинні
бути виражені в тій же валюті, в якій виплачується відповідна винагорода праців-
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никам. У разі відсутності ринку високоякісних корпоративних облігацій, деномінованих в конкретних валютах, необхідно використовувати ставки за державними
облігаціями.
Підприємства зобов’язані застосовувати зазначені зміни з самого раннього порівняльного періоду, представленого у фінансовій звітності, початкові коригування
визнаються у складі нерозподіленого прибутку на початок цього періоду. Станом
на 31 грудня 2018 року та за квартал, що закінчився на зазначену дату (в тисячах
гривень)
МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність» - Розкриття інформації »в іншому .місці в
проміжному фінансовому звіті».
Пункт 16А МСБО 34 вимагає подавати додаткові розкриття або в:
Примітках до проміжної фінансової звітності, або
В іншому місці проміжного фінансового звіту.
Поправка роз’яснює, що потрібно перехресне посилання, якщо розкриття представлені «в іншому місці» в проміжній фінансовій звітності, наприклад, у коментарях керівництва або у звіті про ризики компанії. Однак, щоб відповідати пункту 16А
МСБО 34, якщо розкриття інформації міститься в окремому від проміжної фінансової звітності документі, такий документ повинен бути доступний для користувачів
фінансової звітності на тих же умовах і в той же час, що і сама проміжна фінансова
звітність.
Дані удосконалення набувають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2017 року або після цієї дати. Прийняття даних удосконалень не матиме
впливу на фінансову звітність Товариства.
2.4. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Фінансова звітність представлена в українській гривні, що є функціональною валютою Компанії. Вся фінансова інформація, представлена в українських гривнях, округляється до найближчої тисячі, якщо не вказано інше. Гривня не є вільноконвертованою валютою за межами України.
2.5. Припущення про безперервність діяльності
Фінансова звітність була підготовлена виходячи з припущення, що Компанія буде
продовжувати свою діяльність як діюче підприємство в осяжному майбутньому, що
передбачає реалізацію активів та погашення зобов’язань у ході звичайної діяльності.
Таким чином, керівництво Компанії підготувало цю фінансову звітність відповідно
до принципу подальшого безперервного функціонування. Формуючи таке професійне судження, керівництво врахувало фінансовий стан Компанії, свої існуючі наміри, заплановану в бюджеті прибутковість діяльності у майбутньому та доступ до
фінансових ресурсів, а також проаналізувало вплив поточної фінансової та економічної ситуації на майбутню діяльність Компанії.
При цьому слід зазначити, що на дату затвердження звітності, Компанія функціонує
в нестабільному середовищі, що пов’язано з наслідками світової економічної кризи та нестабільної ситуації у країні. Стабілізація економічної ситуації в Україні буде
значною мірою залежати від ефективності фіскальних та інших заходів, що будуть
здійснюватися урядом України. У той же час не існує чіткого уявлення того, яких заходів вживатиме уряд України для подолання кризи. У зв’язку з відсутністю чіткого
плану заходів уряду по виходу з кризи неможливо достовірно оцінити ефект впливу
поточної економічної ситуації на фінансовий стан Компанії. В результаті виникає невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції, можливість відшкодування
вартості активів Компанії та здатність Компанії обслуговувати і платити за своїми
боргами в міру настання термінів їх погашення. Дана фінансова звітність не включає
ніяких коригувань, які можуть мати місце в результаті такої невизначеності. Про такі
коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі та зможуть бути оцінені.
2.6. Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення)
керівником Товариства 28 лютого 2019 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи
не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до
випуску.
2.7. Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний
рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2018 року.
2.8. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітності
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості та оцінки за
справедливою вартістю окремих фінансових інструментів з використанням методів оцінки фінансових інструментів, дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою
вартістю». Такі методи оцінки включають використання біржових котирувань або
даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань
визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів
оцінки.
3.

Основні судження, оцінки та фактори невизначеності

Компанія використовує оцінки та припущення, які впливають на суми, що визнаються у фінансовій звітності, та на балансову вартість активів і зобов’язань протягом
наступного фінансового року. Розрахунки та судження постійно переглядаються
і базуються на попередньому досвіді керівництва та інших факторах, у тому числі
на очікуваннях щодо майбутніх подій, які вважаються обґрунтованими за існуючих
обставин. Крім суджень, які передбачають облікові оцінки, керівництво Компанії також використовую професійні судження при застосуванні облікової політики. Професійні судження, які чинять найбільш суттєвий вплив на суми, що відображаються
у фінансовій звітності, та оцінки, результатом яких можуть бути значні коригування
балансової вартості активів та зобов’язань протягом наступного фінансового року
включають:
Термін корисного використання основних засобів та нематеріальних активів
Оцінка термінів корисного використання основних засобів та нематеріальних активів є предметом професійного судження, яке базується на основі досвіду використання аналогічних активів. Майбутні економічні вигоди від даних активів, виникають
переважно від їх поточного використання під час надання послуг. Тим не менш, інші
фактори, такі як фізичний та моральний знос, часто призводять до змін розмірів
майбутніх економічних вигід, які як очікується будуть отримані від використання
даних активів.
Керівництво періодично оцінює правильність остаточного терміну корисного використання основних засобів та нематеріальних активів. Ефект від перегляду остаточного терміну корисного використання основних засобів та нематеріальних активів
відображається у періоді, коли такий перегляд мав місце чи в майбутніх звітних періодах, якщо можливо застосувати. Відповідно, це може вплинути на величину май-
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бутніх амортизаційних відрахувань та балансову вартість основних засобів.
Оцінка справедливої вартості фінансових інструментів
Якщо ціна фінансового інструмента, що котирується на ринку, доступна, справедлива вартість розраховується, базуючись на ній. Коли на ринку не спостерігається
параметрів для оцінки, або вони не можуть бути виведені з наявних ринкових цін,
справедлива вартість визначається шляхом аналізу інших наявних ринкових даних,
прийнятних для кожного продукту, а також шляхом застосування моделей ціноутворення, які використовують математичну методологію, засновану на прийнятих
фінансових теоріях. Моделі ціноутворення враховують договірні умови по фінансових інструментах, а також ринкові параметри оцінки, такі, як процентні ставки,
волатильність та валютні курси обміну. Коли ринкові параметри оцінки відсутні, керівництво здійснює судження на основі своєї найкращої оцінки такого параметра за
даних обставин, що обґрунтовано відображає ціну по даному інструменту, яка була
б визначена ринком, за умови наявності ринку. При здійсненні даної оцінки використовуються різноманітні прийнятні методи, включаючи дані подібних інструментів, історичні дані і методи екстраполяції. Компанія вважає, що бухгалтерські оцінки
та припущення, які мають відношення до оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що:
вони з високим ступенем ймовірності піддаються змінам з плином часу,
оскільки оцінки базуються на припущеннях керівництва щодо процентних ставок,
волатильності, змін валютних курсів, коригувань при оцінці 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 використовувало інші припущення щодо процентних ставок, волатильності, курсів обміну валют і коригувань при оцінці інструментів, більша або
менша зміна в оцінці вартості фінансових інструментів в разі відсутності ринкових
котирувань мала б істотний вплив на відображений в фінансовій звітності чистий
прибуток та збиток Компанії. У Примітках міститься детальна інформація про використані методики оцінки та ключові припущення, використані під час визначення
справедливої вартості фінансових інструментів.
Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів
Керівництво Компанії застосовує професійне судження щодо термінів утримання
фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне
судження за цим 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 Компанії фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових
інструментів.
Довгострокові фінансові інвестиції (крім тих, що утримуються підприємством до їх
погашення або враховуються за методом участі в капіталі) відображають в балансі
за справедливою вартістю, а якщо справедливу вартість визначити неможливо – за
собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестицій.
Фінансові інвестиції, що враховуються за методом участі в капіталі (в асоційовані і
дочірні підприємства), відображають в балансі за вартістю, що враховує всі зміни
у власному капіталі об’єкта інвестування (крім тих, що є результатом операцій між
інвестором і об’єктом інвестування). Фінансові інвестиції, що утримуються підприємством до їх погашення (облігації), відображаються в балансі за амортизованою собівартістю. Собівартість фінансової інвестиції включає: ціну її придбання, комісійні
винагороди, податки, збори та інші витрати, безпосередньо пов’язані з її придбанням.
Метод участі в капіталі інших підприємств застосовується в обліку фінансових інвестицій в дочірні, спільні і асоційовані підприємства.
Облік вартості фінансових інвестицій за методом участі в капіталі має ряд особливостей: так, зокрема, облікова (балансова) вартість таких активів збільшується
(зменшується) з урахуванням змін у власному капіталі об’єкта інвестування та відповідно до відсоткового значення частки інвестора у капіталі об’єкта інвестування.
Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
На кожну звітну дату Компанія проводить аналіз дебіторської заборгованості, іншої дебіторської заборгованості та інших фінансових активів на предмет наявності
ознак їх знецінення. Збиток від знецінення визнається виходячи з власного професійного судження керівництва за наявності об’єктивних даних, що свідчать про
зменшення передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним активом у результаті однієї або кількох подій, що відбулися після визнання фінансового активу.
Управлінський персонал оцінює зменшення корисності депозитів в банках, грошей
та їх еквівалентів, визначаючи ймовірність відшкодування їх вартості на основі детального аналізу банків. Фактори, що беруться до уваги, включають фінансовий стан
банку, кредитні рейтинги, присвоєні банку, та історію співробітництва з ним.
Станом на 31.12.2018 року, управлінський персонал не ідентифікував ознак знецінення грошових коштів та їх еквівалентів у інших банках, і, відповідно, не створив
резерви на покриття збитків від знецінення цих сум.
Однак, суттєве погіршення економічної ситуації в Україні, значна девальвація української гривні, нестача ліквідних коштів у банківському секторі та дострокове зняття
депозитів, разом із фінансовими труднощами українських банків, призводять до
суттєвої невизначеності оцінок щодо можливості їх відшкодування.
У разі, якщо банки не зможуть повернути Компанії гроші та їх еквіваленти після
звітної дати, необхідно буде відобразити в обліку додаткові збитки від зменшення
корисності.
Податкове законодавство
Податкове, валютне та мите законодавство України може тлумачитись по-різному
і часто змінюється. Відповідні органи можуть не погодитися з тлумаченнями цього
законодавства керівництвом Компанії у зв’язку з діяльністю Компанії та операціями
в рамках цієї діяльності.
Податкові органи можуть перевіряти податкові питання у фінансових періодах протягом трьох календарних років після їх закінчення. За певних обставин перевірка
може стосуватися довших періодів. В результаті можуть бути нараховані додаткові
суттєві суми податків, штрафи та пені.
Використання ставок дисконтування
Станом на 31.12.2018 середньозважена ставка за портфелем банківських депозитів
у національній валюті в банках, у яких не введено тимчасову адміністрацію або не
запроваджено ліквідаційну комісію, становила 13.5% річних, за портфелем депозитів у доларах США – 2.8% річних
Інші джерела невизначеності
Незважаючи на здійснення українським урядом низки стабілізаційних заходів, спрямованих на забезпечення ліквідності українських компаній, невизначеність щодо
доступу до капіталу та вартості капіталу для Компанії та його контрагентів триває і
надалі, що може негативно вплинути на фінансовий стан Компанії, результати її діяльності та перспективи розвитку.
Керівництво не може достовірно оцінити вплив на фінансовий стан Компанії будьякого подальшого погіршення ситуації з ліквідністю на фінансових ринках та підвищення нестабільності на валютних ринках та ринках капіталу. На думку керівництва,
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вживаються усі необхідні заходи для підтримки життєздатності та зростання господарської діяльності Компанії у поточних умовах.
4.Загальні положення щодо облікових політик
4.1. Основа формування облікових політик
Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб’єктом господарювання при складанні та поданні фінансової
звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу
скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію
про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не застосовуються, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.
Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та
помилки» та інших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ
15 «Дохід від договорів з клієнтами».
4.2. Інформація про зміни в облікових політиках
Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних
операції, інших події або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє
визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними.
З 1 січня 2018 року Товариство застосовує МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами». Товариство отримує основний дохід від здійснення професійної діяльності на
фондовому ринку 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.
4.3. Форма та назви фінансових звітів
Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
4.4. Методи подання інформації у фінансових звітах
Згідно НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у
прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі «функції витрат» або
«собівартості реалізації», згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність. Проте, оскільки інформація про характер витрат є корисною для прогнозування майбутніх грошових потоків, то ця інформація наведена в п.6 цих Приміток.
Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень та грошових виплат
формується на підставі облікових записів Товариства.
5. Облікові політики щодо фінансових інструментів
5.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі, коли і
тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із
застосуванням обліку за датою розрахунку.
За строком виконання фінансові активи та фінансові зобов’язання поділяються на
поточні (зі строком виконання зобов’язань до 12 місяців) та довгострокові (зі строком виконання зобов’язань більше 12 місяців).
Товариство класифікує фінансові активи як такі, що оцінюються у подальшому або
за амортизованою собівартістю, або за справедливою вартістю на основі обох таких
чинників:
а) моделі бізнесу суб’єкта господарювання для управління фінансовими активами;
та
б) характеристик контрактних грошових потоків фінансового активу.
Товариство визнає такі категорії фінансових активів:
•
фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку;
•
фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю.
Товариство визнає такі категорії фінансових зобов’язань:
•
фінансові зобов’язання, оцінені за амортизованою собівартістю;
•
фінансові зобов’язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання Товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які
безпосередньо належить до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов’язання.
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.
5.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти
Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.
Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які
вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку погашення, наприклад, протягом не біль-
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ше ніж три місяці з дати придбання.
Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в національній валюті та в іноземній валюті. Іноземна валюта – це валюта інша,
ніж функціональна валюта, яка визначена в п.2.3 цих Приміток. Грошові кошти та їх
еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами. Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті
здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку
України (НБУ).
У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в у банках (наприклад, у випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності ймовірності
повернення грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх вартість відображається у складі збитків звітного періоду.
5.3. Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою контрактне
право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта господарювання.
Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді,
коли Товариство стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту.
Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових
потоків на дату оцінки. Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської
заборгованості здійснюється за амортизованою собівартістю із застосуванням методу ефективного відсотка. Якщо є об’єктивне свідчення того, що відбувся збиток від
зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів. Резерв на покриття збитків від зменшення
корисності визначається як різниця між балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття понесених збитків.
Для фінансових активів, які є істотними, резерви створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів, для фінансових активів, суми яких індивідуально
не є істотними - на основі групової оцінки. Фактори, які Товариство розглядає при
визначенні того, чи є у нього об’єктивні свідчення наявності збитків від зменшення
корисності, включають інформацію про тенденції непогашення заборгованості у
строк, ліквідність, платоспроможність боржника. Для групи дебіторів такими факторами є негативні зміни у стані платежів позичальників у групі, таких як збільшення
кількості прострочених платежів; негативні економічні умови у галузі або 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.
5.4. Фінансові інструменти
Визнання фінансових інструментів
Компанія визнає фінансові активи та фінансові зобов’язання у своєму балансі тоді і
тільки тоді, коли воно стає стороною контрактних зобов’язань на інструменти. Фінансові активи та зобов’язання визнаються на дату здійснення операції.
Під час первісного визнання фінансового активу чи фінансового зобов’язання Компанія оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс (у випадку фінансового активу або фінансового зобов’язання не за справедливою вартістю з відображенням
переоцінки як прибутку або збитку) витрати на операцію, які прямо відносяться до
придбання або випуску фінансового активу чи зобов’язання.
Класифікація фінансових активів
Згідно з МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», фінансові активи класифікуються на чотири категорії:
фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через
прибуток або збиток;
інвестиції, що утримуються до погашення;
фінансові активи, що є в наявності для продажу; та
позики та дебіторська заборгованість.
Компанія класифікує фінансові активи безпосередньо після первісного визнання
і, якщо це дозволено або прийнятно, переглядає встановлену класифікацію в кінці
кожного фінансового року.
Фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток
або збиток
Фінансовий актив відноситься до фінансових активів, які переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо він класифікується як призначений для торгівлі або є таким після первісного визнання.
Фінансові активи класифікуються як призначені для торгівлі, якщо вони:
придбані або прийняті з метою їх продажу у найближчому майбутньому;
при первісному визнанні є частиною портфелю ідентифікованих фінансових інструментів, управління якими здійснюється спільно, та недавні операції з
якими засвідчують тенденцію до отримання короткострокового прибутку; або
є похідними інструментами (за винятком похідних інструментів, що
представляють собою договори фінансової гарантії або класифіковані та ефективні
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інструменти хеджування).
Після первісного визнання витрати, що мають відношення до проведення операції,
визнаються через прибуток чи збиток в міру їх виникнення. Фінансові активи, що
переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток.
До портфелю «фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток» Компанія відносить:
а) боргові цінні папери, акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що використовуються Компанією для отримання прибутків у результаті короткотермінових коливань ціни або дилерської маржі та продажу в найближчий час;
б) будь-які інші цінні папери, що визначаються Компанією на етапі первісного визнання як такі, щодо яких Компанія має намір і змогу обліку за справедливою вартістю з
визнанням переоцінки через прибутки/збитки (крім акцій, які не мають котирувальної ціни на активному ринку і справедливу вартість яких неможливо достовірно визначити).
Активи, що придбані в торговий портфель, обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки. Компанія відображає такі прибутки та збитки у складі інших операційних прибутків/збитків.
Інвестиції, що утримуються до погашення
Якщо Компанія має намір і може утримувати до погашення боргові цінні папери, такі
фінансові інструменти класифікуються як такі, що утримуються до погашення. Фінансові активи, що утримуються до погашення, спочатку визнаються за справедливою вартістю, плюс витрати, безпосередньо пов’язані з проведенням операції. Після
первісного визнання, вони оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної відсоткової ставки, за вирахуванням збитків від знецінення.
Компанія не класифікує будь-які фінансові активи, як утримувані до погашення,
якщо Компанія на протязі поточного фінансового року або на протязі двох попередніх фінансових років продавала або рекласифікувала до настання строку погашення інвестиції, утримувані до погашення, на більш ніж незначну суму (більш ніж
незначну в порівнянні з загальною сумою інвестицій, утримуваних до погашення),
за винятком продажу або рекласифікації, які:
мають місце незадовго до дати погашення фінансового активу (наприклад, менш ніж за три місяці до настання строку погашення), і тому можливе зміну
ринкової процентної ставки не зробило б істотного впливу на справедливу вартість
фінансового активу;
мають місце після отримання підприємством первісної основної суми
фінансового активу практично в повному обсязі завдяки регулярним або авансовими платежами; або
пов’язані з окремою подією, яка знаходиться поза контролем організації, не є повторюваним, і підприємство не має розумних підстав, щоб передбачати
настання такої події.
Інвестиції, наявні для продажу
Наявні для продажу фінансові активи - це непохідні фінансові активи, які спеціально
віднесені в дану категорію або які не були віднесені до жодної з інших трьох категорій. Після первісного визнання фінансові активи, наявні для продажу, оцінюються за
справедливою вартістю, а нереалізовані прибуток або збиток визнаються в іншому
сукупному прибутку.
До цього портфелю Компанія відносить:
а) боргові цінні папери з фіксованою датою погашення, які Компанія не має наміру
і/або змоги тримати до дати їх погашення або за наявності певних обмежень щодо
обліку цінних паперів у портфелі до погашення;
б) цінні папери, які Компанія готова продати у зв’язку із зміною ринкових відсоткових ставок, його потребами, пов’язаними з ліквідністю, а також наявністю альтернативних інвестицій;
в) акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, за якими неможливо достовірно визначити справедливу вартість;
г) фінансові інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, що придбані та/або утримуються виключно для продажу протягом 12 місяців;
д) частки у статутному або акціонерному капіталі Компаній, що не є асоційованими
або дочірніми;
е) інші цінні папери, придбані з метою утримання їх у портфелі на продаж.
При вибутті інвестиції накопичений прибуток або збиток, раніше відображені в іншому сукупному прибутку, визнаються у звіті про сукупні прибутки та збитки за період. Відсотки, зароблені або сплачені за інвестиціями, відображаються у фінансовій
звітності як відсоткові доходи або витрати, з використанням ефективної ставки відсотка. Дивіденди, зароблені з інвестицій, визнаються у звіті про сукупні прибутки та
збитки в момент отримання прав на них.
Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю
До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Товариство
відносить облігації та векселі. Після первісного визнання Товариство оцінює їх за
амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є.
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 порівнює ризик настання дефолту (невиконання зобов’язань) за фінансовим інструментом станом на звітну дату з ризиком настання дефолту за фінансовим інструментом
станом на дату первісного визнання, і враховує при цьому обґрунтовано необхідну
та підтверджувану інформацію, що є доступною без надмірних витрат або зусиль, і
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вказує на значне зростання кредитного ризику з моменту первісного визнання.
Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фінансовим
інструментом не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання, якщо
було з’ясовано, що фінансовий інструмент має низький рівень кредитного ризику
станом на звітну дату.
У випадку фінансового активу, що є кредитно-знеціненим станом на звітну дату, але
не є придбаним або створеним кредитно-знеціненим фінансовим активом, Товариство оцінює очікувані кредитні збитки як різницю між валовою балансовою вартістю
активу та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків, дисконтованою за первісною ефективною ставкою відсотка за фінансовим активом. Будь-яке
коригування визнається в прибутку або збитку як прибуток або збиток від зменшення корисності.
Товариство визнає банківські депозити зі строком погашення від чотирьох до дванадцяти місяців з дати фінансової звітності, в разі, якщо дострокове погашення таких депозитів ймовірно призведе до значних фінансових втрат, в складі поточних
фінансових інвестицій.
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.
Знецінення фінансових активів
На кожну звітну дату Компанія визначає, чи відбулося знецінення фінансового активу або групи фінансових активів.
Ознаками знецінення можуть бути:
погіршення ситуації на ринку,
збільшення факторів галузевого ризику,
погіршення фінансового стану емітента,
порушення порядку платежів,
висока ймовірність банкрутства емітента
визнання зниження кредитного рейтингу рейтинговим агентством.
Активи, що обліковуються за амортизованою вартістю
Якщо існує об’єктивне свідчення про появу збитків від знецінення за позиками та
дебіторською заборгованістю, що обліковуються за амортизованою вартістю, сума
збитку оцінюється як різниця між балансовою вартістю активів та поточною вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків (за винятком майбутніх кредитних втрат,
які ще не виникли), дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка по
фінансовому активу (тобто за ефективною ставкою відсотка, розрахованою при первісному визнанні). Балансова вартість активу знижується або безпосередньо, або з
використанням рахунку резерву. Сума збитку визнається у звіті про сукупні прибутки та збитки за період.
Спочатку Компанія оцінює наявність об’єктивних ознак знецінення окремо по кожному фінансовому активу, який окремо є суттєвим, або на сукупній основі фінансових активів, які окремо не є суттєвими. Якщо встановлено, що не існує об’єктивних
ознак зменшення корисності окремо оціненого фінансового активу, незалежно від
того, є він суттєвим чи ні, такий актив включається до групи фінансових активів з
аналогічними характеристиками кредитного ризику, і ця група фінансових активів
оцінюється на предмет зменшення корисності на сукупній основі . Активи, що оцінюються на предмет знецінення індивідуально, і за якими виникає або продовжує
мати місце збиток від знецінення, не включаються в сукупну оцінку на предмет знецінення.
Якщо в наступний період сума збитку від знецінення зменшується, і таке зменшення може бути об’єктивно пов’язане з подією, що сталася після того, як було визнано знецінення, раніше визнаний збиток від зменшення корисності відновлюється.
Будь-яке подальше відновлення збитку від знецінення визнається у звіті про сукупні
прибутки та збитки за період в такому обсязі, щоб балансова вартість активу не перевищувала амортизовану вартість цього активу на дату відновлення.
Фінансові активи, наявні для продажу
Якщо зменшення справедливої вартості доступного для продажу фінансового активу визнано в іншому сукупному прибутку, і при цьому мається об’єктивне свідчення
знецінення активу, то накопичений збиток, визнаний у складі іншого сукупного доходу, повинен бути виключений зі складу капіталу і визнаний у прибутку чи збитку
як коригування при рекласифікації, навіть якщо визнання фінансового активу не
було припинено.
Сума накопиченого збитку, виключена з капіталу і визнана у прибутку чи збитку,
являє собою різницю між витратами на придбання активу (за вирахуванням отриманих виплат основної суми та амортизації) та поточною справедливою вартістю, за
вирахуванням збитку від знецінення цього фінансового активу, раніше визнаного в
прибутку чи збитку.
Збитки від зменшення корисності, визнані у складі прибутку або збитку для інвестиції інструмент власного капіталу, класифікований як наявний для продажу, не слід
сторнувати з відображенням переоцінки як прибутку чи збитку.
Якщо у наступному періоді справедлива вартість боргового інструменту класифікованого як наявний для продажу, збільшується, і це збільшення можна об’єктивно
віднести до події, що трапилася після визнання збитку від знецінення у прибутку чи
збитку, то збиток від знецінення слід сторнувати, причому сума сторнування визнається у прибутку чи збитку.
Фінансові активи, що обліковуються за собівартістю
Якщо є об’єктивне свідчення наявності збитку від зменшення корисності інструмента власного капіталу (який не має котирування і не обліковується за справедливою
вартістю, оскільки його справедливу вартість не можна достовірно оцінити), то сума
збитку від зменшення корисності оцінюється як різниця між балансовою вартістю
фінансового активу та теперішньою вартістю попередньо оцінених майбутніх грошових потоків, дисконтованих за поточною ринковою нормою прибутку для подібного фінансового активу. Такі збитки від зменшення корисності не слід сторнувати.
6. Зобов’язання. Кредити банків
Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із
ознак:
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•
Товариство сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
•
Товариство не має безумовного права відстрочити погашення
зобов’язання протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.
Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання зобов’язань. Первісно кредити банків визнаються за справедливою
вартістю, яка дорівнює сумі надходжень мінус витрати на проведення операції. У
подальшому суми фінансових зобов’язань відображаються за амортизованою вартістю за методом ефективної ставки відсотку, та будь-яка різниця між чистими надходженнями та вартістю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом
періоду дії запозичень із використанням ефективної ставки відсотка.
7. Згортання фінансових активів та зобов’язань
Фінансові активи та зобов’язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік,
або реалізувати актив та виконати зобов’язання одночасно
8. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів
8.1. Визнання та оцінка основних засобів
Товариство визнає матеріальний об’єкт основним засобом, якщо він утримується з
метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного
використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6000
грн.
Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та
будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої
суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу
власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється
визнання відповідного активу.
Компанія класифікує актив як основний засіб, якщо це матеріальний об’єкт, що його:
а) утримують для використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні
послуг для надання в оренду або для адміністративних цілей;
б) використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного періоду. Собівартість об’єкта основних засобів визнається активом, якщо і тільки якщо:
є ймовірність, що майбутні економічні вигоди, пов’язані з об’єктом, надійдуть до
Компанії;
собівартість об’єкта можна достовірно оцінити.
Майно та обладнання відображаються за собівартістю, за вирахуванням витрат на
поточне обслуговування, накопиченого зносу та будь-яких накопичених збитків від
зменшення корисності. Балансова вартість майна та обладнання переглядається на
предмет зменшення корисності у разі виникнення подій чи обставин, які б вказували на ймовірність того, що балансова вартість такого активу не може бути відшкодована.
Нарахування амортизації активу починається з дати, коли він став придатним для
використання. Знос нараховується за прямолінійним методом протягом таких строків корисної служби:
Земля

Не амортизується

Будівлі та споруди

50-100 років

Виробниче обладнання та інвентар

2-15 років

Транспортні засоби

5-10 років

Офісні меблі та обладнання

До 10 років

Інші

5-15 років

Поліпшення орендованих основних засобів
строку оренди чи строку корисної експлуатації

Протягом найменшого з
двох строків:

Залишкова вартість, строки корисної служби та методи нарахування амортизації активів аналізуються наприкінці кожного звітного року і коригуються за необхідності.
Витрати на ремонт та відновлення відображаються у звіті про сукупні прибутки та
збитки у періоді, в якому такі витрати були понесені, та включаються до статті «Інші
адміністративні та операційні витрати», крім випадків, коли такі витрати підлягають
капіталізації.
Основний засіб знімається з обліку при його вибутті або у випадку, якщо від його
подальшого використання не очікується отримання економічних вигід. Прибуток
або збиток від вибуття активу (розраховується як різниця між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю активу), включається до звіту про сукупні
прибутки та збитки за період, в якому визнання активу припиняється у складі інших
операційних прибутків та збитків.
8.2. Подальші витрати.
Товариство не визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об’єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об’єкта
основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям
визнання активу.
8.3. Амортизація основних засобів.
Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом з
використанням таких щорічних норм:
- 7-15%

транспортні засоби

- 17 -20%

меблі

- 20 - 33%.

інші

- 14 - 50%

Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх
корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним
для використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на
дату, з якої припиняють визнання активу.
8.4. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи (далі – НМА), що було придбано окремо, при первісному визнанні оцінюються за собівартістю. Компанія класифікує актив як НМА, якщо це немонетарний актив, який не має фізичної субстанції та може бути ідентифікований.
Після первісного визнання НМА відображається за його собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від
зменшення корисності. НМА, що було створено всередині Компанії, за виключенням
капіталізованих витрат на розробку, не капіталізуються, і відповідні витрати відображаються у складі прибутку та збитку за період, в якому вони виникли.
Витрати на дослідження та розробку
Видатки на дослідження відносяться на витрати у періоді їхнього понесення. НМА,
що виникає в результаті розробки (чи в результаті етапу розробки внутрішнього
проекту), визнаються якщо Компанія може довести наступне:
a) технічну можливість завершити створення нематеріального активу так, щоб він
був придатний до використання або продажу;
б) намір завершити створення нематеріального активу та використовувати або продати його;
в) свою здатність використовувати або продати нематеріальний актив;
г) як нематеріальний актив генеруватиме ймовірні майбутні економічні вигоди. Серед іншого, суб’єктові господарювання слід довести існування ринку для продукції
нематеріального активу чи для самого нематеріального активу або (якщо його використовуватимуть внутрішньо) корисність нематеріального активу;
ґ) наявність відповідних технічних, фінансових та інших ресурсів для завершення
розробки та використання чи продажу нематеріального активу;
д) свою здатність достовірно оцінити видатки, які відносяться до нематеріального
активу протягом його розробки.
Строк корисної експлуатації НМА може бути або визначеним, або невизначеним.
НМА з визначеним строком корисної експлуатації амортизуються на протязі цього строку та щорічно оцінюються на предмет знецінення, якщо мають місце ознаки знецінення цього НМА. Амортизація починається, коли НМА стає придатним до
використання, тобто коли він доставлений до місця розташування та приведений
у стан, у якому він придатний до експлуатації у спосіб, визначений управлінським
персоналом. Амортизація припиняється на одну з двох дат, що відбулася раніше:
на дату, з якої актив класифікується як утримуваний для продажу (або включається
до ліквідаційної групи) відповідно до МСФЗ 5, або на дату, з якої припиняється визнання цього активу. Компанія рівномірно амортизує НМА із визначеним строком
експлуатації протягом терміну їх використання.
Строк та метод амортизації для НМА з обмеженим строком корисного використання
переглядаються як мінімум в кінці кожного звітного періоду. Зміна очікуваного строку корисного використання або передбачуваної структури споживання майбутніх
економічних вигід, утілених в активі, змінює строк або метод амортизації відповідно
та враховуються як зміна оціночних значень. Витрати на амортизацію НМА з визначеним строком корисного використання визнаються у звіті про прибутки та збитки
у тій категорії витрат, яка відповідає функції НМА.
НМА з невизначеним строком корисної експлуатації не амортизуються, а тестуються
на предмет знецінення щорічно або окремо, або на рівні одиниць, що генерують
грошові потоки. Строк корисної експлуатації НМА з невизначеним строком експлуатації переглядаються щорічно з метою визначення того, наскільки прийнятно
продовжувати відносити цей актив у категорію активів з невизначеним строком
корисної експлуатації. Якщо це неприйнятно, зміна оцінки строку корисного використання - з невизначеного на визначений – здійснюється на перспективній основі.

Витрати на проведення ремонту орендованого основного засобу визнаються в балансовій вартості об’єкта основних засобів, якщо задовольняють критерії визнання,
та амортизується на протязі строку оренди, використовуючи принцип пріоритету
змісту над формою (якщо договір оренди укладено на один рік, існує можливість та
вірогідні наміри автоматичної пролонгації, для розрахунку амортизації приймається строк корисної експлуатації). При розірванні довгострокового договору оренди
балансова вартість покращень (за вирахуванням накопиченої на той момент амортизації) має бути списана на витрати поточного періоду.

машини та обладнання

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Прибуток або збиток, що виникає від припинення визнання нематеріального активу, визначається як різниця між чистими надходженнями від вибуття (якщо вони є)
та балансовою вартістю активу, та визнаються у звіті про прибутки та збитки, в момент припинення визнання активу.
Нижче наводиться коротка інформація відносно облікової політики, що застосовується до НМА Компанії:
Комп’ютерні програми

Ліцензії

Строк корисної експлуатації

Визначений, від 2 до 5
років

Визначений, від 2 до 5
років

Застосований
амортизації

Прямолінійний, на протязі очікуваного періоду
отримання
майбутніх
економічних вигід

Прямолінійний, на протязі строку дії ліцензій

Придбані активи

Придбані активи

метод

Створено всередині Компанії або придбано

8.5. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів
На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його
очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування
активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в
прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу (за винятком
гудвілу) в попередніх періодах, Товариство сторнує, якщо і тільки якщо змінилися
попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування.
Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів
коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової
вартості необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного
використання.
9. Запаси
Компанія визнає запаси як активи, які:
а) утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу;
б) перебувають у процесі виробництва для такого продажу або
в) існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг.
Запаси оцінюються за вартістю, меншою з двох:
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собівартості, яка повинна включати всі витрати на придбання, витрати
на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього
місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан; та
чистої вартості реалізації (це попередньо оцінена ціна продажу у звичайному ході бізнесу мінус попередньо оцінені витрати на завершення та попередньо оцінені витрати, необхідні для здійснення продажу).
Витрати на придбання запасів складаються з ціни придбання, ввізного мита та інших
податків (окрім тих, що згодом відшкодовуються Компанії податковими органами), а
також з витрат на транспортування, навантаження і розвантаження та інших витрат,
безпосередньо пов’язаних з придбанням готової продукції, матеріалів та послуг.
Торговельні знижки, інші знижки та інші подібні їм статті вираховуються при визначенні витрат на придбання.
Компанія періодично переглядає запаси на предмет погіршення їх якості або старіння, з метою відображення їх в обліку відповідно до вищезазначених пунктів.
Оцінка запасів при вибутті здійснюється з використанням методу конкретної ідентифікації їх індивідуальної собівартості.
Коли запаси реалізовані, їх балансова вартість повинна визнаватися витратами того
періоду, в якому визнається відповідний дохід. Сума будь-якого часткового списання запасів до їх чистої вартості реалізації та всі втрати запасів повинні визнаватися
витратами періоду, в якому відбувається часткове списання або збиток. Сума будьякого сторнування будь-якого часткового списання запасів, що виникає в результаті
збільшення чистої вартості реалізації, повинна визнаватися як зменшення суми запасів, визнаної як витрати в періоді, в якому відбулося сторнування.
10. Облікові політики щодо інвестиційної нерухомості
10.1. Визнання інвестиційної нерухомості
До інвестиційної нерухомості Товариство відносить нерухомість (землю чи будівлі,
або частину будівлі, або їх поєднання), утримувану на правах власності або згідно
з угодою про фінансову оренду з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, а не для: (а) використання у
виробництві чи при постачанні товарів, при наданні послуг чи для адміністративних
цілей, або (б) продажу в звичайному ході діяльності.
Інвестиційна нерухомість визнається як актив тоді і тільки тоді, коли: (а) є ймовірність того, що Товариство отримає майбутні економічні вигоди, які пов’язані з цією
інвестиційною нерухомістю, (б) собівартість інвестиційної нерухомості можна достовірно оцінити.
Якщо будівлі включають одну частину, яка утримується з метою отримання орендної
плати та другу частину для використання у процесі діяльності Товариства або для
адміністративних цілей, в бухгалтерському обліку такі частини об’єкту нерухомості
оцінюються та відображаються окремо, якщо вони можуть бути продані окремо.
10.2. Первісна та послідуюча оцінка інвестиційної нерухомості
Первісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю. Витрати на
операцію включаються до первісної вартості. Собівартість придбаної інвестиційної
нерухомості включає ціну її придбання та будь-які витрати, які безпосередньо віднесені до придбання. Безпосередньо віднесені витрати охоплюють, наприклад, винагороди за надання професійних юридичних послуг, податки, пов’язані з передачею
права власності, та інші витрати на операцію.
Оцінка після визнання здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки. Прибуток або збиток від зміни в справедливій вартості інвестиційної нерухомості визнається в прибутку або збитку. Амортизація на такі активи не нараховується.
Справедлива вартість інвестиційної нерухомості зазвичай визначається із залученням незалежного оцінювача. Періодичність перегляду справедливої вартості зумовлюється суттєвими для обліку коливаннями цін на ринку подібної нерухомості.
Справедлива вартість незавершеного будівництва дорівнює вартості завершеного
об’єкта за вирахуванням витрат на закінчення будівництва. Якщо оцінити справедливу вартість неможливо, Товариство обирає для оцінки об’єктів інвестиційної нерухомості модель оцінки за собівартістю відповідно до МСБО 16 та застосовує такий
підхід до всієї інвестиційної нерухомості, при цьому розкриваються причини, з яких
не використовується справедлива вартість.
10.3. Облікові політики щодо непоточних активів, утримуваних для продажу
Товариство класифікує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його
балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а
не поточного використання. Непоточні активи, утримувані для продажу, оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартістю з вирахуванням витрат на операції, пов’язані з
продажем. Амортизація на такі активи не нараховується. Збиток від зменшення корисності при первісному чи подальшому списанні активу до справедливої вартості
за вирахуванням витрат на продаж визнається у звіті про фінансові результати.
10.4. Облікові політики щодо оренди
Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди, пов’язані з правом власності на актив. Товариство як орендатор на початку строку оренди визнає фінансову оренду як активи та зобов’язання за сумами,
що дорівнюють справедливій вартості орендованого майна на початок оренди або
(якщо вони менші за справедливу вартість) за теперішньою вартістю мінімальних
орендних платежів. Мінімальні орендні платежі розподіляються між фінансовими
витратами та зменшенням непогашених зобов’язань. Фінансові витрати розподіляються на кожен період таким чином, щоб забезпечити сталу періодичну ставку
відсотка на залишок зобов’язань. Непередбачені орендні платежі відображаються
як витрати в тих періодах, у яких вони були понесені. Політика нарахування амортизації на орендовані активи, що амортизуються, узгоджена із стандартною політикою
Товариства щодо подібних активів.
Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов’язані з правом власності на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифікується як операційна оренда.
Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду Товариство визнає на прямолінійній основі протягом строку оренди.
Затрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди, визнаються як витрати.
10.5. 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.
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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.
11. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань
11.1. Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше
можливо, ніж неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму
зобов’язання.
11.2. Виплати працівникам
Витрати на заробітну плату та нарахування на неї, лікарняні та премії, нараховуються у тому році, в якому відповідні послуги надавалися працівниками Компанії.
Компанія не має юридичного чи умовного зобов’язання сплачувати пенсійні чи інші
платежі, окрім платежів по державній системі соціального страхування. Податок на
прибуток – витрати з податку на прибуток являють собою суму, що складається з поточного податку на прибуток та відстроченого податку на прибуток.
11.3. Пенсійні зобов’язання
Відповідно до українського законодавства, Товариство утримувало внески із заробітної плати працівників до Пенсійного фонду. Поточні внески розраховувались
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. Додатково Товариство не має недержану пенсійну програму з визначеними внесками,
яка передбачає внески від роботодавця, які розраховуються у вигляді процента від
поточної заробітної плати працівників та відображаються у періоді, в якому була нарахована відповідна плата.
12. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової
звітності
12.1 Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.
Дохід – це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов’язань,
результатом чого є збільшення чистих активів, за винятком збільшення, пов’язаного
з внесками учасників.
Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню
та критеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення зобов’язань.
Дохід від продажу фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості або інших активів визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов:
а)
Товариство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з
власністю на фінансовий інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи;
б)
за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського
персоналу у формі, яка зазвичай пов’язана з володінням, ані ефективний контроль
за проданими фінансовими інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими
активами;
в)
суму доходу можна достовірно оцінити;
г)
ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов’язані з
операцією;
та 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.
12.2. Витрати за позиками
Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Товариство капіталізує витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, як частина собівартості цього активу.
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12.3. Операції з іноземною валютою
Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом обміну Національного банку України на дату проведення операцій.
Монетарні активи та зобов’язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються
в гривню за відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. Немонетарні статті,
які оцінюються за історичною собівартістю в іноземній валюті, відображаються за
курсом на дату операції, немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату визначення справедливої
вартості. Курсові різниці, що виникли при перерахунку за монетарними статтями,
визнаються в прибутку або збитку в тому періоді, у якому вони виникають.
Товариство використовувало обмінні курси на дату балансу:
31.12.17

31.12.18

Гривня/1 долар США

28,0672

27,6883

Гривня/1 євро

33,4954

31,7141

12.4. Умовні зобов’язання та активи.
Товариство не визнає умовні зобов’язання в звіті про фінансовий стан Товариства.
Інформація про умовне зобов’язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає
умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигід є ймовірним.
13. 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.
13.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів
для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова
звітність:
•
подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та
грошові потоки Товариства;
•
відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не
лише юридичну форму;
•
є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
•
є повною в усіх суттєвих аспектах.
Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність
наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:
а)
вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;
б)
визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань,
доходів та витрат у Концептуальній основі фінансової звітності.
Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують
подібну концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать
вищезазначеним джерелам.
Операції, що не регламентуються МСФЗ Товариством не здійснювались.
13.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент
закриття торгів на звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої
економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших
факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».
13.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів
Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що:
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 Підприємства,
досвіді та минулих подіях, а також з використанням розрахунків та моделей вартості
фінансових активів. Залучення зовнішніх експертних оцінок щодо таких фінансових
інструментів де оцінка, яка базується на професійній компетенції, досвіді та розрахунках є недостатньою, на думку Керівництва є прийнятним та необхідним.
Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може
мати значний вплив на передбачувану справедливу вартість.
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ним керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.
13.5. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
На кожну звітну дату Товариство проводить аналіз дебіторської заборгованості,
іншої дебіторської заборгованості та інших фінансових активів на предмет наявності ознак їх знецінення. Збиток від знецінення визнається виходячи з власного
професійного судження керівництва за наявності об’єктивних даних, що свідчать
про зменшення передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним активом у
результаті однієї або кількох подій, що відбулися після визнання фінансового активу.
14. Використання ставок дисконтування
Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовується для перерахунку майбутніх потоків доходів в єдине значення теперішньої (поточної) вартості, яка є базою
для визначення ринкової вартості бізнесу. З економічної точки зору, в ролі ставки
дисконту є бажана інвестору ставка доходу на вкладений капітал у відповідні з рівнем ризику подібні об’єкти інвестування, або - ставка доходу за альтернативними
варіантами інвестицій із зіставляння рівня ризику на дату оцінки. Ставка дисконту
має визначатися з урахуванням трьох факторів:
а) вартості грошей у часі;
б) вартості джерел, які залучаються для фінансування інвестиційного проекту, які
вимагають різні рівні компенсації;
в) фактору ризику або міри ймовірності отримання очікуваних у майбутньому доходів.
Станом на 31.12.2018 середньозважена ставка за портфелем банківських депозитів
у національній валюті в банках, у яких не введено тимчасову адміністрацію або не
запроваджено ліквідаційну комісію, становила 12,6 % річних. Інформація, що використана для визначення середньозваженої ставки одержана з офіційного сайту
НБУ за посиланням https://bank.gov.ua/control/uk/allinfo розділ “Вартість строкових
депозитів “.
15. 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.
16. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості
16.1. Методики оцінювання, використані для складання оцінок за справедливою
вартістю
Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів
та зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 39 та МСФЗ 13 у звіті про
фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.
Методики оцінювання

Метод оцінки (ринковий, дохідний, витратний)

Вихідні дані

їх еквіваленти

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

Ринковий

Офіційні
НБУ

Депозити
(крім
депозитів до запитання)

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

Дохідний
(дисконтування
грошових
потоків)

Ставки за депозитами, ефективні
ставки за депозитними договорами

Грошові кошти та
курси

13.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів
Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне
судження за цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту,
його прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які
можуть бути пов’язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтроль-
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Боргові цінні папери

Інструменти капіталу

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.
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,
дохідний

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

Дебіторська
боргованість

за-

П о т о ч н і
зобов’язання

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

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

Ціни на ринку нерухомості,
дані
оцінки професійних оцінювачів

Контрактні умови,
ймовірність погашення, очікувані
вхідні грошові потоки

Контрактні умови,
ймовірність погашення, очікувані
вихідні грошові
потоки

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

2018

2017

2018

2017

1

2

3

4

5

Фінансові активи

7 030

7 030

7 030

7 030

1217

507

1217

507

Інструменти
капіталу (акції)
ко-

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.
16.3. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах
Показник

2017

2018

Дохід від реалізації операції з депозитарної
діяльності

1 851

1815

Дохід від реалізації інших операційних послуг

106

61

1 957

1876

Дохід від реалізації

Всього доходи від реалізації

43

Витрати на оплату праці

366

543

Відрахування на соціальні заходи

74

109

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів

31

43

Адміністративні витрати

-

-

Суборенда офісного приміщення

917

382

Інші

51

96

1439

568

Всього адміністративних витрат
Фінансові доходи та витрати
Процентні доходи
Процентний дохід за борговими цінними
паперами

2

Відсотки на депозитному рахунку в банку

67

2

Всього процентні доходи

67

-

Процентні витрати
Відсотки за банківськими кредитами

-

Всього процентні витрати

-

-

16. Податок на прибуток
Відкладений податок визнається для тимчасових різниць між балансовою вартістю
активів і зобов’язань, відображених у фінансовій звітності, і відповідними даними
податкового обліку, використовуваними при розрахунку оподатковуваного прибутку. Відкладені податкові зобов’язання, як правило, відображаються з урахуванням
всіх оподатковуваних тимчасових різниць. Відкладені податкові активи відображаються з урахуванням всіх тимчасових різниць за умови високої ймовірності наявності в майбутньому оподатковуваного балансового прибутку, для використання
цих тимчасових різниць.
Податкові активи та зобов’язання не відображаються у фінансовій звітності, якщо
тимчасові різниці пов’язані з гудвілом або виникають внаслідок первісного визнання інших активів і зобов’язань в рамках угод (крім угод з об’єднання бізнесу), які не
впливають ні на оподатковуваний, ні на бухгалтерський прибуток .
Відкладені податкові активи та зобов’язання з податку на прибуток розраховуються
з використанням ставок оподаткування (а також положень податкового законодавства), які були затверджені або практично затверджені законодавством на звітну
дату і, як передбачається, будуть діяти в періоді реалізації податкового активу або
погашення зобов’язання. Відкладені податкові активи та зобов’язання показуються
у звітності згорнуто, якщо відносяться до податку на прибуток , що справляється
одним і тим самим податковим органом.

Поточний та відстрочений податок за звітний період
Поточні та відстрочені податки визнаються у прибутках і збитках, крім випадків,
коли вони відносяться до статей, що безпосередньо включаються до складу іншого
сукупного доходу або власного капіталу (в цьому випадку відповідний податок також визнається безпосередньо в капіталі), або коли вони визнаються в результаті
первісного відображення об’єднанн ябізнесу. Податковий ефект об’єднання бізнесу
відбивається при обліку цих угод.
Ставки оподаткування, які застосовувалися до Компанії протягом звітного періоду
були наступними:
З 1 січня 2017 р. по 31 грудня 2017 р.
18%
З 1 січня 2018 р. по 31 грудня 2018 р.
18%
Компоненти витрат по податку на прибуток Компанії за рік, що скінчився 31 грудня,
включають:
2017 рік

2018 рік

Поточний податок

3 тис грн

9 тис грн

Разом

3 тис грн

9 тис грн

У відношенні розрахунку та відображення відстроченого податку Компанія керується чинним Податковим кодексом України, а саме у зв’язку зі змінами до Податкового
Кодексу з 2015 року платник податку, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний
звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, має право
прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих
податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень відповідного розділу
Податкового Кодексу.
17. Нематеріальні активи
Стаття

Собівартість реалізації
Собівартість реалізованої продукції (робіт,
послуг)

-

Всього

-

1876

-

Інші доходи

-

-

Інші витрати

-

-

Інші доходи, інші витрати

www.emitinfo.com

52

Нарахування відстроченого податкового активу або зобов’язання проводиться на
дату складання річної фінансової звітності .

Балансова вартість

Грошові
шти

Витрати на збут

Матеріальні витрати

Інвестиційна
нерухомість

ЕМІТ ІНФО

2017

2018

Інші нематеріальні активи

37

56

Накопичена амортизація

10

24

До нематеріальних активів включаються комп’ютерні програми, які використовуються Компанією при здійсненні своєї господарської діяльності, а також ліцензії на
провадження професійної діяльності.
Первісна вартість нематеріальних активів станом на 31 грудня 2018 року дорівнює
56 тис грн, які продовжують експлуатуватися. На звітну дату нематеріальні активи
не були надані у будь-яку заставу, та не обмежені у розпорядженні та використанні
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Компанією.

23. Власний капітал
Власний капітал підприємства включає статутний капітал, резервний капітал та нерозподілений прибуток (непокритий збиток).

18. Основні засоби
За історичною вартістю

Будівлі

Машини та
обладнання

Тр а н спорт

Меблі
та приладдя

Незав е р шене
будівництво

Всього

1

2

3

4

5

6

7

Балансова вартість
01.01.2018

92

92

Надходження

37

37

129

129

31 грудня
року

2018

Станом на 31 грудня 2017 року

29

29

Нарахування
2018 рік

за

29

29

Станом на 31 грудня 2018 року

58

58

71

71

Чиста балансова
аартість
2018

На звітну дату основні засоби не були надані у будь-яку заставу, та не обмежені у
розпорядженні та використанні Компанією.
19. Запаси
Компанія обліковує як запаси допоміжні матеріали для споживання у процесі надання послуг, а саме: канцелярські товари та папір. Після придбання запасів Компанія списує їх вартість на витрати того періоду, в якому їх було використано. Станом
на кінець звітних періодів, запаси на балансі Компанії відсутні. Оскільки стаття не є
суттєвою для фінансової звітності, Компанія не розкриває всю належну інформацію
згідно з МСБО (IAS) 2 «Запаси».
20. Поточні фінансові інвестиції , Фінансові активи, що оцінюються за справедливою
вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку
Компанія при первісному визнання класифікує всі свої поточні фінансові інвестиції
до одного з портфелів:
Фінансові інвестиції, що призначені для торгівлі
Фінансові інвестиції, що утримуються до погашення
Фінансові інвестиції, що призначені для продажу
Станом на 31 грудня 2018 р компанія не має на балансі фінансових інвестицій, що
оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у
прибутку або збитку
Компанія не утримує на балансі фінансові інвестиції, що призначені для торгівлі.
21. Торговельна та інша дебіторська заборгованість
Стаття

31 грудня 2017

31 грудня 2018

Торговельна дебіторська заборгованість

1141

401

Інша поточна дебіторська заборгованість

5535

5569

Чиста вартість торговельної дебіторської заборгованості

6676

5970

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Учасники товариства:

31 грудня 2018,
тис грн

14 100

14 100

11

54

14 111

14 154

31.12.2017

31.12.2018

Авалія Інвестментс Лімітед (AVALIA
INVESTMENTS LIMITED)

99,9 %

99,9 %

Фізична особа – Темченко Вадим Іванович

0,1%

0,1%

Всього :

100,0

100,0

Станом на 31 грудня 2017 року зареєстрований та сплачений капітал складав 14
100тис. грн.
Станом на 31 грудня 2018 року зареєстрований та сплачений капітал складав 14 100
тис. грн.
24. Короткострокові позики
Короткостокових позик за період 2018 року не було.
25. Торговельна та інша кредиторська заборгованість
Станом на звітну дату, кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
включає:
Стаття
Торговельна кредиторська заборгованість

31 грудня 2017

31 грудня 2018

86

1

Розрахунки з бюджетом

3

9

Поточні зобов»язання

97

96

Інші поточні зобов»язання
Всього кредиторська заборгованість

6

60

192

166

Поточні зобов»язання в розмірі 96 тис грн – це сума забезпечення на виплату відпусток, яка визначається щомісяця як добуток фактично нарахованої заробітної плати
працівникам і відсотка, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату
відпусток до загального планового фонду оплати праці з урахуванням відповідної
суми відрахувань на загально¬обов’язкове державне соціальне страхування
Розрахунки з бюджетом в розмірі 9 тис грн – це поточний (нарахований) податок на
прибуток за 2018 рік.

Простроченої кредиторської заборгованості немає.

Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2018 року – 5569 тис.грн
включає в себе :
58 тис грн. - заборгованість ТОВ «Конкорд Консалтинг» (передоплата за суборенду
приміщення /останній місяць); 5507 тис.грн. – поворотна фінансова допомога ТОВ
«Конкорд Консалтинг», яка має бути погашена до 03.04.2019 р., та інші.
Дебіторська заборгованість Товариства не має забезпечення.
Простроченої та знеціненої дебіторської заборгованості немає.
22. Грошові кошти
Станом на звітну дату, грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти на
поточних рахунках в банках у таких валютах:
31 грудня 2017

31 грудня 2018

Каса та рахунки в банках, в грн.

484

1217

Рахунки в банках, в евро

23

Всього

507

1217

Станом на 31.12.2018 року, найбільша сума грошових коштів утримується Компанією
у АТ «АЛЬФА БАНК» .

ЕМІТ ІНФО

Зареєстрований статутний капітал

31 грудня 2017,
тис грн

Інші поточні зобов»язання в розмірі 50 тис грн – це отримані від НДУ дивиденди Центренерго, які необхідно перерахувати компанії Torbock Holdinds Limited , 3 тис грн
– отримана передоплата за депозитарні послуги від Concorde (Bermuda) Limited, 3
тис грн - отримана передоплата за депозитарні послуги Mossville Interprises Limited,
4 тис грн - отримана передоплата за депозитарні послуги Torbock Holdinds Limited .

Станом на 31.12.2018 року поточна (торговельна) дебіторська заборгованність
- 401,0 тис грн включає в себе заборгованність за послуги депозитарію: 17 тис
грн - компанія Авалія Інвестментс Лімітед (AVALIA INVESTMENTS LIMITED ), 44 тис
грн - Dartlem Holdings Limited, 33 тис грн - Fernhall Holdings Limited, 137 тис грн Frostmorgon AB , 53 тис грн - Nova Investments Solutions s.r.o, 83 тис грн - АРЕС СИСТЕМС ЛТД, (ARES SYSTEMS LTD), та інші..
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Протягом звітного періоду не відбувались зміни у розподілу часток учасників у
статутному фонді (капіталі) Компанії. Станом на 31.12.2018 р. розмір статутного
фонду (капіталу) відповідає установчим документам, а саме діючій редакції Статуту,
затвердженого загальними зборами учасників згідно Протоколу № 09/08/16 від 09
серпня 2016 року. Державна реєстрація змін до установчих документів проведена
10.08.2016 року за номером 231196597555.

Всього

Накопичена амортизація

31 грудня
року

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

26.Управління капіталом
Компанія розглядає позикові засоби і власний капітал як основні джерела формування фінансових ресурсів. Завданнями управління капіталом є: забезпечення здатності Компанії продовжувати функціонувати як підприємство, що постійно діє, з метою отримання прибутків, а також забезпечення фінансування операційних потреб,
капіталовкладень і стратегії розвитку Компанії. Політика Компанії по управлінню
капіталом направлена на забезпечення і підтримку його оптимальної структури з
метою зменшення сукупних витрат по залученню капіталу.
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.
Відповідно до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на
фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженого рішенням НКЦПФР № 1597 від 01.10.2015р. (з врахуванням змін) Товариство розраховує
такі показники:
1) норматив достатності власних коштів;
2) коефіцієнт покриття операційного ризику;
Також взято до уваги «Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками», затверджене рішенням НКЦПФР № 1597 від 01.10.2015 р., згідно з яким кошти на поточних
рахунках, державні цінні папери, цінні папери, гарантовані державою, та доходи,
нараховані за ними, відносяться до 1-ї групи активів зі ступенем кредитного ризику
0 відсотків.
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Розмір норматив достатності власних коштів Товариства станом на 31.12.2018р.
складає 18,8964, Коефіцієнт покриття операційного ризику – 54,2268.
27. Розкриття іншої інформації

ЕМІТ ІНФО

27.3 Справедлива вартість фінансових інструментів
Нижче наведене порівняння балансової та справедливої вартості фінансових інструментів Товариства, відображених у фінансовій звітності, за категоріями :

27.1 Умовні зобов’язання
27.1.1. Судові позови
Судових позовів, поданих проти Товариства немає, відповідно резерви у фінансовій
звітності не створювалися.

Балансова вартість

Справедлива вартість

2017

2018

2017

2018

2

3

4

5

Довгострокові фінансові інвестиції

7030

7030

7030

7030

Довгострокова дебіторська заборгованість

-

-

-

-

Поточні фінансові
інвестиції

-

-

-

-

27.1.3. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів
Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не
зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності
Товариства.

Торговельна
дебіторська заборгованість

1141

401

1141

401

Грошові кошти та їх
еквіваленти

507

1217

507

1217

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.

Разом активи

8678

8648

8678

8648

Торговельна кредиторська заборгованість

86

1

86

1

27.2 Розкриття інформації про пов’язані сторони
До пов’язаних сторін або операцій з пов’язаними сторонами належать:
•
підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з Товариством;
•
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.

Інші
зобов»язання

поточні

6

60

6

60

Разом
зобов»язання

поточні

92

61

92

61

27.1.2. Оподаткування
Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в
нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові ограни піддадуть сумніву
певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Товариства, ймовірно, що Товариство змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи
та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів,
втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку
керівництва Товариство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить
резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними
податковими органами протягом трьох років.

1

Станом на 31.12.2018 року Товариство володіла корпоративними правами , а саме –
часткою в статутному капіталі ТОВ «Конкорд Кепітал» . Ця інвестиція на підприємстві
обліковується за методом участі в капіталі. На дату балансу вартість інвестиції відображаються за вартістю , що визначається з урахуванням змін загальної величини
власного капіталу об”єкта інвестування.
Балансова вартість збільшується на суму платежів безпосередньо пов”язаних з придбанням фінансової інвестиції та зменшується на суму , що є часткою інвестора в
чистому збитку об”єкта інвестування за звітний період, із включенням цієї суми до
складу втрат від участі в капіталі.
Визнання фінансових інвестицій , визначення їх первинної вартості здійснювалися
відповідно до МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання» та МСБО 28 «Інвестиції в
асоційовані та спільні підприємства» і на дату складання балансу становили 7 030,0
тис грн. В обліку підприємства та у фінансових звітах не проводилась дооцінка/
уцінка довгостокових фінансових інвестицій, які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств.
За період 2018 року Товариства з обмеженою відповідальністю «Новавест» не отримувало дивиденди, відсотки або інші види доходів від володіння корпоративними
правами.
Станом на 31 грудня 2018 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі
у капіталі » 7 030 тис. грн і становлять 49,09% від валюти балансу.
тис грн
Операції

Операції з пов’язаними
сторонами, 2018 рік

1

Операції з пов’язаними
сторонами, 2017 рік

2

3

Поворотна
фінансова
допомога ТОВ «Конкорд
Консалтинг»

42 323

34 363

Нарахування/виплати
Генеральному директору
Нечай А.В.

73,3

67,4

Фінансові зобов»язання

Справедлива вартість фінансових активів та зобов’язань, включена у фінансову
звітність, являє собою суму, на яку можна обміняти інструмент у результаті поточної операції між зацікавленими сторонами, відмінної від вимушеного продажу або
ліквідації.
Для визначення справедливої вартості використовувались такі методи та припущення:
Справедлива вартість грошових коштів і короткострокових депозитів, торговельної дебіторської і кредиторської заборгованості, а також інших короткострокових
зобов’язань, приблизно дорівнює їх балансовій вартості, в основному через те, що
ці інструменти будуть погашені в найближчому майбутньому. Товариство оцінює
довгострокову дебіторську заборгованість на підставі таких параметрів, як процентні ставки, фактори ризику, характерні для країни, індивідуальна платоспроможність клієнта і ризикові характеристики проекту, що фінансується. На підставі цієї
оцінки для обліку очікуваних збитків за цією дебіторською заборгованістю використовуються резерви.
Справедлива вартість кредитів, виданих банками, та іншої фінансової заборгованості, визначається шляхом дисконтування майбутніх грошових потоків з використанням поточних ставок для заборгованості з аналогічними умовами, кредитним ризиком і строками, що залишилися до погашення.
Справедлива вартість фінансових активів, наявних для продажу, визначається на
підставі котирувань цін на активних ринках, якщо це можливо. У разі відсутності
активного ринку для цього виду фінансових активів, вони відображаються за собівартістю, яка є найбільш близькою до справедливої вартості фінансових активів, що
не котуються.
Станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року фінансові інструменти, визнані за справедливою вартістю, яка відповідає балансовій вартості.
27.4. 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.
28. Кредитний ризик
Кредитний ризик – ризик виникнення у Компанії фінансових втрат (збитків) внаслідок невиконання в повному обсязі або неповного виконання контрагентом своїх фінансових зобов’язань перед Компанією відповідно до умов договору. Розмір збитків
у цьому випадку пов’язаний із сумою невиконаного зобов’язання.

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи АВАЛІЯ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД - Мазепа Ігор Олександрович, Україна.
ТОВ «НОВАВЕСТ» укладено договір операційної оренди з ТОВ «Конкорд Консалтинг»
(код 34926557) частини торгово-офісного комплексу «Парус», строк дії договору суборенди до 31.08.2019р.
Загальна сума орендної плати та комунальних послуг за 2017 рік складає – 917 тис
грн., за 2018 рік – 988 тис грн., які відображені в адміністративних витратах в Звіті
при прибутки та збитки.
Загальна сума майбутніх мінімальних орендних платежів за невідмовними угодами
про операційну оренду за 8 міс 2019р – 658 тис грн., за 1 місяць – 82 тис грн
Також між ТОВ «НОВАВЕСТ» було укладено договір поворотної фінансової допомоги
з ТОВ «Конкорд Консалтинг». Заборгованність Товариства з обмеженою відповідальністю «Конкорд Консалтинг» перед ТОВ «НОВАВЕСТ» станом на 31 грудня 2018 р.
складає 5507 тис.грн.
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Позики та дебіторська
заборгованність

До кредитних ризиків відносяться, зокрема:
ризик контрагента – ризик виникнення збитків, повної або часткової втрати активів
через невиконання або несвоєчасне виконання клієнтом або контрагентом за правочином щодо цінних паперів своїх зобов’язань перед Компанією;
ризик дефолту – ризик виникнення збитків, повної або часткової втрати активів
через невиконання або несвоєчасне виконання емітентом або особою, що видала
цінний папір, що належать Компанії, своїх зобов’язань щодо виплати доходу та/або
погашення цінних паперів.
Кредитний ризик виникає, головним чином, у зв’язку із дебіторською заборгованістю.
Дебіторська заборгованість
Управління кредитним ризиком, що пов’язаний із покупцями, здійснюється кожною бізнес-одиницею у відповідності до політики, процедур та системі контролю,
встановленими Компанією по відношенню до управління кредитними ризиками,
що пов’язані із покупцями. Кредитна якість покупця оцінюється на основі детальної
форми оцінки кредитного рейтингу. Основні фактори, які беруться до уваги в ході
аналізу зменшення корисності дебіторської заборгованості включають визначення
того, чи прострочені виплати основної суми заборгованості більш, ніж на 365 днів,
чи відомо про будь-які труднощі з огляду на грошові потоки контрагентів,зниження
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кредитного рейтингу або порушення первісних умов відповідного договору.
Здійснюється регулярний моніторинг непогашеної дебіторської заборгованості покупців. Компанія здійснює аналіз зменшення корисності заборгованості, що
оцінюються індивідуально (по великим контрагентам), і резерву на зменшення
корисності заборгованості, що оцінюються у сукупності (велика кількість малих дебіторів об’єднуються у однорідні групи). Компанія оцінює концентрацію ризика по
відношенню до торгової дебіторської заборгованості, як низьку.
Резерв під зменшення корисності заборгованості, що оцінюється на індивідуальній
основі
Компанія визначає суму резерву на зменшення корисності окремо за кожною суттєвою заборгованістю в індивідуальному порядку. Питання, що розглядаються при
визначенні суми резерву, включають можливість реалізації бізнес-плану контрагента, його здатність підвищити продуктивність праці в разі виникнення фінансових
труднощів, грошові надходження та очікувані виплати дивідендів в разі оголошення
банкрутом, наявність іншої фінансової підтримки та можлива вартість продажу застави, а також часові рамки очікуваних грошових потоків. Збитки від зменшення корисності оцінюються на кожну звітну дату, якщо будь-які непередбачені обставини
не вимагають більшої уваги.
Резерв під зменшення корисності заборгованості, що оцінюється на сукупній основі
Компанія визначає суму резерву на зменшення корисності несуттєвої заборгованості, а також окремої суттєвої заборгованості, стосовно якої ще немає об’єктивних
ознак зменшення корисності, на сукупній основі. Компанія аналізує резерви на знецінення на кожну звітну дату, при цьому кожний сукупність заборгованостей (портфель) перевіряється окремо.
В ході аналізу резерву на зменшення корисності заборгованості на сукупній основі
Компанія враховує зменшення корисності, що може мати місце у портфелі, навіть
якщо немає об’єктивних ознак зменшення корисності окремої заборгованості. Збитки від зменшення корисності визначаються з урахуванням такої інформації: збитки
в портфелі у попередніх періодах, поточні економічні умови, відповідний проміжок часу між моментом можливого понесення збитку від зменшення корисності та
моментом визначення зменшення корисності як такого, що потребує створення
резерву в ході аналізу знецінення окремих активів, а також очікувані надходження
та відшкодування в разі знецінення зменшення корисності. Керівництво Компанії
відповідає за прийняття рішення щодо тривалості такого періоду, що не повинна
перевищувати один рік.
Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Компанії є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги
та будь-яка інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові
зобов’язання. Компанія використовує наступні методи управління кредитними ризиками:
•
ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів;
•
ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою);
•
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.
29. Фінансові ризики
Загальний фінансовий ризик (ризик банкрутства) - ризик неможливості продовження діяльності підприємства, який може виникнути при погіршенні фінансового стану Компанії, якості його активів, структури капіталу, при виникненні збитків від його
діяльності внаслідок перевищення витрат над доходами.
Ринковий ризик - ризик виникнення фінансових втрат (збитків), які пов’язані з несприятливою зміною ринкової вартості фінансових інструментів у зв’язку з коливаннями цін на чотирьох сегментах фінансового ринку, чутливих до зміни відсоткових
ставок: ринку боргових цінних паперів, ринку пайових цінних паперів, валютному
ринку і товарному ринку. Метою управління ринковим ризиком є управління та
контроль за збереженням рівня ринкового ризику в прийнятих межах з одночасно
оптимізацією прибутковості по операціях.
Ринковий ризик включає процентний ризик, пов’язаний з негативними наслідками
коливання цін на боргові цінні папери та похідні фінансові інструменти процентної
ставки. Компанія зазнає впливу коливань переважних рівнів ринкових процентних
ставок на свій фінансовий стан та грошові потоки. Процентна маржа може збільшуватись в результаті таких змін, але може й зменшуватись або призводити до збитків
у разі виникнення несподіваних змін.
	
пайовий ризик, пов’язаний з негативними наслідками коливання цін на
пайові цінні папери та похідні фінансові інструменти, базовим активом яких є такі
цінні папери;
	
валютний ризик, пов’язаний з негативними наслідками коливання курсів іноземних валют та золота. За 2018 рік курс ЄВРО коливався в коридорі, нижня
межа якого становила 30,17 грн./ЄВРО, а верхня – 35,66 грн./ЄВРО, курс рубля: нижня межа – 0,3958 грн./рубль, верхня межа – 0,5140 грн./рубль, курс долара США:
нижня межа – 25,92 грн./долар США, а верхня межа – 28,88 грн./долар США
	
значні коливання курсів не можуть значно вплинути на розмір прибутку
Компанії, оскільки Компанія майже не проводить операцій в іноземній валюті, але
це може погіршити її стан бо впливає на фінансове становище її клієнтів.
	
товарний ризик, пов’язаний з негативними наслідками коливання цін на
похідні фінансові інструменти, базовим активом яких є товари;
	
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 процентного, пайового, валютного чи товарного ризиків), 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. Компанія не проводила аналіз чутливості валютного та відсоткового ризиків, оскільки станом на звітні
дати не мала на балансі фінансових активів у іноземній валюті та/або фінансових
інструментів із фіксованою відсотковою ставкою.
Серед методів пом’якшення цінового ризику Компанія використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові інструменти
з нефіксованим прибутком.
На основі аналізу історичної волатильності фондового індексу ПФТС керівництво
Компанії визначило, що ціновий ризик для акцій українських підприємств становить
+/-40,4% (у попередньому році +/-70,7%). Потенційна зміна цін визначена на спостереженнях історичної волатильності дохідностей цього класу активів. Потенційна
волатильність визначається як така, що відповідає стандартному відхиленню річних
дохідностей акцій протягом останніх 5 років. Якщо ринкові ціни змінюватимуться за
таким сценарієм, це може впливати на вартість чистих активів.
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30. Ризик ліквідності
Ризик ліквідності – ризик виникнення збитків у Компанії у зв’язку з неможливістю
своєчасного виконання ним в повному обсязі своїх фінансових зобов’язань, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат, внаслідок відсутності достатнього обсягу
високоліквідних активів. Ризик ліквідності існує тоді, коли існує розбіжність у строках виплат за активами і зобов’язаннями. Для управлінського персоналу Компанії
надзвичайно важливо, щоб строки виплат за активами відповідали строкам виплат
за зобов’язаннями, процентні ставки по активах відповідали процентним ставкам
по зобов’язаннях, а якщо існую будь-яка невідповідність, щоб вона булла під контролем.
Компанія здійснює управління ліквідністю з метою забезпечення постійної наявнисті коштів, необхідних для виконання усіх зобов’язань у визначені терміни. Політики
ліквідності компанії перевіряється і затверджується управлінським персоналом.
Як правило, Компанія забезпечує наявність достатніх грошових коштів на вимогу
для оплати очікуваних операційних витрат на період до 3-х місяців, включаючи обслуговування фінансових зобов’язань; це не поширюється на екстремальні ситуації,
які неможливо передбачити, такі, як стихійне лихо.
До ризиків ліквідності відносяться, зокрема:
ризик ринкової ліквідності – ризик виникнення збитків, повної або часткової втрати
активів через неможливість купівлі або продажу активів у потрібній кількості за достатньо короткий період часу в силу погіршення ринкової кон’юнктури;
ризик балансової ліквідності – ризик виникнення збитків, виникнення дефіциту грошових коштів або інших високоліквідних активів для виконання зобов’язань перед
інвесторами/контрагентами. Інформація щодо кожного окремого виду дебіторської
та кредиторської заборгованості Компанії у розрізі строків погашення представлена у відповідних розділах цих приміток.
Зниження ризику
Компанія не використовує похідні фінансові інструменти для управління ризиками,
що виникають внаслідок зміни процентних ставок, а також кредитного ризику та
ризику ліквідності.
Компанія не приймала участі в будь-яких операціях з використанням похідних фінансових інструментів. Загальна програма управління ризиками направлена на
відстежування динаміки фінансового ринку України і зменшення його потенційного
негативного впливу на результати діяльності Компанії.
Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні
зобов’язань, пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом
поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.
Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності.
Товариство аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською заборгованістю
та іншими фінансовими активами, зобов’язаннями, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.
Інформація щодо недисконтованих платежів за фінансовими зобов’язаннями Товариства в розрізі строків погашення представлена наступним чином:

Вид фінансового активу

до 1 міс.

1-3 місяців

3-12 місяців

>12 місяців

Грошові кошти та їх еквіваленти

1217

-

-

-

Інша поточна
дебіторськ а
заборгованність

5569

-

-

-

Поточні
фінансові інвестиції

0

-

-

-

Разом грошовий потік

6786

-

-

Вид
фінансового
зобов’язання

до 1 міс.

1-3 місяців

3-12 місяців

>12 місяців

Довгострокові кредити
банків

-

-

-

-

Короткострокові кредити
банків

-

-

-

-

-

96

-

60

-

-

11

96

-

Торговельна
кредиторська
заборгованість
Поточні
забезпечення
(резерв відпусток)

1

-

Інші поточні
зобов”зання
Усього потенційних майбутніх виплат

-

31. Операційні ризики
Операційний ризик включає наступні:
•
правовий ризик - наявний або потенційний ризик виникнення збитків,
повної або часткової втрати активів, пов’язаний з недотриманням Компанією вимог
законодавства, договірних зобов’язань, а також з недостатньою правовою захищеністю Компанії або з правовими помилками, яких припускається Компанія при про-
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вадженні професійної діяльності;
•
інформаційно-технологічний ризик - наявний або потенційний ризик
виникнення збитків, повної або часткової втрати активів, пов’язаний з недосконалою роботою інформаційних технологій, систем та процесів обробки інформації або
з їх недостатнім захистом, включаючи збій у роботі програмного та/або технічного
забезпечення, обладнання, інформаційних систем, засобів комунікації та зв’язку, порушення цілісності даних та носіїв інформації, несанкціонований доступ до інформації сторонніх осіб та інше;
•
ризик персоналу - наявний або потенційний ризик виникнення збитків,
повної або часткової втрати активів, пов’язаний з діями або бездіяльністю працівників Компанії (людським фактором), включаючи допущення помилки при проведенні
операції, здійснення неправомірних операцій, пов’язане з недостатньою кваліфікацією або із зловживанням персоналу, перевищення повноважень, розголошення
інсайдерської та/або конфіденційної інформації та інше;
32. Інші нефінансові ризики
До інших нефінансових ризиків діяльності Компанії відносяться:
•
стратегічний ризик - ризик виникнення збитків, які пов’язані з прийняттям неефективних управлінських рішень, помилками, які були допущені під час їх
прийняття, а також з неналежною реалізацією рішень, що визначають стратегію діяльності та розвитку Компанії;
•
ризик втрати ділової репутації (репутаційний ризик) - ризик виникнення збитків, пов’язаних зі зменшенням кількості клієнтів або контрагентів Компанії
через виникнення у суспільстві несприятливого сприйняття Компанії, зокрема його
фінансової стійкості, якості послуг, що надаються Компанією, або його діяльності в
цілому, який може бути наслідком реалізації інших ризиків;
•
системний ризик – ризик виникнення збитків у значної кількості установ, який обумовлений неможливістю виконання ними своїх зобов’язань у зв’язку
з невиконанням (несвоєчасним виконанням) зобов’язань однією установою внаслідок реалізації у неї кредитного ризику, ризику ліквідності або іншого ризику.
Системний ризик, на який впливає стан економіки загалом і певною мірою відбиваються на дохідності цінних паперів та фінансових інструментів, що обертаються
на ринку цінних паперів, спричинені кон’юнктурою та особливостями фондового
ринку, на якому Компанія здійснює свою діяльність, несе загрозу порушення діяльності всієї фінансової системи.
•
ризик настання форс-мажорних обставин - ризик виникнення збитків,
повної або часткової втрати активів, через настання невідворотних обставин, у тому
числі обставин непереборної сили, що неможливо передбачити, які призводять або
створюють передумови для виникнення збоїв у роботі Компанії або безпосередньо
перешкоджають її нормальному функціонуванню.
33.
Політики та процедури управління ризиками
Політики управління ризиками Компанії визначаються з метою виявлення, аналізу та управління ризиками, з якими стикається Компанія, встановлення належних
лімітів ризиків і засобів контролю за ними, постійного моніторингу рівнів ризиків
і дотримання лімітів. Політики і процедури управління ризиками регулярно переглядаються з метою відображення змін ринкових умов, продуктів і послуг, що пропонуються, та провідних практик.
Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за управління ключовими
ризиками, розробку та впровадження процедур управління ризиками та контролю,
а також за затвердження укладення договорів на значні суми.
34.
Інформація, що підтверджує статті, подані у звіті про рух грошових коштів (Інші надходження, Інші витрачання )
Найменування показника

за 2018 рік

за 2017 рік

Реалізація продукції (товарів, робіт,
послуг) (код 3000)

2 496

827

Надходження фінансових установ від
поверненя позик (код 3055)

42 294

28 205

Інші витрачання (поворотна фінансова допомога) (код 3190)

18

4

42 323

34 363

Рух коштів у результаті операційної
діяльності

Витрачання фінансових установ від
поверненя позик (код 3155)
		

35.
Події після дати балансу
Відповідно до засад, визначених МСБО 10 щодо подій після дати балансу, події що
потребують коригування активів та зобов’язань Товариства - відсутні.

Директор			
Нечай А.В.

		

Головний бухгалтер						
Радченко Х.В.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фінансової звітності
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВАВЕСТ»
за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Учасникам та керівництву ТОВ «НОВАВЕСТ»

РОЗДІЛ І. ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ДУМКА ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ
Ми провели аудит річної фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВАВЕСТ» (надалі – ТОВ «НОВАВЕСТ»/Товариство) за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, а саме: балансу (звіту про фінансовий стан) станом на
31.12.2018р., звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух
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грошових коштів (за прямим методом), звіту про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, та Приміток до фінансової звітності, включаючи стислий
виклад значущих облікових політик.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних в розділі «Основа
для думки із застереженням», перевірена фінансова звітність ТОВ «НОВАВЕСТ», що
додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2018 року, його фінансові результати і грошові потоки
за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів
фінансової звітності (МСФЗ).
ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ
За результатами аудиторської перевірки, аудитори зауважують наступне:
У складі довгострокових фінансових інвестицій, які обліковуються за методом участі у капіталі інших підприємств, на балансі Товариства обліковуються корпоративні
права, а саме – частка в статутному капіталі ТОВ «КОНКОРД КЕПІТАЛ», що становить
100%. Інвестиція обліковується за вартістю придбання. На звітну дату не було проведено ні дооцінки, ні уцінки довгострокових фінансових інвестицій. Балансова вартість довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.12.2018 року залишилась
незмінною та відображена у сумі 7030 тис.грн. Погоджуючись з розрахунками та
оцінкою фінансових інвестицій, визначеною керівництвом, аудитори надають думку
із застереженням, оскільки, ринкові котирування таких активів відсутні.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту,
огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (МСА) видання 2016-2017 років, що з 01.07.2018 року застосовуються в якості національних стандартів аудиту
згідно із рішенням Аудиторської палати України від 08.06.2018 року №361 (надалі
– МСА).
Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту.
Ми є незалежними по відношенню до ТОВ «НОВАВЕСТ» згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс
РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової
звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.
Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки.
КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ АУДИТУ
Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період.
Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому
та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо
окремої думки щодо цих питань. Проаналізувавши перелік всіх питань, інформація
щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, та питань,
що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності за період, що перевірявся. До ключових питань ми відносимо істотну операцію з активами, шляхом
укладення договору поворотної фінансової допомоги з пов’язаною особою на суму
16473 тис.грн., заборгованість по якому станом на 31.12.2018 року становить 5507
тис.грн., що перевищує 10% від загальної величини активів.
ІНША ІНФОРМАЦІЯ, ЩО НЕ Є ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ ТА ЗВІТОМ АУДИТОРА ЩОДО
НЕЇ
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, яка подається до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку (НКЦПФР), згідно Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
(Рішення НКЦПФР від 11.06.2013 року №992 із змінами), але не містить фінансової
звітності та нашого звіту аудитора щодо неї.
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не
робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.
У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність
між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими
під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей
факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ТИХ, КОГО НАДІЛЕНО НАЙВИЩИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ ЗА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ
Управлінський персонал ТОВ «НОВАВЕСТ» 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
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на
основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит згідно з Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та
супутніх послуг (МСА) видання 2016-2017 років, що з 01.07.2018 року, що застосовуються в якості національних стандартів аудиту згідно із рішенням Аудиторської
палати України від 08.06.2018 року №361 (надалі – МСА).
Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й
виконання аудиторської перевірки для отримання обґрунтованої впевненості, що
консолідована фінансова звітність Небанківської фінансової групи не містить суттєвих викривлень.
При оцінці суттєвості ми керувалися положеннями Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів.
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
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 при-
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ймаються 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 невиявлення суттєвих викривлень внаслідок шахрайства є вищим, ніж ризик невиявлення 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.
РОЗДІЛ ІІ. ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ, що визначені «Вимогами
до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на
ринку цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів», затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.02.2013 року №160 із змінами.
Основні відомості про Товариство (таблиця 1):
Місцезнаходження

01001, м. Київ, вул. Мечникова, 2

Офіційна сторінка в інтернеті

http://www.novavest.me/home

Дата державної реєстрації

14.09.2015 року №1070 102 0000 059468

Остання дата внесення змін до установчих документів

Не вносилось

Перелік ліцензій (дозволів) Товариства
на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну їх дії.

Ліцензія №1071, видана Національною
комісією цінних паперів цінних паперів
та фондового ринку - 03.11.2016 року,
строк дії ліцензії необмежений, на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарна діяльність
депозитарної установи

Види діяльності за КВЕД

64.20 Діяльність холдингових компаній;
64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові субєкти;
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного
забезпечення), н.в.і.у.;
66.12 Посередництво за договорами
по цінних паперах або товарах (основний);
66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування
та пенсійного забезпечення;
66.30 Управління фондами

Перелік учасників станом на 31.12.2018
року

АВАЛІЯ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, 2-4
Арх. Макарія ІІІ Кепітал Сентер Нікосія
Кіпр 1065. Власник 99,9% статутного
капіталу Товариства. Розмір внеску
14085900,00 гривень;
Темченко Вадим Іванович, 02192, м.
Київ, Дарницький бульвар, 4, кв. 207.
Власник 0,1% статутного капіталу Товариства. Розмір внеску 14100,00 гривень.

Керівник

Нечай Андрій Васильович

Головний бухгалтер

Радченко Христина Володимирівна

Кількість працівників

10

Висновки до певних елементів, рахунків та статей фінансового звіту:
А) відповідність розміру власного капіталу вимогам, установленим нормативноправовими актами НКЦПФР:
Власний капітал ТОВ «НОВВЕСТ» станом на 31.12.2018 року складає 14154 тис.грн., в
тому числі зареєстрований капітал – 14100 тис.грн., нерозподілений прибуток – 54
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тис.грн.
Розмір власних коштів (регулятивного капіталу) Товариства складає 7049 тис.грн.,
що відповідає вимогам п.3 глави 2 розділу VI «Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками» (Рішення НКЦПФР №1597 від 01.10.2015 року із змінами).
Б) відповідність розміру статутного капіталу установчим документам:
Станом на 31 грудня 2018 року Статутний капітал Товариства складає 14 100 000,00
грн. (Чотирнадцять мільйонів сто тисяч грн. 00 коп.), та повністю сформований виключно грошовими коштами, що відповідає вимогам чинного законодавства та
встановленим нормативам.
Згідно Статуту в останній редакції від 10.08.2016 року №231196597555 (Протокол
№09/08/16 від 09.08.2016 року) учасниками Товариства є
АВАЛІЯ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, юридична особа, що створена за законодавства
Республіки Кіпр, офіс якої розташований за адресою: Нікосія, Арх. Макаріу, буд.
ІІІб 2-4, Кепітал центр, оф.9-й поверх, Реєстр. Номер 1065. Частка учасника складає
14085900,00 (чотирнадцять мільйонів вісімдесят п’ять тисяч дев’ятсот) грн., що становить 99,9% статутного капіталу та
Фізична особа Темченко Вадим Іванович. паспорт серії СН № 329349 виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м.Києві 22 жовтня 1996 р., ІПН 2794007536, зареєстрований за адресою : 02192, м.Київ, Дніпровський р-н, Дарницький б/р, буд 4 кв.
207. Частка учасника складає 14100,00 (чотирнадцять тисяч сто) грн., що становить
0,1% статутного капіталу Товариства.
В) Формування та сплата статутного капіталу:
Формування статутного капіталу та факт внесення грошових коштів до
статутного капіталу Товариства підтверджено в аудиторському висновку (звіті незалежного аудитора) станом на 31.12.2016 року, наданого ТОВ «М.Р.АУДИТ», код ЄДРПОУ 37569947, свідоцтво про включення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429, видане на підставі рішення №229/4 від 31.03.2011 року Аудиторською
Палатою України.
Таким чином, станом на 31.12.2018 року статутний капітал у розмірі 14 100 000,00
грн. був сформований у повному обсязі та внесений грошовими коштами.
Статутний капітал Товариства заявлений та зареєстрований органами державної
реєстрації, та внесений грошовими коштами у повному обсязі. Товариство не має
неоплаченого капіталу.
Це підтверджується первинними документами, записами по бухгалтерському рахунку 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал» та відображенням цієї суми в розділі 1
пасиву балансу по статті «Зареєстрований капітал» (рядок 1400).
Ведення бухгалтерського обліку по вищезазначеним статтям відповідає вимогам
МСБО.
Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу товариства відповідає
вимогам до мінімального розміру статутного капіталу визначених у статті 14 п. 2
Закону України «Про депозитарну систему» від 06.07.2012 року, а саме: на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи юридична особа повинна
мати сплачений коштами статутний капітал у мінімальному розмірі не менш як 7
мільйонів гривень.
Розмір статутного капіталу Товариства відповідає вимогам п.3 гл.4 розділу ІІІ «Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності
на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 року №817 із змінами), на видачу ліцензії на
провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи.
Г) наявність/відсутність податкового боргу, несплачених штрафних санкцій за порушення законодавства про фінансові послуги, в т.ч. на ринку цінних паперів:
На підставі отриманих запевнень від керівництва, ми констатуємо, що ТОВ «НОВАВЕСТ» не має податкового боргу та штрафних санкцій за порушення законодавства
про фінансові послуги, в т.ч. на ринку цінних паперів станом на 31.12.2018 року.
Інформація стосовно напрямків використання коштів, що внесені для формування
статутного капіталу Товариства:
Грошові кошти, що внесені для формування статутного капіталу ТОВ «НОВАВЕСТ»,
використані для провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів – депозитарної діяльності депозитарної установи.
Інформація про пов’язаних осіб
Пов’язаними сторонами вважаються сторони, якщо одна сторона має
можливість контролювати іншу сторону або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень іншою стороною. Пов’язані сторони Товариства включають учасників, ключовий управлінський персонал, підприємства,
які мають спільних власників та перебувають під спільним контролем, підприємства,
що перебувають під контролем ключового управлінського персоналу, а також компанії, стосовно яких у Товариства є істотний вплив.
У таблиці представлені пов’язані сторони Товариства:
№

Пов’язана сторона

Підстава

1

АВАЛІЯ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, Нікосія, Арх. Макарія, ІІІ 2-4, Кепітал
центр, оф. 9-й поверх, Реєстр. Номер 1065

Учасник ТОВ «НОВАВЕСТ», якому
належить 99,9% частки у статутному капіталі Товариства.

2

Темченко Вадим Іванович, ідентифікаційний код 2794007536

Учасник ТОВ «НОВАВЕСТ», якому
належить 0,1% частки у статутному
капіталі Товариства.

3

Нечай Андрій Васильович

Керівник ТОВ «НОВАВЕСТ»

4

ТОВ «КОНКОРД КОНСАЛТИНГ», код
ЄДРПОУ 34996557

Орендодавець, позичальник

У примітках (п.27.2) до фінансової звітності розкрита інформація щодо операцій з
пов’язаними особами, зокрема, щодо заборгованості ТОВ «КОНКОРД КОНСАЛТИНГ»
за договором поворотної фінансової допомоги станом на 31.12.2018 року у сумі
5507 тис.грн.
Інформація про наявність та обсяг непередбачених активів та зобов’язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою:
Ми отримали достатню впевненість в тому, що у ТОВ «НОВАВЕСТ» станом на
31.12.2018 року відсутні непередбачені активи та зобов’язання, ймовірність визнання яких на балансі Товариства є достатньо високою.
Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у
фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан:
Ми проаналізували інформацію щодо наявності подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на
фінансовий стан Товариства. Фактів таких подій не встановлено.
Пруденційні нормативи, що застосовуються до Товариства станом на 31.12.2018 рік,
згідно вимог Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності
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на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками (рішення НКЦПФР
№1597 від 01.10.2015 року із змінами):
Показник

Значення показника на
31.12.2018 року

Нормативне
показника

значення

Розмір власних коштів

7049

Не менше мінімального розміру статутного
капіталу, встановленого законодавством для
професійної діяльності
на фондовому ринку –
депозитарної діяльності
депозитарної установи
(не менше 7 млн.грн.)

Норматив
достатності
власних коштів

18,8964

Не менше 1

Коефіцієнт покриття операційного ризику

54,2268

Не менше 1

Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на
діяльність заявника у майбутньому та оцінку ступеня їхнього впливу
Нам невідома інформація щодо наявності у Товариства інших фактів та обставин, які
можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства у майбутньому.
РОЗДІЛ ІІІ. ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ
Основні відомості про аудиторську фірму:
Повне найменування юридичної особи
відповідно до установчих документів:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аудит-Стандарт»

Код за ЄДРПОУ:

32852960

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України:

№ 3345, рішення Аудиторської палати
України № 9 від 26.02.2004.

Свідоцтво про відповідність системи
контролю якості

Номер бланку 0795, Рішення АПУ
№362/4 від 25.06.18, дійсне до
31.12.2023

Включено до розділів Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності
під реєстраційним номером 3345

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 аудиторів, аудитор Титаренко В.М. (сертифікат аущо брали участь в аудиті; номер, серія, дитора № 006083, серія «А»);
дата видачі сертифікатів аудитора, ви- аудитор Муратова К.В. (сертифікат ауданих Аудиторською палатою України: дитора № 007125, серія «А»)
Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:
- дата та номер договору на проведення аудиту

14.01.2019 № 12-2/19

- дата початку аудиту
- дата закінчення проведення аудиту

28.01.2019 р.
01.03.2019 р.

Партнер з аудиту
Директор
ТОВ «АФ «АУДИТ-СТАНДАРТ»

К.В. Муратова
В.М. Титаренко

Адреса аудитора: Україна, 04080, м. Київ, вул. Юрківська/Фрунзе , буд. 2-6/32. Літ. «А»
Дата складання аудиторського висновку: 01 березня 2019 року
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Товариство з обмеженою відповідальністю «Конкорд Кепітал»
КОДИ

Територія: Печерський р-н, м. Києва
2019

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

39018979

Середня кількість працівників: 14

за КОАТУУ

8038200000

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2),
грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками).

за КОПФГ

240
66.12

за КВЕД

Адреса: вулиця Мечникова, буд. 2 м. Київ, 01001, т. 3915577
Складено:

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018р.
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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На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

2

3

4

1000
1001
1002
1005

46
77
31

104
160
56

1010

150

250

1011
1012
1015

396
246

599
349

Код
рядка

Примітка

1016
1017
1020

• Форма №1

V

•
Пасив

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

Код
рядка

Примітка

На початок
звітного
періоду

2

3

4

5

7000

7000

3702

3739

1400

1420
1425
1430
1435
1495

Пенсійні зобов`язання

1505

1035

Довгострокові кредити банків

1510

1040

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

1515
1520

1065

Благодійна допомога

1526

1090
1095

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

1530

резерв незароблених премій

1533

інші страхові резерви

1534

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

1535
1540
1545
1595

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

1600
1605

1022
1030

1045
1050
1060

196

354

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125

4075

42

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170

3094
1068
7438

4709
1058
5893

7438

5893

1180
1181
1182
1183
1184
1190
1195

15675

11702

1200
1300

15871

12056

На кінець
звітного
періоду

1401
1405
1410
1411
1412
1415

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

1021

1801001

Код за ДКУД

(

) (

)

(

) (

)

10702

10739

2990
758
758

54
2
2

133

120

1670
1690

1288

1141

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

1695

5169

1317

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

Баланс

1900

15871

12056
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1500

1521
1525

1531
1532

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

1700
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ЕМІТ ІНФО

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

Стаття

1

2

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

2000

Чисті зароблені страхові премії

2010

Премії підписані, валова сума

2011

3

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

4

5

51911

507104

2013

Зміна частки перестраховиків у
резерві незароблених премій

2014

2070

Валовий
прибуток

2090

збиток

2095

(

154

) (

491

)

Інші операційні витрати

2180

(

11

) (

21

)

(

50245

) (

)

12997

1666
(

494107

) (

)

Інші фінансові доходи

2220

Інші доходи

2240

Дохід від благодійної допомоги

2241

Фінансові витрати

2250

(

) (

)

Втрати від участі в капіталі

2255

(

) (

)

Інші витрати

2270

(

Зміна частки перестраховиків в
інших страхових резервах

2112

Інші операційні доходи

2120

1412

170

Дохід від зміни вартості активів,
які оцінюються за справедливою
2121
вартістю
Дохід від первісного визнання
біологічних активів і сільськогоспо- 2122
дарської продукції
(

Код Пимітрядка
ка

Частка іншого сукупного доходу
асоційованих та спільних підприємств

2415

Інший сукупний дохід

2445

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

Податок на прибуток, пов`язаний з
іншим сукупним доходом

2455

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

Сукупний дохід (сума рядків
2350,2355 та 2460)

2465

www.emitinfo.com

(

297

) (

352

)

795
91

прибуток

2290

збиток

2295

(

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

(

Прибуток (збиток) від припиненої
діяльності після оподаткування

2305

3210

) (

5439

)

прибуток

2350

збиток

2355

10

) (

45

3759

4343
) (

8

)

) (

)
781

)

3

37
(

3562
) (

)

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

2410

7216

Чистий фінансовий результат:

2130

Накопичені курсові різниці

)

2200

Фінансовий результат до оподаткування:

2405

) (

Дохід від участі в капіталі

2111

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

(

2195

Зміна інших страхових резервів,
валова сума

2400

)

збиток

Прибуток (збиток) від впливу інфля- 2275
ції на монетарні статті

Дооцінка (уцінка) необоротніх
активів

) (

2190

2110

2

(

прибуток

Дохід (витрати) від зміни інших
страхових резервів

1

5

2150

2105

Стаття

4

Витрати на збут

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

Адміністативні витрати

3

Фінансовий результат від операційної діяльності:

Собівартість реалізованої продукції 2050
(товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2

Витрати від зміни вартості активів,
які оцінюються за справедливою
2181
вартістю
Витрати від первісного визнання
біологічних активів і сільськогоспо- 2182
дарської продукції

Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума

1801003

Код за ДКУД
1

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

4

5

Стаття

1

Код Пимітрядка
ка

2

3

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

4

5

Матеріальні затрати

2500

27

15

Витрати на оплату праці

2505

1110

1033

Відрахування на соціальні заходи

2510

228

220

Амортизація

2515

128

105

Інші операційні витрати

2520

1728

4087

Разом

2550

3221

5460

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Стаття

1
Середньорічна кількість простих
акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію
Скоригований чистий прибуток
(збиток) на одну просту акцію
37

3562

Дивіденди на одну просту акцію
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Код Пимітрядка
ка

2

3

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

4

5

2600
2605
2610
2615
2650

ЕМІТ ІНФО
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ЕМІТ ІНФО

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

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

3011
3015

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

Код
рядка

Примітка

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

4

3000
3005
3006
3010

За аналогічний
період попереднього року
5

628
21

7889
51

2

3025
3035
3040
3045
3050
3055

165193

3095

2735

3100

(

7814

) (

1987

)

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

(
(
(

822
248
1019

) (
) (
) (

804
225
217

)
)
)

3116

(

764

) (

28

)

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

(

165563

) (

213600

)

3190

(

120

) (

378

)

-7009

3215

Примітка

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
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63433

352

184

3220
3225
3230

611

3235
3250

5626275

3255

(

3260
3270
3275

(
(
(

3280

(

3290

(

3295

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

-1965

Код
рядка

5

48071

3205

43011

1391640
) (

62466

) (
) (
) (

)
)
)

) (
5626224

) (

5463

)

)
1392352

)

1050

3300
3305
3310
3340
3345

(

) (

)

3350
3355
3360

(
(
(

) (
) (
) (

)
)
)

3365

(

) (

)

3370

(

) (

)

3375

(

) (

)

3390

(

) (

)

3395
3400
3405

-1546
7438

-915
8353

5893

7438

3410
3415

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ Форма №4
Стаття

4

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової
діяльності

207306

Товарів (робіт, послуг)

3195

3

3200

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

1801005

Код за ДКУД

Зареєстрований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

4

5

6

7

Нерозподілений
прибуток
(непокритий збиток)
8

Неоплачений капітал

Вилучений
капітал

9

10

Всього
11

7000

3702

10702

7000

3702
37

10702
37

37
3739

37
10739

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

7000
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Товариство з обмеженою відповідальністю «Конкорд Кепітал»

Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився
31 грудня 2018 року
Інформація про Товариство з обмеженою відповідальністю

Товариство з обмеженою відповідальністю «Конкорд Кепітал» («Товариство») (код
ЄДРПОУ 39018979) зареєстроване 12 грудня 2013 року відповідно до чинного законодавства України. Місцезнаходження Товариства: 01001 м. Київ, Печерський р-н,
вул. Мечникова, 2.
Основним видом діяльності Товариства є посередництво за договорами по цінних
паперах або товарах; надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення)
Товариство має такі ліцензії:
• Ліцензія серія АЕ№286926, видана НКЦПФР – 02.07.2014 року, строк дії ліцензії необмежений, на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – Діяльність
з торгівлі цінними паперами:дилерська діяльність;
• Ліцензія серія АЕ№286925, видана НКЦПФР – 02.07.2014 року, строк дії ліцензії необмежений, на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – Діяльність
з торгівлі цінними паперами:
• Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з
торгівлі цінними паперами, андеррайтингу (Рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку № 297 від 11.05.2017 р.)
• Генеральна ліцензія НБУ на здійснення валютних операцій №210 від 08.11.2017
року
Кількість працівників станом на 31 грудня 2018 р. складала 12 осіб.
Станом на 31 грудня 2017 р. та 31 грудня 2018 р. учасниками Товариства були:
Учасники товариства:

31.12.2017

Товариство з обмеженою відповідальністю
«НОВАВЕСТ»

100%

100 %

31.12.2018

Всього :

100,0

100,0

2.
Загальна основа формування фінансової звітності
2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка
сформована з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів
діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб
широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31
грудня 2018 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ),
видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції
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.
2.2. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності
В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, оприлюднено стандарт МСФЗ 16 «Оренда», який набуває чинності 01 січня 2019 року.
За рішенням керівництва Товариство МСФЗ 16 «Оренда» до дати набуття чинності
не застосовується.
Очікується, що застосування МСФЗ 16 «Оренда» буде мати суттєвий вплив на фінансову звітність Товариства, враховуючи, що Товариство орендує нежитлове
приміщення, в якому знаходиться офіс, згідно Договору оренди від 28.09.2016р.
(орендодавець – ТОВ «Конкорд Консалтинг», ідентифікаційний код юридичної особи 34926557).
2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.
2.4. Припущення про безперервність діяльності
Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування,
які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.
2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення)
керівником Товариства 20 лютого 2019 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи
не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до
випуску.
2.6. Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний
рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2018 року.
3.
Суттєві положення облікової політики
3.1. Умови операційної діяльності та політична ситуація в Україні
Компанія здійснює свою діяльність в Україні. Незважаючи на те, що економіка України вважається ринковою, вона продовжує демонструвати певні риси, властиві
економіці, що розвивається. Вони включають, але не обмежуються, низьким рівнем
ліквідності на ринках капіталу, високим рівнем інфляції та значним дефіцитом державних фінансів та балансу зовнішньої торгівлі.
Політико-економічна ситуація в Україні суттєво погіршилася з того часу, як Уряд країни прийняв рішення про відмову від підписання Угоди про асоціацію та Угоду про
поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі з Європейським Союзом в кінці листопада 2013 року. Політичні та соціальні заворушення, поєднані із зростанням регіонального протистояння, призвели до поглиблення існуючої в країні економічної
кризи, зростання дефіциту державного бюджету та скорочення валютних резервів
Національного банку України і, як результат, до подальшого зниження суверенних
кредитних рейтингів України.
У 2016-2018 роках Україна продовжує знаходитися у стані політичних та економічних потрясінь. У березні 2014 року, у результаті низки подій у Криму, відбулося приєднання Республіки Крим до складу Російської Федерації, яке не було визнане Україною та міжнародним співтовариством. Ця подія призвела до суттєвого погіршення
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відносин між Україною та Російською Федерацією. Слідом за нестабільністю у Криму
регіональне протистояння поширилося на східні регіони України, головним чином,
Донецьку та Луганську області. У травні 2014 року протести у цих областях переросли у розвал системи правопорядку, військові зіткнення та збройний конфлікт
між озброєними прибічниками самопроголошених республік у Донецькій та Луганській областях та українськими силами. Протягом 2016-2018 років відбувалося і
продовжується нестабільність та повномасштабне збройне протистояння у певних
частинах цих територій. При цьому частина Донецької та Луганської областей залишаються під контролем самопроголошених республік, у результаті чого українська
влада наразі не має можливості повністю забезпечити виконання законів України
на цій території.
Всі ці чинники призвели до значного зниження основних макроекономічних показників країни, збільшення дефіциту державного бюджету, зменшення валютних резервів Національного банку України («НБУ») та, як наслідок, подальшого зниження
суверенного кредитного рейтингу.
a.
За період вищезазначених подій, українська гривня («грн»), у перерахунку за її офіційним обмінним курсом, встановленим НБУ, значно девальвувала
по відношенню до основних іноземних валют. НБУ запровадив певні обмеження
на придбання іноземної валюти, міжнародні розрахунки, а також запровадив більш
жорсткі вимоги щодо обов’язкової конвертації надходжень в іноземній валюті у
гривню.
b.
При складанні цієї фінансової звітності враховувалися відомі результати
впливу вищезазначених подій, що піддаються визначенню, на фінансовий стан і результати діяльності Компанії у звітному періоді.
c.
Уряд визначив пріоритетами своєї політики асоціацію України з Європейським Союзом, реалізацію комплексу реформ, націлених на усунення існуючих
дисбалансів в економіці, державних фінансах та державному управлінні, а також поліпшення інвестиційного клімату.
d.
Стабілізація економіки України у досяжному майбутньому залежить від
успішності заходів, які проводить уряд, та забезпечення тривалої фінансової підтримки України з боку міжнародних донорів та міжнародних фінансових установ.
e. Керівництво стежить за розвитком поточної ситуації та, за необхідності і наскільки
це можливо, вживає заходів для мінімізації будь-яких негативних наслідків. Подальше погіршення політичних, макроекономічних та/або зовнішньоторговельних умов
може і надалі негативним чином впливати на фінансовий стан та результати діяльності Компанії у такий спосіб, що наразі не може бути визначений.
Основи оцінки, застосована при складанні фінансової звітності
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості та справедливої вартості або амортизаційної собівартості окремих фінансових інструментів
відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», 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
біржових котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного
за характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі
визначення справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки.
3.2. Загальні положення щодо облікових політик
Застосування нових та переглянутих Міжнародних стандартів фінансової звітності
Нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, що повинні застосовуватись Товариством
В цілому, облікова політика відповідає тій, що застосовувалась у попередньому звітному році. Деякі нові стандарти та інтерпретації стали обов’язковими для застосування з 1 січня 2017 року. Нижче наведені нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, які повинні застосовуватись Товариством у теперішній час або в майбутньому:
З 1 січня 2016 року набули чинності такі нові стандарти і поправки:
- МСФЗ (ІРК8) 14 «Рахунки відкладених тарифних різниць»;
- Поправки до МСФЗ (ІРК5) 11 «Спільне підприємництво» - «Облік придбань часткою
участі»;
- Поправки до МСФЗ (ІА8) 16 і МСФЗ (ІА8) 38 «Роз’яснення допустимих методів амортизації»;
-Поправки до МСФЗ (ІА8) 16 і МСФЗ (ІА8) 41 «Сільське господарство: плодові культури»;
- Поправки до МСФЗ (ІА5) 27 «Метод пайової участі в окремих фінансових звітах»;
- «Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2012-2014 рр.»;
- Поправки до МСФЗ (ІА8) 1 «Ініціатива в сфері розкриття інформації»;
- Поправки до МСФЗ (ІРК8) 10, МСФЗ (ІРК.8) 12 та МСФЗ (ІА5) 28 «Інвестиційні організації: застосування виключення з вимог про консолідацію»
Вищезазначені МСФЗ, мають незначний вплив на фінансову звітність Товариства,
за рік який закінчився 31 грудня 2018 року.«Щорічні вдосконалення МСФЗ» (цикл
2010 - 2012 років).
МСФЗ 2 «Платіж на основі акцій». Рада по МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS)
2 «Виплати на основі акцій», в яких розглядаються три основних аспекти: вплив умов
переходу прав на оцінку операцій по виплатах на основі акцій з розрахунками грошовими засобами; класифікація операцій по виплатах на основі акційз умовою розрахунків на нетто-основі для зобов’язань по податку, який утримується у джерела;
облік змін умов операції по виплатах на основі акцій, в результаті чого операція припиняє класифікуватись як операція з грошоими коштами і починає класифікуватись
як операцыя з розрахунками дольовими ынструментами.
При прийнятті поправок організації не зобовязані перераховувати інформацію за
попередні періоди, однак допускається ретроспективне застосування за умови застосування поправок по відношенню до всіх трьох аспектів ті виконання інших критеріїв. Поправки вступають у силу для річних періодів, які починаються 01 січня 2018
року, або після цієї дати. Допускається дострокове застосування.
МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу». Дане вдосконалення роз’яснює, що непередбачена
компенсація оцінюється як зобов’язання або як інструмент капіталу на основі МСБУ
32 «Фінансові інструменти: подання», а також вимагає, щоб непередбачені компенсації, що не класифікуються як капітал, переоцінюватися до справедливої вартості
на кожну звітну дату з визнанням зміни у справедливій вартості через прибуток чи
збиток.
Дане вдосконалення роз’яснює, що формування всіх видів спільної діяльності, визначених у МСФЗ 11 «Спільні угоди» (а саме спільна діяльність та спільні
операції),виключаються зі сфери застосування МСФЗ 3. Виключення зі сфери застосування відноситься тільки до обліку спільних угод у її власній фінансовій звітності
і не відноситься до обліку сторонами спільної діяльності своїх часток у спільних
угодах.
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МСФЗ 8 «Операційні сегменти». Дане вдосконалення вимагає додаткові розкриття
стосовно суджень керівництва, коли операційні сегменти об’єднувалися для представлення у виді звітного сегменту. Вдосконалення також роз’яснює, що звірка суми
активів звітних сегментів до активів підприємства вимагається тільки тоді, коли
оцінка активів сегмента регулярно подається керівнику, який приймає операційні
рішення.
МСФЗ 13 «Оцінка за справедливою вартістю». Дане вдосконалення роз’яснює, що
короткострокова дебіторська та кредиторська заборгованості, за якими не встановлена процентна ставка, можуть, як і раніше, оцінюватися за первісною сумою, без
дисконтування, якщо ефект від дисконтування є несуттєвим.
МСФЗ 16 «Основні засоби» та МСБО 38 «Нематеріальні активи». Дане вдосконалення
роз’яснює, як обчислюється накопичена амортизація, коли об’єкти основних засобів та нематеріальних активів відображаються за допомогою моделі переоцінки.
Чиста балансова вартість активу коригується до переоціненої вартості таким із двох
способів:
валова балансова вартість коригується відповідно до балансової вартості (наприклад, пропорційно зміні чистої балансової вартості або з посиланням на спостережувані ринкові дані). Накопичена амортизація також коригується еквівалентно до
різниці між валовою сумою та чистою балансовою вартістю. Накопичена амортизація елімінується проти валової балансової вартості.
МСБО 24 «Розкриття інформації щодо зв’язаних сторін». Дане вдосконалення
роз’яснює, що у випадку, коли послуги з управління компанією, що звітує (або її материнською компанією), надаються їй іншою спеціалізованою компанією, така компанія буде зв’язаною стороною для компанії, що звітує, і:
Потребує окремого розкриття суми витрат на управління, наданих окремій спеціалізованій компанії;
Не потребує розкриття вказаної суми витрат за категоріями, як того вимагає МСБО
24.17.
Прийнятгя даних удосконалень не мало впливу на фінансову звітність Товариства.
«Щорічні удосконалення МСФЗ» (цикл 2011 - 2013 років).
МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності». Дане
удосконалення роз’яснює, що компанії мають право вибору:
Застосовувати тільки МСФЗ, які обов’язкові для застосування в звітному періоді; або
також застосовувати один чи декілька МСФЗ, які не є обов’язковими, але їх можна
застосовувати достроково.
МСФЗ 13 «Оцінка за справедливою вартістю». МСФЗ 13.52 визначає сферу застосування винятку, який дозволяє організації оцінювати справедливу вартість групи фінансових активів та фінансових зобов’язань на нетто-основі (виняток для портфелю
цінних паперів ).
Дане вдосконалення роз’яснює, що виняток для портфелю цінних паперів застосовується до всіх договорів, що входять у сферу МСФЗ 39 «Фінансові інструменти:
визнання та оцінка» (або МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», якщо він був прийнятий
достроково), незалежно від чи відповідають вони визначенню фінансових активів
або фінансових зобов’язань в МСФЗ 32 «Фінансові інструменти: подання».
МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість». Поправки до МСФЗ (IAS) 40 «Переводи інвестиційної нерухомості з категорії в категорію»
Поправки роз’яснюють, коли підприємство повинно переводити об’єкти нерухомості, включаючи нерухомість. Яка знаходиться в процесі будівництва або розвитку,
в категорію, або з категорії інвестиційної нерухомості.
Поправки вступають в силу у відношенні до річних періодів, які починаються з 1
січня 2018 року Допускається дострокове застосування за умови розкриття даного
факту.
Дане вдосконалення зазначає, що для визначення, чи є придбання інвестиційної
нерухомості угодою з об’єднання бізнесу потрібно судження стосовно конкретних
вимог МСФЗ З «Об’єднання бізнесу», незалежно від вимог МСБО 40, а саме:
Чи буде придбання інвестиційної нерухомості придбанням активу, групи активів чи
об’єднанням бізнесу (застосовуються тільки вимоги МСФЗ 3).
Розмежування між інвестиційною нерухомістю та нерухомістю, зайнятою власником
(застосовуються тільки вимоги МСФЗ 40).
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти: класифікація та оцінка». Набуває чинності для річних періодів, що починаються з 1 січня 2018 року. Стандарт вводить нові вимоги
щодо класифікації та оцінки, знецінення та обліку хеджування. МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 01 січня 2018 або після
цієї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Стандарт застосовується ретроспективно, але надання порівняльної інформації не є обов’язковим. Застосування МСФЗ (IFRS) 9 не впливу на класифікацію і оцінку фінансових активів і
зобов’язань Товариства. Основні особливості нового стандарту:
Фінансові активи вимагається відносити до трьох категорій оцінки: фінансові активи, які у подальшому оцінюються за амортизованою вартістю, фінансові активи, які у
подальшому оцінюються за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на інший
сукупний дохід, та фінансові активи, які у подальшому оцінюються за справедливою
вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат.
Класифікація боргових інструментів залежить від бізнес-моделі організації, що використовується для управління фінансовими активами, і результатів аналізу того
факту, чи договірні грошові потоки є виключно виплатами основної суми боргу та
процентів. Якщо борговий інструмент утримується для отримання грошових потоків, він може обліковуватись за амортизованою вартістю, якщо він також відповідає
критерію виключно виплат основної суми боргу та процентів. Боргові інструменти, які відповідають критерію виключно виплат основної суми боргу та процентів
і утримуються в портфелі, коли підприємство одночасно отримує потоки грошових
коштів від активів і продає активи, можуть відноситись у категорію за справедливою
вартістю, зміни якої відносяться на інший сукупний дохід. Фінансові активи, що мають грошові потоки, які не є виключно виплатами основної суми боргу та процентів,
слід оцінювати за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат (наприклад, похідні фінансові інструменти).
Вбудовані похідні фінансові інструменти не відокремлюються від фінансових активів, а враховуються при оцінці відповідності критерію виключно виплат основної
суми боргу та процентів.
Інвестиції в інструменти капіталу завжди оцінюються за справедливою вартістю.
Проте керівництво може зробити остаточний вибір представляти зміни справедливої вартості в іншому сукупному доході за умови, що інструмент не утримується
для торгівлі. Якщо інструмент капіталу утримується для торгівлі, зміни справедливої
вартості відображаються у складі прибутку чи збитку.
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Більшість вимог МСБО (IAS) 39 щодо класифікації та оцінки фінансових зобов’язань
були перенесені до МСФЗ (IFRS) 9 без змін. Основна відмінність полягає у тому, що
організація зобов’язана показувати у складі інших сукупних доходів вплив змін у
власному кредитному ризику фінансових зобов’язань, віднесених до категорії за
справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат.
МСФЗ (IFRS) 9 вводить нову модель для визнання збитків від знецінення – модель
очікуваних кредитних збитків. В основі цієї моделі лежить три етапний підхід, в межах якого аналізується зміна кредитної якості фінансових активів після їх початкового
визнання. На практиці нові правила означають, що організації будуть зобов’язані негайно обліковувати збиток у сумі очікуваного кредитного збитку за 12 місяців при
початковому визнанні фінансових активів, які не мають кредитного знецінення (чи
для дебіторської заборгованості за основною діяльністю – у сумі очікуваного кредитного збитку за весь строк дії такої заборгованості). У разі суттєвого зростання
кредитного ризику, знецінення оцінюється із використанням очікуваного кредитного збитку за весь строк дії фінансового активу, а не очікуваного кредитного збитку
за 12 місяців. Ця модель передбачає операційні спрощення дебіторської заборгованості за орендою та основною діяльністю.
Переглянуті умови до обліку хеджування забезпечують більш тісний зв’язок обліку
з управлінням ризиками. Цей стандарт надає підприємствам можливість вибору облікової політики: вони можуть застосовувати облік хеджування відповідно до МСФЗ
(IFRS) 9 чи продовжувати застосовувати до всіх відносин хеджування МСБО (IAS) 39,
оскільки у стандарті не розглядається облік макрохеджування. Наразі Компанія оцінює вплив цього нового стандарту на її фінансову звітність.
Зміни до МСФЗ (IFRS) 11 «Спільна діяльність» - «Облік придбань часток участі у спільних операціях». Зміни до МСФЗ (IFRS) 11 вимагають, щоб учасник спільних операцій
враховував придбання частки участі у спільній операції, діяльність якої являє собою
бізнес, згідно з відповідними принципами МСФЗ (IFRS) 3 для обліку об’єднань бізнесу. Зміни також роз’яснюють, що раніше існуючі частки участі у спільній операції не
переоцінюються при придбанні додаткової частки участі в тій же спільній операції,
якщо зберігається спільний контроль. Крім того, в МСФЗ (IFRS) 11 було включено виключення зі сфери застосування, згідно з яким дані зміни не застосовуються, якщо
сторони, які здійснюють спільний контроль (включаючи звітуючу організацію), знаходяться під загальним контролем однієї і тієї ж кінцевої контролюючої сторони.
Зміни застосовуються як щодо придбання первісної частки участі у спільній операції, так і щодо придбання додаткових часток в тій же спільній операції і набирають
чинності на перспективній основі річних періодів, що починаються 1 січня 2016
року або після цієї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Дані зміни не вплинули на фінансову звітність Компанії.
Зміни до МСФЗ (IAS) 16 та МСФЗ (IAS) 38 «Роз’яснення допустимих методів амортизації». Зміни роз’яснюють принципи МСФЗ (IAS) 16 та МСФЗ (IAS) 38, які полягають
в тому, що виручка відображає структуру економічних вигод, які генеруються в
результаті діяльності бізнесу (частиною якого є актив), а не економічні вигоди, які
споживаються в рамках використання активу. У результаті заснований на виручці
метод не може використовуватися для амортизації основних засобів і може використовуватися тільки в рідкісних випадках для амортизації нематеріальних активів.
Поправки застосовуються перспективно для річних періодів, що починаються 1 січня 2016 або після цієї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Зміни
не вплинули на фінансову звітність Компанії, оскільки Компанія не використовувала
заснований на виручці метод для амортизації своїх необоротних активів.
Зміни до МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28 «Продаж або внесок активів в угодах між
інвестором і його залежною організацією або спільним підприємством». Зміни розглядають протиріччя між МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28, у частині обліку втрати
контролю над дочірньою організацією, яка продається залежній організації або
спільному підприємству або вносяться до них. Зміни роз’яснюють, що прибуток або
збиток, які виникають в результаті продажу або внеску активів, що представляють
собою бізнес згідно з визначенням в МСФЗ (IFRS) 3, в угоді між інвестором і його
залежною організацією або спільним підприємством, визнаються в повному обсязі.
Однак прибуток або збиток, які виникають в результаті продажу або внеску активів,
що не представляють собою бізнес, визнаються лише в межах часток участі, наявних
у інших, ніж організація інвесторів у залежній організації чи спільному підприємстві.
Дані зміни застосовуються перспективно і набирають чинності для річних періодів,
починаючи 1 січня 2016 року або після цієї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Дані зміни не вплинули на фінансову звітність Компанії.
Поправки до МСБО1 «Ініціатива щодо розкриття інформації» випущені в rрудні
2014 року і набули чинності для річних періодів, що починаються з 1 січня 2016
року або після цієї дати, допускається дострокове застосування. Поправки скоріше
роз’яснюють, ніж змінюють, існуючі вимоrи МСБО1.
МСФЗ 5 «Довгострокові активи, призначені для продажу, та припинена діяльність»
зміни в способі вибуття. Активи або rpynи, що вибувають, зазвичай вибувають шляхом або продажу, або розподілу власникам. Поправка до МСФЗ 5 роз’яснює, що заміна одноrо з цих методів іншим повинно вважатися не новим планом продажу, а
продовженням початкового плану. Дані поправки не матють впливу на фінансову
звітність Товариства.
Поправки до МСБО 7 «Ініціатива з розкриття інформації» Поправки до МСБО 7 «Звіт
про рух грошових коштів» є частиною ініціативи Ради по МСФЗ у сфері розкриття
інформації. Поправки вводять нові вимоги по розкриттю інформації для користувачів фінансової звітності, які б дозволили оцінити зміни в зобов’язаннях, обумовлених фінансовою діяльністю не лише внаслідок руху грошових коштів, але й внаслідок інших чинників. При першому застосуванні надання порівняльної інформації
не є обов’язковим. Поправки набувають чинності для річних звітних періодів, що
починаються 1 січня 2017 або після цієї дати, при цьому допускається дострокове
застосування. Застосування даної поправки призведе до розкриття Товариством
додаткової інформації.
МСФЗ 15 «Виручка за договорами з клієнтами». МСФЗ 15 передбачає нову модель,
що включає п’ять етапів, яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з
клієнтами. Згідно МСФЗ 15 виручка визнається в сумі, яка відображає відшкодування, право на яке організація очікує отримати в обмін на передачу активів або послуг
клієнту. Принципи МСФЗ 15 передбачають більш структурований підхід до оцінки і
визнання виручки.
Новий стандарт по виручці застосовується щодо всіх організацій і замінить всі діючі вимоги до визнання виручки згідно з МСФЗ. Стандарт застосовується до річних
звітних періодів, що починаються 1 січня 2018 або після цієї дати, ретроспективно
в повному обсязі або з використанням модифікованого ретроспективного підходу,
при цьому допускається дострокове застосування. Товариство оцінює вплив МСФЗ
15 і застосовує новий стандарт на відповідну дату набрання чинності.
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Товариство з обмеженою відповідальністю «Конкорд Кепітал»

МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність» - розкриття інформації в іншому компоненті проміжної фінансової звітності. Поправка встановлює, що необхідні розкриття інформації повинні бути представлені або в проміжній фінансовій звітності, або
включені шляхом перехресного посилання між проміжною фінансовою звітністю і
тим документом, де вони фактично представлені в рамках більш загальної проміжної фінансової звітності (наприклад, в коментарях керівництва або звіті про ризики).
Радою з МСФ3 зазначено, що інша інформація в складі проміжної фінансової звітності повинна бути доступна для користувачів на тих же умовах одночасно із проміжною фінансовою звітністю. Якщо користувачі не мають такого доступу до іншої
інформації, проміжна фінансова звітність вважається неповною. Поправка набуває
чинності для річних фінансових звітів, що починаються 1 січня 2016 або після цієї
дати. Допускається дострокове застосування. Дана поправка має вплив на розкриття інформації в проміжній фінансовій звітності Товариства.
МСФЗ (IFRS) 14 «Рахунки відкладених тарифних різниць». МСФЗ (IFRS) 14 є
необов’язковим стандартом, який дозволяє організаціям, діяльність яких підлягає
тарифному регулюванню, продовжувати застосовувати більшість застосовуваних
ними діючих принципів облікової політики щодо залишків по рахунках відкладених
тарифних різниць після першого застосування МСФЗ. Організації, що застосовують
МСФЗ (IFRS) 14, повинні представити рахунки відкладених тарифних різниць окремими рядками в звіті про фінансовий стан, а рух по таким залишкам - окремими рядками у звіті про прибуток або збиток та іншому сукупному доході. Стандарт вимагає
розкриття інформації про характер тарифного регулювання та пов’язаних з ним
ризиків, а також про вплив такого регулювання на фінансову звітність організації.
МСФЗ (IFRS) 14 набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня
2016 року або після цієї дати. Оскільки Компанія вже готує звітність за МСФЗ, даний
стандарт не застосовний до її фінансової звітності.
МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями». МСФЗ (IFRS) 15 був випущений
в травні 2014 року і передбачає модель, що включає п’ять етапів, яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з покупцями. Згідно МСФЗ (IFRS) 15 виручка
визнається в сумі, що відображає відшкодування, право на яке організація очікує
отримати в обмін на передачу товарів або послуг покупцю. Новий стандарт по виручці замінить всі існуючі вимоги МСФЗ по визнанню виручки, та вимагатися повне
ретроспективне застосування або модифіковане ретроспективне застосування, при
цьому допускається дострокове застосування.
Цей новий стандарт вводить основний принцип визнання виручки за ціною операції у випадку передачі товарів чи послуг замовнику. Окремі партії товарів чи пакети
послуг, які чітко ідентифіковані, повинні визнаватись окремо, а будь-які знижки та
ретроспективні знижки з ціни контракту, як правило, мають відноситись на окремі елементи. Якщо сума винагороди з будь-яких причин варіюється, слід визнавати
мінімальні суми за умови відсутності значного ризику перегляду. Витрати, понесені
у зв’язку з гарантіями за контрактами із клієнтами, необхідно капіталізувати та амортизувати протягом періоду надходження вигод від контракту. Наразі Компанія оцінює вплив цього нового стандарту на його фінансову звітність.
Зміни до МСФЗ (IAS) 27 «Метод часткової участі в окремих фінансових звітах». Зміни дозволяють організаціям застосовувати метод участі для обліку інвестицій у дочірні організації, спільні підприємства та залежні організації в окремій фінансовій
звітності. Організації, які вже застосовують МСФЗ і приймають рішення про перехід
на метод часткової участі у своїй окремій фінансовій звітності, повинні будуть застосовувати ці зміни ретроспективно. Організації, що вперше застосовують МСФЗ
і, приймаючі рішення про використання методу участі в своїй окремій фінансовій
звітності, зобов’язані застосовувати цей метод з дати переходу на МСФЗ. Зміни набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2016 року або після цієї
дати, при цьому допускається дострокове застосування. Ці зміни не застосовується
до Компанії, оскільки Компанія не має інвестицій у дочірні організації, спільні підприємства та залежні організації.
МСФЗ (IAS) 19 «Виплати працівникам». Зміни роз’яснюють, що розвиненість ринку
високоякісних корпоративних облігацій оцінюється на підставі валюти, в якій облігація деномінована, а не країни, в якій облігація випущена. При відсутності розвиненого ринку високоякісних корпоративних облігацій, деномінованих в певній валюті,
необхідно використовувати ставки за державними облігаціями. Дані зміни повинні
застосовуватися перспективно.
МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції».
Україна вважалася країною з гіперінфляційною економікою протягом періоду, що
закінчився 31 грудня 2000 року. Вплив застосування МСБО 29 полягає в тому, що
немонетарні статті перераховуються в одиниці виміру, що були дійсні на 31 грудня 2000 року, із застосуванням індексу споживчих цін, і ці перераховані показники
були покладені в основу облікових записів в наступних облікових періодах. Згідно
з МСБО 29 проведення перерахунку фінансової звітності є питанням судження,
управлінський персонал Товариства прийняв рішення не застосовувати цей стандарт до фінансової звітності за 2018 рік. Всі заборгованості в звітності являються
виключно поточними,та відображені по первісній або справедливій вартості згідно
вимог стандартів.
Поправки до МСБО 12 «Визнання відстрочених податкових активів щодо нереалізованих збитків» Поправки роз’яснюють, що організація повинна враховувати те,
чи обмежує податкове законодавство джерела оподатковуваного прибутку, проти
якого вона може робити відрахування при відновленні такої тимчасовою різниці.
Крім того, поправки містять вказівки щодо того, як організація повинна визначати
майбутній оподаткований прибуток, і описують обставини, при яких оподатковуваний прибуток може передбачати відшкодування деяких активів в сумі, що перевищує їх балансову вартість. Організації повинні застосовувати дані поправки ретроспективно. Однак при первинному застосуванні поправок зміна власного капіталу
на початок самого раннього порівняльного періоду може бути визнано в складі нерозподіленого прибутку на початок періоду (або в складі іншого компонента власного капіталу, відповідно) без рознесення зміни між нерозподіленим прибутком та
іншими компонентами власного капіталу на початок періоду. Організації, які застосовують дані пільги, повинні розкрити цей факт. Поправки набувають чинності для
річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2017 або після цієї дати, при цьому
допускається дострокове застосування.
Якщо організація застосує дані поправки до більш раннього періоду, вона повинна
розкрити цей факт. Дані поправки не матимуть впливу на фінансову звітність Товариства.
Поправки до МСФЗ 2 «Класифікація і оцінка операціїі з виплат на основі акцій»
Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ 2 «Виплати на основі акцій», в яких розглядаються три основних аспекти: вплив умов переходу прав на оцінку операцій з
виплат на основі акцій з розрахунками грошовими коштами; класифікація операцій
з виплат на основі акцій з умовою розрахунків на нетто-основі для зобов’язань з
податку; облік зміни умов операції з виплат на основі акцій, в результаті якого операція перестає класифікуватися як операція з розрахунками грошовими коштами
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і починає класифікуватися як операція з розрахунками пайовими інструментами.
При прийнятті поправок організації не зобов’язані перераховувати інформацію за
попередні періоди, проте допускається ретроспективне застосування за умови застосування поправок щодо всіх трьох аспектів і дотримання інших критеріїв. . Поправки набувають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня
2018 або після цієї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Дані поправки не матимуть впливу на фінансову звітність Товариства.
МСФЗ 16 «Оренда»
МСФЗ 16 був випущений в січні 2016 року і замінює собою МСБО 17 «Оренда», Роз’яснення КТМФЗ (ІРИС) 4 «Визначення наявності в угоді ознак оренди»,
Роз’яснення ІІКР (8ІС) 15 «Операційна оренда - стимули» і Роз’яснення ПКР (8ІС) 27
«Визначення сутності операцій, які мають юридичну форму угоди про оренду».
МСФЗ 16 встановлює принципи визнання, оцінки, подання та розкриття інформації
про оренду і вимагає, щоб орендарі відображали всі договори оренди з використанням єдиної моделі обліку в балансі, аналогічно порядку обліку, передбаченому в
МСБО 17 для фінансової оренди. Стандарт передбачає два виключення від визнання
для орендарів - щодо оренди активів з низькою вартістю (наприклад, персональних комп’ютерів) і короткострокової оренди. На дату початку оренди орендар буде
визнавати зобов’язання щодо орендних платежів, а також актив, який представляє
право користування базовим активом протягом терміну оренди. Орендарі будуть
зобов’язані визнавати витрати на відсотки за зобов’язанням по оренді окремо від
витрат по амортизації активу в формі права користування.
Орендарі також повинні будуть переоцінювати зобов’язання з оренди при настанні певної події (наприклад, зміни термінів оренди, зміни майбутніх орендних платежів в результаті зміни індексу або ставки, що використовуються для визначення
таких платежів). У більшості випадків орендар буде враховувати суми переоцінки
зобов’язання з оренди в якості коригування активу в формі права користування. Порядок обліку для орендодавця відповідно до МСФЗ 16 практично не змінюється в
порівнянні з діючими в даний момент вимог МСБО 17.
МСФЗ 16 набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2019
року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати, але не раніше дати
застосування організацією МСФЗ 15. Орендар має право застосовувати даний стандарт з використанням ретроспективного підходу або модифікованого ретроспективного підходу. Перехідні положення стандарту’ передбачають певні виключення.
Очікується, що поправки не матимуть впливу на фінансову звітність Товариства.
Зміни до МСФЗ (IAS) 1 «Ініціатива у сфері розкриття інформації». Зміни до МСФЗ (IAS)
1 «Подання фінансової звітності» швидше роз’яснюють, а не значно змінюють, існуючі вимоги МСФЗ (IAS) 1. Зміни роз’яснюють наступне:
• Вимоги до суттєвості МСФЗ (IAS) 1;
• Окремі статті у звіті (ах) про прибуток або збиток та інший сукупний дохід і в звіті
про фінансовий стан можуть бути дезагреговані;
• У організацій є можливість вибирати порядок подання приміток до фінансової звітності;
• Частка іншого сукупного доходу залежних організацій та спільних підприємств,
які обліковуються за методом пайової участі, повинна представлятися агреговано
в рамках однієї статті і класифікуватися як статті, які будуть чи не будуть згодом рекласифіковано до складу прибутку або збитку.
Крім цього, поправки роз’яснюють вимоги, які застосовуються при поданні додаткових проміжних підсумкових сум у звіті про фінансовий стан і звіті (ах) про прибуток
або збиток та інший сукупний дохід. Дані поправки набувають чинності для річних
періодів, починаючи 1 січня 2016 року або після цієї дати, при цьому допускається
дострокове застосування. Дані поправки не впливають на фінансову звітність Компанії.
Зміни до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 та МСФЗ (IAS) 28 «Інвестиційні організації:
застосування виключення з вимоги про консолідацію». Зміни розглядають питання,
які виникли при застосуванні виключень щодо інвестиційних організацій згідно з
МСФЗ (IFRS) 10. Зміни до МСФЗ (IFRS) 10 роз’яснюють, що виключення з вимоги про
подання консолідованої фінансової звітності застосовується і до материнської організації, яка є дочірньою організацією інвестиційної організації, що оцінює свої дочірні організації за справедливою вартістю.
Крім цього, поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз’яснюють, що консолідації підлягає тільки така дочірня організація інвестиційної організації, яка сама не є інвестиційною
організацією і надає інвестиційній організації допоміжні послуги. Всі інші дочірні
організації інвестиційної організації оцінюються за справедливою вартістю. Зміни
до МСФЗ (IAS) 28 дозволяють інвестору при застосуванні методу часткової участі
зберегти оцінку за справедливою вартістю, застосовану його залежною організацією або спільним підприємством, що є інвестиційною організацією, до своїх власних
часток участі в дочірніх організаціях.
Ці поправки повинні застосовуватися ретроспективно і набирають чинності для
річних періодів, починаючи 1 січня 2016 року або після цієї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Дані поправки не вплинули на фінансову звітність
Компанії.
«Щорічні удосконалення МСФЗ» (цикл 2012 - 2014 років).
МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність» - Зміна способу вибуття. Поправка роз’яснює, що рекласифікація активу або групи вибуття з утримуваних для продажу в групу тих, що підлягають розподілу власникам,
або навпаки, вважається продовженням початкового плану вибуття. Після рекласифікації застосовуються вимоги МСФЗ 5 до класифікації, подання та оцінки.
Якщо актив перестає бути класифікований як призначений для розподілу на користь власників, застосовуються вимоги МСФЗ 5 для активів, які перестають класифікуватися як призначені для продажу.
МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: Розкриття».
Контракти на обслуговування. Поправка роз’яснює обставини, в яких підприємство
зберігає подальшу участь при обслуговуванні переданого активу.
Подальша участь існує, якщо підприємство, яке надає послуги, має майбутні вигоди
від переданого фінансового активу. Прикладами, коли подальша участь існує, є ситуації, де плата за обслуговування являє собою:
- змінну винагороду, яка залежить від суми переданого активу; або
- фіксовану винагороду, яку може бути не виплачено в повному обсязі через невиконання переданого фінансового активу.
Поправка повинна застосовуватися ретроспективно відповідно до МСФЗ 8 «Облікова політика, зміни в облікових огрнках та помилки». Тим не менш, поправка не
повинна застосовуватися протягом будь-якого періоду, що розпочався до річного
періоду, в якому компанія вперше застосовує поправку.
Застосування поправок по взаємозаліку у скороченій проміжній фінансовій звітності.
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Ще одна поправка до МСФЗ 7 роз’яснює, що застосування поправки Взаємозалік
фінансових активів та фінансових зобов’язань (Поправки до МСФЗ 7), випущеної в
грудні 2011 року, явно не вимагається для всіх проміжних періодів. Тим не менш,
слід зазначити, що в деяких випадках може знадобитися включення в скорочену
проміжну фінансову звітність розкриття з метою дотримання вимог МСФЗ 34.
МСБО 19 «Виплати працівникам» - Ставка дисконтування - регіональні ринки.
Поправка роз’яснює, що високоякісні корпоративні облігації, які використовуються
для визначення ставки дисконтування для обліку винагород працівникам, повинні
бути виражені в тій же валюті, в якій виплачується відповідна винагорода працівникам. У разі відсутності ринку високоякісних корпоративних облігацій, деномінованих в конкретних валютах, необхідно використовувати ставки за державними
облігаціями.
Підприємства зобов’язані застосовувати зазначені зміни з самого раннього порівняльного періоду, представленого у фінансовій звітності, початкові коригування визнаються у складі нерозподіленого прибутку на початок цього періоду.
МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність» - Розкриття інформації »в іншому .місці в
проміжному фінансовому звіті».
Пункт 16А МСБО 34 вимагає подавати додаткові розкриття або в:
Примітках до проміжної фінансової звітності, або
В іншому місці проміжного фінансового звіту.
Поправка роз’яснює, що потрібно перехресне посилання, якщо розкриття представлені «в іншому місці» в проміжній фінансовій звітності, наприклад, у коментарях керівництва або у звіті про ризики компанії. Однак, щоб відповідати пункту 16А
МСБО 34, якщо розкриття інформації міститься в окремому від проміжної фінансової звітності документі, такий документ повинен бути доступний для користувачів
фінансової звітності на тих же умовах і в той же час, що і сама проміжна фінансова
звітність.
Дані удосконалення набувають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2017 року або після цієї дати. Прийняття даних удосконалень не матиме
впливу на фінансову звітність Товариства.
3.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Фінансова звітність представлена в українській гривні, що є функціональною валютою Компанії. Вся фінансова інформація, представлена в українських гривнях, округляється до найближчої тисячі, якщо не вказано інше. Гривня не є вільноконвертованою валютою за межами України.
3.4. Припущення про безперервність діяльності
Фінансова звітність була підготовлена виходячи з припущення, що Компанія буде
продовжувати свою діяльність як діюче підприємство в осяжному майбутньому, що
передбачає реалізацію активів та погашення зобов’язань у ході звичайної діяльності.
Таким чином, керівництво Компанії підготувало цю фінансову звітність відповідно
до принципу подальшого безперервного функціонування. Формуючи таке професійне судження, керівництво врахувало фінансовий стан Компанії, свої існуючі наміри, заплановану в бюджеті прибутковість діяльності у майбутньому та доступ до
фінансових ресурсів, а також проаналізувало вплив поточної фінансової та економічної ситуації на майбутню діяльність Компанії.
При цьому слід зазначити, що на дату затвердження звітності, Компанія функціонує
в нестабільному середовищі, що пов’язано з наслідками світової економічної кризи та нестабільної ситуації у країні. Стабілізація економічної ситуації в Україні буде
значною мірою залежати від ефективності фіскальних та інших заходів, що будуть
здійснюватися урядом України. У той же час не існує чіткого уявлення того, яких заходів вживатиме уряд України для подолання кризи. У зв’язку з відсутністю чіткого
плану заходів уряду по виходу з кризи неможливо достовірно оцінити ефект впливу
поточної економічної ситуації на фінансовий стан Компанії. В результаті виникає невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції, можливість відшкодування
вартості активів Компанії та здатність Компанії обслуговувати і платити за своїми
боргами в міру настання термінів їх погашення. Дана фінансова звітність не включає
ніяких коригувань, які можуть мати місце в результаті такої невизначеності. Про такі
коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі та зможуть бути оцінені.
3.5. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітності
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості та оцінки за
справедливою вартістю окремих фінансових інструментів 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.

Основні судження, оцінки та фактори невизначеності

Компанія використовує оцінки та припущення, які впливають на суми, що визнаються у фінансовій звітності, та на балансову вартість активів і зобов’язань протягом
наступного фінансового року. Розрахунки та судження постійно переглядаються
і базуються на попередньому досвіді керівництва та інших факторах, у тому числі
на очікуваннях щодо майбутніх подій, які вважаються обґрунтованими за існуючих
обставин. Крім суджень, які передбачають облікові оцінки, керівництво Компанії також використовую професійні судження при застосуванні облікової політики. Професійні судження, які чинять найбільш суттєвий вплив на суми, що відображаються
у фінансовій звітності, та оцінки, результатом яких можуть бути значні коригування
балансової вартості активів та зобов’язань протягом наступного фінансового року
включають:
Термін корисного використання основних засобів та нематеріальних активів
Оцінка термінів корисного використання основних засобів та нематеріальних активів є предметом професійного судження, яке базується на основі досвіду використання аналогічних активів. Майбутні економічні вигоди від даних активів, виникають
переважно від їх поточного використання під час надання послуг. Тим не менш, інші
фактори, такі як фізичний та моральний знос, часто призводять до змін розмірів
майбутніх економічних вигід, які як очікується будуть отримані від використання
даних активів.
Керівництво періодично оцінює правильність остаточного терміну корисного використання основних засобів та нематеріальних активів. Ефект від перегляду остаточного терміну корисного використання основних засобів та нематеріальних активів
відображається у періоді, коли такий перегляд мав місце чи в майбутніх звітних періодах, якщо можливо застосувати. Відповідно, це може вплинути на величину майбутніх амортизаційних відрахувань та балансову вартість основних засобів.
Оцінка справедливої вартості фінансових інструментів
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Якщо ціна фінансового інструмента, що котирується на ринку, доступна, справедлива вартість розраховується, базуючись на ній. Коли на ринку не спостерігається
параметрів для оцінки, або вони не можуть бути виведені з наявних ринкових цін,
справедлива вартість визначається шляхом аналізу інших наявних ринкових даних,
прийнятних для кожного продукту, а також шляхом застосування моделей ціноутворення, які використовують математичну методологію, засновану на прийнятих
фінансових теоріях. Моделі ціноутворення враховують договірні умови по фінансових інструментах, а також ринкові параметри оцінки, такі, як процентні ставки,
волатильність та валютні курси обміну. Коли ринкові параметри оцінки відсутні, керівництво здійснює судження на основі своєї найкращої оцінки такого параметра за
даних обставин, що обґрунтовано відображає ціну по даному інструменту, яка була
б визначена ринком, за умови наявності ринку. При здійсненні даної оцінки використовуються різноманітні прийнятні методи, включаючи дані подібних інструментів, історичні дані і методи екстраполяції. Компанія вважає, що бухгалтерські оцінки
та припущення, які мають відношення до оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що:
вони з високим ступенем ймовірності піддаються змінам з плином часу,
оскільки оцінки базуються на припущеннях керівництва щодо процентних ставок,
волатильності, змін валютних курсів, коригувань при оцінці 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 використовувало інші припущення щодо процентних ставок, волатильності, курсів обміну валют і коригувань при оцінці інструментів, більша або
менша зміна в оцінці вартості фінансових інструментів в разі відсутності ринкових
котирувань мала б істотний вплив на відображений в фінансовій звітності чистий
прибуток та збиток Компанії. У Примітках міститься детальна інформація про використані методики оцінки та ключові припущення, використані під час визначення
справедливої вартості фінансових інструментів.
Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів
Керівництво Компанії застосовує професійне судження щодо термінів утримання
фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне
судження за цим 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 Компанії фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових
інструментів.
Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
На кожну звітну дату Компанія проводить аналіз дебіторської заборгованості, іншої дебіторської заборгованості та інших фінансових активів на предмет наявності
ознак їх знецінення. Збиток від знецінення визнається виходячи з власного професійного судження керівництва за наявності об’єктивних даних, що свідчать про
зменшення передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним активом у результаті однієї або кількох подій, що відбулися після визнання фінансового активу.
Управлінський персонал оцінює зменшення корисності депозитів в банках, грошей
та їх еквівалентів, визначаючи ймовірність відшкодування їх вартості на основі детального аналізу банків. Фактори, що беруться до уваги, включають фінансовий стан
банку, кредитні рейтинги, присвоєні банку, та історію співробітництва з ним.
Станом на 31.12.2018 року, управлінський персонал не ідентифікував ознак знецінення грошових коштів та їх еквівалентів у інших банках, і, відповідно, не створив
резерви на покриття збитків від знецінення цих сум.
Однак, суттєве погіршення економічної ситуації в Україні, значна девальвація української гривні, нестача ліквідних коштів у банківському секторі та дострокове зняття
депозитів, разом із фінансовими труднощами українських банків, призводять до
суттєвої невизначеності оцінок щодо можливості їх відшкодування.
У разі, якщо банки не зможуть повернути Компанії гроші та їх еквіваленти після
звітної дати, необхідно буде відобразити в обліку додаткові збитки від зменшення
корисності.
Податкове законодавство
Податкове, валютне та митне законодавство України може тлумачитись по-різному
і часто змінюється. Відповідні органи можуть не погодитися з тлумаченнями цього
законодавства керівництвом Компанії у зв’язку з діяльністю Компанії та операціями
в рамках цієї діяльності.
Податкові органи можуть перевіряти податкові питання у фінансових періодах протягом трьох календарних років після їх закінчення. За певних обставин перевірка
може стосуватися довших періодів. В результаті можуть бути нараховані додаткові
суттєві суми податків, штрафи та пені.
Використання ставок дисконтування
Станом на 31.12.2018 середньозважена ставка за портфелем банківських депозитів
у національній валюті в банках, у яких не введено тимчасову адміністрацію або не
запроваджено ліквідаційну комісію, становила 13.5% річних, за портфелем депозитів у доларах США – 2.8% річних
Інші джерела невизначеності
Незважаючи на здійснення українським урядом низки стабілізаційних заходів, спрямованих на забезпечення ліквідності українських компаній, невизначеність щодо
доступу до капіталу та вартості капіталу для Компанії та його контрагентів триває і
надалі, що може негативно вплинути на фінансовий стан Компанії, результати її діяльності та перспективи розвитку.
Керівництво не може достовірно оцінити вплив на фінансовий стан Компанії будьякого подальшого погіршення ситуації з ліквідністю на фінансових ринках та підвищення нестабільності на валютних ринках та ринках капіталу. На думку керівництва,
вживаються усі необхідні заходи для підтримки життєздатності та зростання господарської діяльності Компанії у поточних умовах.
5.

Загальні положення щодо облікових політик

5.1. Основа формування облікових політик
Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб’єктом господарювання при складанні та поданні фінансової
звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу
скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію
про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не застосовуються, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.
Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та
помилки» та інших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ
15 «Дохід від договорів з клієнтами».
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Товариство з обмеженою відповідальністю «Конкорд Кепітал»

5.2. Інформація про зміни в облікових політиках
Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних
операції, інших події або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє
визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними.
З 1 січня 2018 року Товариство застосовує МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами». Товариство отримує основний дохід від здійснення професійної діяльності на
фондовому ринку 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.
5.3. Форма та назви фінансових звітів
Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
5.4. Методи подання інформації у фінансових звітах
Згідно МСФЗ 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі «функції витрат» або «собівартості реалізації», згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як
частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність.
Проте, оскільки інформація про характер витрат є корисною для прогнозування
майбутніх грошових потоків, то ця інформація наведена в п.6 цих Приміток.
Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень та грошових виплат
формується на підставі облікових записів Товариства.
5.5. Облікові політики щодо фінансових інструментів
5.5.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі відповідно до МСФЗ, коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів
визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.
За строком виконання фінансові активи та фінансові зобов’язання поділяються на
поточні (зі строком виконання зобов’язань до 12 місяців) та довгострокові (зі строком виконання зобов’язань більше 12 місяців).
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.
5.5.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти
Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.
Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які
вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку погашення, наприклад, протягом не більше ніж три місяці з дати придбання.
Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в національній валюті та в іноземній валюті.
Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта звітності.
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за
справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.
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.
5.5.3. Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою контрактне
право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта гос-
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подарювання.
Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді,
коли Товариство стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту.
Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових
потоків на дату оцінки.
Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за амортизованою собівартістю із застосуванням методу ефективного відсотка. Якщо є об’єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням
рахунку резервів.
Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між
балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків.
Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття понесених збитків.
Для фінансових активів, які є істотними, резерви створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів, для фінансових активів, суми яких індивідуально
не є істотними - на основі групової оцінки. Фактори, які Товариство розглядає при
визначенні того, чи є у нього об’єктивні свідчення наявності збитків від зменшення
корисності, включають інформацію про тенденції непогашення заборгованості у
строк, ліквідність, платоспроможність боржника.
Для групи дебіторів такими факторами є негативні зміни у стані платежів позичальників у групі, таких як збільшення кількості прострочених платежів; негативні економічні умови у галузі або 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.
5.6. Фінансові інструменти
Визнання фінансових інструментів
Компанія визнає фінансові активи та фінансові зобов’язання у своєму балансі тоді і
тільки тоді, коли воно стає стороною контрактних зобов’язань на інструменти. Фінансові активи та зобов’язання визнаються на дату здійснення операції.
Під час первісного визнання фінансового активу чи фінансового зобов’язання Компанія оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс (у випадку фінансового активу або фінансового зобов’язання не за справедливою вартістю з відображенням
переоцінки як прибутку або збитку) витрати на операцію, які прямо відносяться до
придбання або випуску фінансового активу чи зобов’язання.
Класифікація фінансових активів
Згідно з МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», фінансові активи класифікуються на чотири категорії:
- фінансові активи, що є в наявності для продажу;
- фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток
або збиток;
- інвестиції, що утримуються до погашення;
- позики та дебіторська заборгованість.
Компанія класифікує фінансові активи безпосередньо після первісного визнання
і, якщо це дозволено або прийнятно, переглядає встановлену класифікацію в кінці
кожного фінансового року.
Фінансові активи класифікуються як призначені для торгівлі, якщо вони:
- придбані або прийняті з метою їх продажу у найближчому майбутньому;
- при первісному визнанні є частиною портфелю ідентифікованих фінансових інструментів, управління якими здійснюється спільно, та недавні операції з якими засвідчують тенденцію до отримання короткострокового прибутку; або
- є похідними інструментами (за винятком похідних інструментів, що представляють
собою договори фінансової гарантії або класифіковані та ефективні інструменти хеджування).
Після первісного визнання витрати, що мають відношення до проведення операції,
визнаються через прибуток чи збиток в міру їх виникнення. Фінансові активи, що
переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток.
Фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток
або збиток
Фінансовий актив відноситься до фінансових активів, які переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо він класифікується як призначений для торгівлі або є таким після первісного визнання.
До портфелю «фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток» Компанія відносить:
а) боргові цінні папери, акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що використовуються Компанією для отримання прибутків у результаті короткотермінових коливань ціни або дилерської маржі та продажу в найближчий час;
б) будь-які інші цінні папери, що визначаються Компанією на етапі первісного визнання як такі, щодо яких Компанія має намір і змогу обліку за справедливою вартістю з
визнанням переоцінки через прибутки/збитки (крім акцій, які не мають котирувальної ціни на активному ринку і справедливу вартість яких неможливо достовірно ви-
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значити).
Активи, що придбані в торговий портфель, обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки. Компанія відображає такі прибутки та збитки у складі інших операційних прибутків/збитків.
Інвестиції, що утримуються до погашення
Якщо Компанія має намір і може утримувати до погашення боргові цінні папери, такі
фінансові інструменти класифікуються як такі, що утримуються до погашення. Фінансові активи, що утримуються до погашення, спочатку визнаються за справедливою вартістю, плюс витрати, безпосередньо пов’язані з проведенням операції. Після
первісного визнання, вони оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної відсоткової ставки, за вирахуванням збитків від знецінення.
Компанія не класифікує будь-які фінансові активи, як утримувані до погашення,
якщо Компанія на протязі поточного фінансового року або на протязі двох попередніх фінансових років продавала або рекласифікувала до настання строку погашення інвестиції, утримувані до погашення, на більш ніж незначну суму (більш ніж
незначну в порівнянні з загальною сумою інвестицій, утримуваних до погашення),
за винятком продажу або рекласифікації, які:
- мають місце незадовго до дати погашення фінансового активу (наприклад, менш
ніж за три місяці до настання строку погашення), і тому можливе зміну ринкової процентної ставки не зробило б істотного впливу на справедливу вартість фінансового
активу;
- мають місце після отримання підприємством первісної основної суми фінансового
активу практично в повному обсязі завдяки регулярним або авансовими платежами; або
- пов’язані з окремою подією, яка знаходиться поза контролем організації, не є повторюваним, і підприємство не має розумних підстав, щоб передбачати настання
такої події.
Інвестиції, наявні для продажу
Наявні для продажу фінансові активи - це непохідні фінансові активи, які спеціально
віднесені в дану категорію або які не були віднесені до жодної з інших трьох категорій. Після первісного визнання фінансові активи, наявні для продажу, оцінюються за
справедливою вартістю, а нереалізовані прибуток або збиток визнаються в іншому
сукупному прибутку.
До цього портфелю Компанія відносить:
а) боргові цінні папери з фіксованою датою погашення, які Компанія не має наміру
і/або змоги тримати до дати їх погашення або за наявності певних обмежень щодо
обліку цінних паперів у портфелі до погашення;
б) цінні папери, які Компанія готова продати у зв’язку із зміною ринкових відсоткових ставок, його потребами, пов’язаними з ліквідністю, а також наявністю альтернативних інвестицій;
в) акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, за якими неможливо достовірно визначити справедливу вартість;
г) фінансові інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, що придбані та/або утримуються виключно для продажу протягом 12 місяців;
д) частки у статутному або акціонерному капіталі Компаній, що не є асоційованими
або дочірніми;
е) інші цінні папери, придбані з метою утримання їх у портфелі на продаж.
При вибутті інвестиції накопичений прибуток або збиток, раніше відображені в іншому сукупному прибутку, визнаються у звіті про сукупні прибутки та збитки за період. Відсотки, зароблені або сплачені за інвестиціями, відображаються у фінансовій
звітності як відсоткові доходи або витрати, з використанням ефективної ставки відсотка. Дивіденди, зароблені з інвестицій, визнаються у звіті про сукупні прибутки та
збитки в момент отримання прав на них.
Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю
До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Товариство
відносить облігації та векселі, облігації, депозити, дебіторську заборгованість, у тому
числі позики.
Після первісного визнання Товариство оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка, за вирахуванням збитків від знецінення,
якщо вони є.
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 порівнює ризик настання дефолту (невиконання зобов’язань) за фінансовим інструментом станом на звітну дату з ризиком настання дефолту за фінансовим інструментом
станом на дату первісного визнання, і враховує при цьому обґрунтовано необхідну
та підтверджувану інформацію, що є доступною без надмірних витрат або зусиль, і
вказує на значне зростання кредитного ризику з моменту первісного визнання.
Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фінансовим
інструментом не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання, якщо
було з’ясовано, що фінансовий інструмент має низький рівень кредитного ризику
станом на звітну дату.
У випадку фінансового активу, що є кредитно-знеціненим станом на звітну дату, але
не є придбаним або створеним кредитно-знеціненим фінансовим активом, Товариство оцінює очікувані кредитні збитки як різницю між валовою балансовою вартістю
активу та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків, дисконтованою за первісною ефективною ставкою відсотка за фінансовим активом. Будь-яке
коригування визнається в прибутку або збитку як прибуток або збиток від зменшення корисності.
Товариство визнає банківські депозити зі строком погашення від чотирьох до два-
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надцяти 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.
Знецінення фінансових активів
На кожну звітну дату Компанія визначає, чи відбулося знецінення фінансового активу або групи фінансових активів.
Ознаками знецінення можуть бути:
- погіршення ситуації на ринку,
- збільшення факторів галузевого ризику,
- погіршення фінансового стану емітента,
- порушення порядку платежів,
- висока ймовірність банкрутства емітента
- визнання зниження кредитного рейтингу рейтинговим агентством.
Активи, що обліковуються за амортизованою вартістю
Якщо існує об’єктивне свідчення про появу збитків від знецінення за позиками та
дебіторською заборгованістю, що обліковуються за амортизованою вартістю, сума
збитку оцінюється як різниця між балансовою вартістю активів та поточною вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків (за винятком майбутніх кредитних втрат,
які ще не виникли), дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка по
фінансовому активу (тобто за ефективною ставкою відсотка, розрахованою при первісному визнанні). Балансова вартість активу знижується або безпосередньо, або з
використанням рахунку резерву. Сума збитку визнається у звіті про сукупні прибутки та збитки за період.
Спочатку Компанія оцінює наявність об’єктивних ознак знецінення окремо по кожному фінансовому активу, який окремо є суттєвим, або на сукупній основі фінансових активів, які окремо не є суттєвими. Якщо встановлено, що не існує об’єктивних
ознак зменшення корисності окремо оціненого фінансового активу, незалежно від
того, є він суттєвим чи ні, такий актив включається до групи фінансових активів з
аналогічними характеристиками кредитного ризику, і ця група фінансових активів
оцінюється на предмет зменшення корисності на сукупній основі . Активи, що оцінюються на предмет знецінення індивідуально, і за якими виникає або продовжує
мати місце збиток від знецінення, не включаються в сукупну оцінку на предмет знецінення.
Якщо в наступний період сума збитку від знецінення зменшується, і таке зменшення може бути об’єктивно пов’язане з подією, що сталася після того, як було визнано знецінення, раніше визнаний збиток від зменшення корисності відновлюється.
Будь-яке подальше відновлення збитку від знецінення визнається у звіті про сукупні
прибутки та збитки за період в такому обсязі, щоб балансова вартість активу не перевищувала амортизовану вартість цього активу на дату відновлення.
Фінансові активи, наявні для продажу
Якщо зменшення справедливої вартості доступного для продажу фінансового активу визнано в іншому сукупному прибутку, і при цьому мається об’єктивне свідчення
знецінення активу, то накопичений збиток, визнаний у складі іншого сукупного доходу, повинен бути виключений зі складу капіталу і визнаний у прибутку чи збитку
як коригування при рекласифікації, навіть якщо визнання фінансового активу не
було припинено.
Сума накопиченого збитку, виключена з капіталу і визнана у прибутку чи збитку,
являє собою різницю між витратами на придбання активу (за вирахуванням отриманих виплат основної суми та амортизації) та поточною справедливою вартістю, за
вирахуванням збитку від знецінення цього фінансового активу, раніше визнаного в
прибутку чи збитку.
Збитки від зменшення корисності, визнані у складі прибутку або збитку для інвестиції інструмент власного капіталу, класифікований як наявний для продажу, не слід
сторнувати з відображенням переоцінки як прибутку чи збитку.
Якщо у наступному періоді справедлива вартість боргового інструменту класифікованого як наявний для продажу, збільшується, і це збільшення можна об’єктивно
віднести до події, що трапилася після визнання збитку від знецінення у прибутку чи
збитку, то збиток від знецінення слід сторнувати, причому сума сторнування визнається у прибутку чи збитку.
Фінансові активи, що обліковуються за собівартістю
Якщо є об’єктивне свідчення наявності збитку від зменшення корисності інструмента власного капіталу (який не має котирування і не обліковується за справедливою
вартістю, оскільки його справедливу вартість не можна достовірно оцінити), то сума
збитку від зменшення корисності оцінюється як різниця між балансовою вартістю
фінансового активу та теперішньою вартістю попередньо оцінених майбутніх грошових потоків, дисконтованих за поточною ринковою нормою прибутку для подібного фінансового активу. Такі збитки від зменшення корисності не слід сторнувати.
6. Зобов’язання. Кредити банків
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
ознак:
• Товариство сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
• Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.
Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання зобов’язань. Первісно кредити банків визнаються за справедливою
вартістю, яка дорівнює сумі надходжень мінус витрати на проведення операції. У
подальшому суми фінансових зобов’язань відображаються за амортизованою вартістю за методом ефективної ставки відсотку, та будь-яка різниця між чистими надходженнями та вартістю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом
періоду дії запозичень із використанням ефективної ставки відсотка.
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Товариство з обмеженою відповідальністю «Конкорд Кепітал»

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
7. Згортання фінансових активів та зобов’язань

Фінансові активи та зобов’язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік,
або реалізувати актив та виконати зобов’язання одночасно
8. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів
8.1. Визнання та оцінка основних засобів
Товариство визнає матеріальний об’єкт основним засобом, якщо він утримується з
метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного
використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6000
грн.
Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та
будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої
суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу
власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється
визнання відповідного активу.
Компанія класифікує актив як основний засіб, якщо це матеріальний об’єкт, що його:
а) утримують для використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні
послуг для надання в оренду або для адміністративних цілей;
б) використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного періоду. Собівартість об’єкта основних засобів визнається активом, якщо і тільки якщо:
є ймовірність, що майбутні економічні вигоди, пов’язані з об’єктом, надійдуть до
Компанії;
собівартість об’єкта можна достовірно оцінити.
Майно та обладнання відображаються за собівартістю, за вирахуванням витрат на
поточне обслуговування, накопиченого зносу та будь-яких накопичених збитків від
зменшення корисності. Балансова вартість майна та обладнання переглядається на
предмет зменшення корисності у разі виникнення подій чи обставин, які б вказували на ймовірність того, що балансова вартість такого активу не може бути відшкодована.
Нарахування амортизації активу починається з дати, коли він став придатним для
використання. Знос нараховується за прямолінійним методом протягом таких строків корисної служби:
Земля

Не амортизується

Будівлі та споруди

50-100 років

Виробниче обладнання та інвентар

2-15 років

Транспортні засоби

5-10 років

Офісні меблі та обладнання

До 10 років

Інші

5-15 років

Поліпшення орендованих основних
засобів

Протягом найменшого з двох строків:
строку оренди чи строку корисної експлуатації

Залишкова вартість, строки корисної служби та методи нарахування амортизації активів аналізуються наприкінці кожного звітного року і коригуються за необхідності.
Витрати на ремонт та відновлення відображаються у звіті про сукупні прибутки та
збитки у періоді, в якому такі витрати були понесені, та включаються до статті «Інші
адміністративні та операційні витрати», крім випадків, коли такі витрати підлягають
капіталізації.
Основний засіб знімається з обліку при його вибутті або у випадку, якщо від його
подальшого використання не очікується отримання економічних вигід. Прибуток
або збиток від вибуття активу (розраховується як різниця між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю активу), включається до звіту про сукупні
прибутки та збитки за період, в якому визнання активу припиняється у складі інших
операційних прибутків та збитків.
8.2. Подальші витрати.
Товариство не визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об’єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об’єкта
основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям
визнання активу.
8.3. Амортизація основних засобів.
Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом з
використанням таких щорічних норм:
- 7-15%

транспортні засоби

- 17 -20%

меблі

- 20 - 33%.

інші

- 14 - 50%

Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх
корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним
для використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на
дату, з якої припиняють визнання активу.
8.4. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи (далі – НМА), що було придбано окремо, при первісному ви-
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знанні оцінюються за собівартістю. Компанія класифікує актив як НМА, якщо це немонетарний актив, який не має фізичної субстанції та може бути ідентифікований.
Після первісного визнання НМА відображається за його собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від
зменшення корисності. НМА, що було створено всередині Компанії, за виключенням
капіталізованих витрат на розробку, не капіталізуються, і відповідні витрати відображаються у складі прибутку та збитку за період, в якому вони виникли.
Витрати на дослідження та розробку
Видатки на дослідження відносяться на витрати у періоді їхнього понесення. НМА,
що виникає в результаті розробки (чи в результаті етапу розробки внутрішнього
проекту), визнаються якщо Компанія може довести наступне:
a) технічну можливість завершити створення нематеріального активу так, щоб він
був придатний до використання або продажу;
б) намір завершити створення нематеріального активу та використовувати або продати його;
в) свою здатність використовувати або продати нематеріальний актив;
г) як нематеріальний актив генеруватиме ймовірні майбутні економічні вигоди. Серед іншого, суб’єктові господарювання слід довести існування ринку для продукції
нематеріального активу чи для самого нематеріального активу або (якщо його використовуватимуть внутрішньо) корисність нематеріального активу;
ґ) наявність відповідних технічних, фінансових та інших ресурсів для завершення
розробки та використання чи продажу нематеріального активу;
д) свою здатність достовірно оцінити видатки, які відносяться до нематеріального
активу протягом його розробки.
Строк корисної експлуатації НМА може бути або визначеним, або невизначеним.
НМА з визначеним строком корисної експлуатації амортизуються на протязі цього строку та щорічно оцінюються на предмет знецінення, якщо мають місце ознаки знецінення цього НМА. Амортизація починається, коли НМА стає придатним до
використання, тобто коли він доставлений до місця розташування та приведений
у стан, у якому він придатний до експлуатації у спосіб, визначений управлінським
персоналом. Амортизація припиняється на одну з двох дат, що відбулася раніше:
на дату, з якої актив класифікується як утримуваний для продажу (або включається
до ліквідаційної групи) відповідно до МСФЗ 5, або на дату, з якої припиняється визнання цього активу. Компанія рівномірно амортизує НМА із визначеним строком
експлуатації протягом терміну їх використання.
Строк та метод амортизації для НМА з обмеженим строком корисного використання
переглядаються як мінімум в кінці кожного звітного періоду. Зміна очікуваного строку корисного використання або передбачуваної структури споживання майбутніх
економічних вигід, утілених в активі, змінює строк або метод амортизації відповідно
та враховуються як зміна оціночних значень. Витрати на амортизацію НМА з визначеним строком корисного використання визнаються у звіті про прибутки та збитки
у тій категорії витрат, яка відповідає функції НМА.
НМА з невизначеним строком корисної експлуатації не амортизуються, а тестуються
на предмет знецінення щорічно або окремо, або на рівні одиниць, що генерують
грошові потоки. Строк корисної експлуатації НМА з невизначеним строком експлуатації переглядаються щорічно з метою визначення того, наскільки прийнятно
продовжувати відносити цей актив у категорію активів з невизначеним строком
корисної експлуатації. Якщо це неприйнятно, зміна оцінки строку корисного використання - з невизначеного на визначений – здійснюється на перспективній основі.

Витрати на проведення ремонту орендованого основного засобу визнаються в балансовій вартості об’єкта основних засобів, якщо задовольняють критерії визнання,
та амортизується на протязі строку оренди, використовуючи принцип пріоритету
змісту над формою (якщо договір оренди укладено на один рік, існує можливість та
вірогідні наміри автоматичної пролонгації, для розрахунку амортизації приймається строк корисної експлуатації). При розірванні довгострокового договору оренди
балансова вартість покращень (за вирахуванням накопиченої на той момент амортизації) має бути списана на витрати поточного періоду.

машини та обладнання

ЕМІТ ІНФО

Прибуток або збиток, що виникає від припинення визнання нематеріального активу, визначається як різниця між чистими надходженнями від вибуття (якщо вони є)
та балансовою вартістю активу, та визнаються у звіті про прибутки та збитки, в момент припинення визнання активу.
Нижче наводиться коротка інформація відносно облікової політики, що застосовується до НМА Компанії:
Комп’ютерні програми

Ліцензії

Строк корисної експлуатації

Визначений, від 2 до 5
років

Визначений, від 2 до 5
років

Застосований
амортизації

Прямолінійний, на протязі очікуваного періоду
отримання
майбутніх
економічних вигід

Прямолінійний, на протязі строку дії ліцензій

Придбані активи

Придбані активи

метод

Створено всередині Компанії або придбано

8.5. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів
На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його
очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування
активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в
прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу (за винятком
гудвілу) в попередніх періодах, Товариство сторнує, якщо і тільки якщо змінилися
попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування.
Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів
коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової
вартості необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного
використання.
9. Запаси
Компанія визнає запаси як активи, які:
а) утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу;
б) перебувають у процесі виробництва для такого продажу або
в) існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг.
Запаси оцінюються за вартістю, меншою з двох:
- собівартості, яка повинна включати всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан; та
- чистої вартості реалізації (це попередньо оцінена ціна продажу у звичайному ході
бізнесу мінус попередньо оцінені витрати на завершення та попередньо оцінені витрати, необхідні для здійснення продажу).
Витрати на придбання запасів складаються з ціни придбання, ввізного мита та інших
податків (окрім тих, що згодом відшкодовуються Компанії податковими органами), а
також з витрат на транспортування, навантаження і розвантаження та інших витрат,
безпосередньо пов’язаних з придбанням готової продукції, матеріалів та послуг.
Торговельні знижки, інші знижки та інші подібні їм статті вираховуються при визна-
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ченні витрат на придбання.
Компанія періодично переглядає запаси на предмет погіршення їх якості або старіння, з метою відображення їх в обліку відповідно до вищезазначених пунктів.
Оцінка запасів при вибутті здійснюється з використанням методу конкретної ідентифікації їх індивідуальної собівартості.
Коли запаси реалізовані, їх балансова вартість повинна визнаватися витратами того
періоду, в якому визнається відповідний дохід. Сума будь-якого часткового списання запасів до їх чистої вартості реалізації та всі втрати запасів повинні визнаватися
витратами періоду, в якому відбувається часткове списання або збиток. Сума будьякого сторнування будь-якого часткового списання запасів, що виникає в результаті
збільшення чистої вартості реалізації, повинна визнаватися як зменшення суми запасів, визнаної як витрати в періоді, в якому відбулося сторнування.
10. Облікові політики щодо інвестиційної нерухомості
10.1. Визнання інвестиційної нерухомості
До інвестиційної нерухомості Товариство відносить нерухомість (землю чи будівлі,
або частину будівлі, або їх поєднання), утримувану на правах власності або згідно
з угодою про фінансову оренду з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, а не для: (а) використання у
виробництві чи при постачанні товарів, при наданні послуг чи для адміністративних
цілей, або (б) продажу в звичайному ході діяльності.
Інвестиційна нерухомість визнається як актив тоді і тільки тоді, коли: (а) є ймовірність того, що Товариство отримає майбутні економічні вигоди, які пов’язані з цією
інвестиційною нерухомістю, (б) собівартість інвестиційної нерухомості можна достовірно оцінити.
Якщо будівлі включають одну частину, яка утримується з метою отримання орендної
плати та другу частину для використання у процесі діяльності Товариства або для
адміністративних цілей, в бухгалтерському обліку такі частини об’єкту нерухомості
оцінюються та відображаються окремо, якщо вони можуть бути продані окремо.
10.2. Первісна та послідуюча оцінка інвестиційної нерухомості
Первісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю. Витрати на
операцію включаються до первісної вартості. Собівартість придбаної інвестиційної
нерухомості включає ціну її придбання та будь-які витрати, які безпосередньо віднесені до придбання. Безпосередньо віднесені витрати охоплюють, наприклад, винагороди за надання професійних юридичних послуг, податки, пов’язані з передачею
права власності, та інші витрати на операцію.
Оцінка після визнання здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки. Прибуток або збиток від зміни в справедливій вартості інвестиційної нерухомості визнається в прибутку або збитку. Амортизація на такі активи не нараховується.
Справедлива вартість інвестиційної нерухомості зазвичай визначається із залученням незалежного оцінювача. Періодичність перегляду справедливої вартості зумовлюється суттєвими для обліку коливаннями цін на ринку подібної нерухомості.
Справедлива вартість незавершеного будівництва дорівнює вартості завершеного
об’єкта за вирахуванням витрат на закінчення будівництва. Якщо оцінити справедливу вартість неможливо, Товариство обирає для оцінки об’єктів інвестиційної нерухомості модель оцінки за собівартістю відповідно до МСБО 16 та застосовує такий
підхід до всієї інвестиційної нерухомості, при цьому розкриваються причини, з яких
не використовується справедлива вартість.
10.3. Облікові політики щодо непоточних активів, утримуваних для продажу
Товариство класифікує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його
балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а
не поточного використання. Непоточні активи, утримувані для продажу, оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартістю з вирахуванням витрат на операції, пов’язані з
продажем. Амортизація на такі активи не нараховується. Збиток від зменшення корисності при первісному чи подальшому списанні активу до справедливої вартості
за вирахуванням витрат на продаж визнається у звіті про фінансові результати.
10.4. Облікові політики щодо оренди
Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди, пов’язані з правом власності на актив. Товариство як орендатор на початку строку оренди визнає фінансову оренду як активи та зобов’язання за сумами,
що дорівнюють справедливій вартості орендованого майна на початок оренди або
(якщо вони менші за справедливу вартість) за теперішньою вартістю мінімальних
орендних платежів. Мінімальні орендні платежі розподіляються між фінансовими
витратами та зменшенням непогашених зобов’язань. Фінансові витрати розподіляються на кожен період таким чином, щоб забезпечити сталу періодичну ставку
відсотка на залишок зобов’язань. Непередбачені орендні платежі відображаються
як витрати в тих періодах, у яких вони були понесені. Політика нарахування амортизації на орендовані активи, що амортизуються, узгоджена із стандартною політикою
Товариства щодо подібних активів.
Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов’язані з правом власності на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифікується як операційна оренда.
Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду Товариство визнає на прямолінійній основі протягом строку оренди.
Затрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди, визнаються як витрати.
10.5. 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 кож-
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ну 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.
11. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань
11.1. Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше
можливо, ніж неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму
зобов’язання.
11.2. Виплати працівникам
Витрати на заробітну плату та нарахування на неї, лікарняні та премії, нараховуються у тому році, в якому відповідні послуги надавалися працівниками Компанії.
Компанія не має юридичного чи умовного зобов’язання сплачувати пенсійні чи інші
платежі, окрім платежів по державній системі соціального страхування. Податок на
прибуток – витрати з податку на прибуток являють собою суму, що складається з поточного податку на прибуток та відстроченого податку на прибуток.
11.3. Пенсійні зобов’язання
Відповідно до українського законодавства, Товариство утримувало внески із заробітної плати працівників до Пенсійного фонду. Поточні внески розраховувались 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.
Додатково Товариство не має недержану пенсійну програму з визначеними внесками, яка передбачає внески від роботодавця, які розраховуються у вигляді процента
від поточної заробітної плати працівників та відображаються у періоді, в якому була
нарахована відповідна плата.
12. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової
звітності
12.1 Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.
Дохід – це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов’язань,
результатом чого є збільшення чистих активів, за винятком збільшення, пов’язаного
з внесками учасників.
Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню
та критеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення зобов’язань.
Дохід від продажу фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості або інших активів визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов:
• Товариство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю
на фінансовий інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи;
• за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у
формі, яка зазвичай пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими фінансовими інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими активами;
• суму доходу можна достовірно оцінити;
• ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією;
та витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно
оцінити.
Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати
надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу.
Дивіденди визнаються доходом лише у разі, якщо:
право Товариства на одержання виплат за дивідендами встановлено;
є ймовірність, що економічні вигоди, пов’язані з дивідендами, надійдуть до Товариства;
суму дивідендів можна достовірно оцінити.
Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню
та критеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням 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.
12.2. Витрати за позиками
Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Товариство капіталізує витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, як частина собівартості цього активу.
12.3. Операції з іноземною валютою
Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом обміну Національного банку України на дату проведення операцій.
Монетарні активи та зобов’язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються

№1(27) • 26 квітня 2019 р.

www.emitinfo.com

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Конкорд Кепітал»

в гривню за відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. Немонетарні статті,
які оцінюються за історичною собівартістю в іноземній валюті, відображаються за
курсом на дату операції, немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату визначення справедливої
вартості. Курсові різниці, що виникли при перерахунку за монетарними статтями,
визнаються в прибутку або збитку в тому періоді, у якому вони виникають.
Товариство використовувало обмінні курси на дату балансу:
					
31.12.2017
31.12.2018
Гривня/1 долар США
28,0672
27,6883
Гривня/1 євро
33,4954
31,7141
12.4. Умовні зобов’язання та активи.
Товариство не визнає умовні зобов’язання в звіті про фінансовий стан Товариства.
Інформація про умовне зобов’язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає
умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигід є ймовірним.
13. 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.
13.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів
для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова
звітність:
• подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки Товариства;
• відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму;
• є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
• є повною в усіх суттєвих аспектах.
Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність
наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:
а) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;
б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та
витрат у Концептуальній основі фінансової звітності.
Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують
подібну концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать
вищезазначеним джерелам.
Операції, що не регламентуються МСФЗ Товариством не здійснювались.
13.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент
закриття торгів на звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої
економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших
факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».
13.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів
Протягом звітного 2018 року переоцінка інвестиційної нерухомості із залученням
незалежних оцінювачів не здійснювалась.
Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що:
- вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності,
змін валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань
під час оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій; та
- вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на
доходи (витрати) може бути значним.
Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових
ставок, волатильності, курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати
оферти і коригувань під час оцінки інструментів, більша або менша зміна в оцінці
вартості фінансових інструментів у разі відсутності ринкових котирувань мала б
істотний вплив на відображений у фінансовій звітності чистий прибуток та збиток.
Розуміючи важливість використання облікових оцінок та припущень щодо справедливої вартості фінансових активів в разі відсутності вхідних даних щодо справедливої вартості першого рівня, Керівництво Товариства планує використовувати оцінки
та судження які базуються на професійній компетенції працівників Підприємства,
досвіді та минулих подіях, а також з використанням розрахунків та моделей вартості
фінансових активів. Залучення зовнішніх експертних оцінок щодо таких фінансових
інструментів де оцінка, яка базується на професійній компетенції, досвіді та розрахунках є недостатньою, на думку Керівництва є прийнятним та необхідним.

нем ризику подібні об’єкти інвестування, або - ставка доходу за альтернативними
варіантами інвестицій із зіставляння рівня ризику на дату оцінки. Ставка дисконту
має визначатися з урахуванням трьох факторів:
а) вартості грошей у часі;
б) вартості джерел, які залучаються для фінансування інвестиційного проекту, які
вимагають різні рівні компенсації;
в) фактору ризику або міри ймовірності отримання очікуваних у майбутньому доходів.
Станом на 31.12.2018 середньозважена ставка за портфелем банківських депозитів
у національній валюті в банках, у яких не введено тимчасову адміністрацію або не
запроваджено ліквідаційну комісію, становила 12,6 % річних. Інформація, що використана для визначення середньозваженої ставки одержана з офіційного сайту
НБУ за посиланням https://bank.gov.ua/control/uk/allinfo розділ “Вартість строкових
депозитів “.
15. 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.
16. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості
16.1. Методики оцінювання, використані для складання оцінок за справедливою
вартістю
Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів
та зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 39 та МСФЗ 13 у звіті про
фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.
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

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

Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може
мати значний вплив на передбачувану справедливу вартість.
13.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів
Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне
судження за цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту,
його прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які
можуть бути пов’язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.
14. Використання ставок дисконтування
Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовується для перерахунку майбутніх потоків доходів в єдине значення теперішньої (поточної) вартості, яка є базою
для визначення ринкової вартості бізнесу. З економічної точки зору, в ролі ставки
дисконту є бажана інвестору ставка доходу на вкладений капітал у відповідні з рів-
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Інструменти капіталу

Інвестиційна
рухомість

Дебіторська
боргованість

не-

за-

П о т о ч н і
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

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

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

Контрактні умови,
ймовірність погашення, очікувані
вхідні грошові потоки

Контрактні умови,
ймовірність погашення, очікувані
вихідні грошові
потоки

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

Усього

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

31.12.18

31.12.17

31.12.18

31.12.17

31.12.18

31.12.17

31.12.18

31.12.17

Інвестиційна нерухомість

–

–

–

–

-

-

-

-

Інструменти капіталу (акції)

–

–

–

–

1058

1068

1058

1068

16.3. Переміщення між 2-м та 3-м рівнями ієрархії справедливої вартості
У 2018 році переведень між рівнями ієрархії не було.
16.4. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»
Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю
Балансова вартість

Справедлива вартість

2018

2017

2018

2017

2

3

4

5

Фінансові активи

Грошові кошти

1058

1068

1058

1068

5893

7438

5893

7438

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.
16.5. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах
		
Показник

494 107

50 245

Всього

494 107

50 245

Інші доходи, інші витрати
Інші доходи

91

-

Інші витрати

3759

10

Витрати на збут

491

154

Витрати, пов»язані з обслуговуванням обігу ЦП

491

154

Витрати на оплату праці

1033

1 110

Відрахування на соціальні заходи

220

228

Амортизація основних засобів і
нематеріальних активів

105

128

Адміністративні витрати

15

27

Суборенда офісного приміщення

1001

929

Послуги зв’язку, кур’єрські послуги

154

143

Інші

2899

656

Всього адміністративних витрат

5439

3 221

Процентний дохід за борговими
цінними паперами

611

-

Відсотки на депозитному рахунку
в банку

184

352

Всього процентні доходи

795

352

Процентні витрати

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

капіталу

Собівартість цінних паперів

Собівартість реалізації

Фінансові доходи та витрати

Дата оцінки

Інструменти
(акції)

51 911

Процентні доходи

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

1

507 104

Матеріальні витрати

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

Всього доходи від реалізації

2017

2018

Відсотки за банківськими кредитами

-

Всього процентні витрати

-

17. Податок на прибуток
Відкладений податок визнається для тимчасових різниць між балансовою вартістю
активів і зобов’язань, відображених у фінансовій звітності, і відповідними даними
податкового обліку, використовуваними при розрахунку оподатковуваного прибутку. Відкладені податкові зобов’язання, як правило, відображаються з урахуванням
всіх оподатковуваних тимчасових різниць. Відкладені податкові активи відображаються з урахуванням всіх тимчасових різниць за умови високої ймовірності наявності в майбутньому оподатковуваного балансового прибутку, для використання
цих тимчасових різниць.
Податкові активи та зобов’язання не відображаються у фінансовій звітності, якщо
тимчасові різниці пов’язані з гудвілом або виникають внаслідок первісного визнання інших активів і зобов’язань в рамках угод (крім угод з об’єднання бізнесу), які не
впливають ні на оподатковуваний, ні на бухгалтерський прибуток .
Відкладені податкові активи та зобов’язання з податку на прибуток розраховуються
з використанням ставок оподаткування (а також положень податкового законодавства), які були затверджені або практично затверджені законодавством на звітну
дату і, як передбачається, будуть діяти в періоді реалізації податкового активу або
погашення зобов’язання. Відкладені податкові активи та зобов’язання показуються
у звітності згорнуто, якщо відносяться до податку на прибуток , що справляється
одним і тим самим податковим органом.
Нарахування відстроченого податкового активу або зобов’язання проводиться на
дату складання річної фінансової звітності .
Поточний та відстрочений податок за звітний період
Поточні та відстрочені податки визнаються у прибутках і збитках, крім випадків,
коли вони відносяться до статей, що безпосередньо включаються до складу іншого
сукупного доходу або власного капіталу (в цьому випадку відповідний податок також визнається безпосередньо в капіталі), або коли вони визнаються в результаті
первісного відображення об’єднанн ябізнесу. Податковий ефект об’єднання бізнесу
відбивається при обліку цих угод.
Ставки оподаткування, які застосовувалися до Компанії протягом звітного періоду
були наступними:
З 1 січня 2017 р. по 31 грудня 2017 р.

18%

З 1 січня 2018 р. по 31 грудня 2018 р.

18%

Компоненти витрат по податку на прибуток Компанії за рік, що скінчився 31 грудня, включають:
2017 рік

2018 рік

Поточний податок

781тис грн

8 тис грн

Разом

781 тис грн

8 тис грн

Дохід від реалізації
Дохід від реалізації операції з цінними паперами
Дохід від реалізації інших послуг

308

ЕМІТ ІНФО

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

499 125
7 979

51 226
685

У відношенні розрахунку та відображення відстроченого податку Компанія керується чинним Податковим кодексом України, а саме у зв’язку зі змінами до Податкового
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Кодексу з 2015 року платник податку, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний
звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, має право
прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих
податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень відповідного розділу
Податкового Кодексу.
18. Нематеріальні активи
Стаття

2017

2018

Інші нематеріальні активи

77

160

Накопичена амортизація

31

56

До нематеріальних активів включаються комп’ютерні програми, які використовуються Компанією при здійсненні своєї господарської діяльності, а також ліцензії на
провадження професійної діяльності.
Первісна вартість нематеріальних активів станом на 31 грудня 2018року дорівнює
160 тис грн, які продовжують експлуатуватися. На звітну дату нематеріальні активи
не були надані у будь-яку заставу, та не обмежені у розпорядженні та використанні
Компанією.
19. Основні засоби
За історичною вартістю

Будівлі

1

2

Машини та
обладнання

Тр а н спорт

Меблі
та приладдя

Незав е р шене
будівництво

Всього

3

4

5

6

7

ЕМІТ ІНФО

Тому для оцінки справедливої (ринкової) вартості акцій АТ «Українська біржа», ми
застосовуємо аналітичний метод оцінки.
Найбільш простим методом оцінки компанії є порівняння її з ринковими аналогами
(peer valuation approach). Цей метод дозволяє оцінити вартість компанії виходячи
з ринкових коефіцієнтів подібних компаній, які є більш ліквідними на ринку, тобто
ринкові ціни яких визначаються безпосередньо ринком.
Варто також враховувати те, що більш ліквідні компанії є більш привабливими на
ринку, а отже вони закономірно повинні оцінюватися фондовим ринком дорожче,
ніж акції неліквідних компаній, таких як Українська біржа. В даному випадку, ми вважаємо за справедливим застосування дисконту у 35% для оцінки вартості акцій АТ
«Українська біржа» у порівнянні з більш ліквідними та більш успішними міжнародними аналогами.
Вибір подібних компаній
Ми обрали три загальновизнані компанії - операторів фондових бірж для визначення цільового значення вартості АТ «Українська біржа». Це Лондонська фондова
біржа (London Stock Exchange, код LSE LN), біржа Euronext-Париж (код ENX FP) та
Німецька біржа (Deutsche Borse, код DB1 GR). Ці компанії є значно більшими за АТ
«Українська біржа», а їх акції є достатньо ліквідними для того, щоб вважати ринкові
ціни їх акцій справедливими.
Вибір ринкових коефіцієнтів
Ми вважаємо, що найкращим коефіцієнтом, за яким можна порівнювати компаніїоператори фондових бірж, є їх розмір доходів. Для цілей нашого аналізу, ми обрали
доходи компаній-операторів фондових бірж за останні 12 місяців, що закінчилися
30 вересня 2018 року (тобто чотири квартали, починаючи із 4го кварталу 2017 року
і закінчуючи 3м кварталом 2018 року). Дана інформація є останньою доступною для
усіх обраних компаній.
Оцінка за методом порівняння з аналогами: статистика порівнюваних компаній
Назва

Код

Ринкова капіталізація на
31/12/18

Доходи
12міс
30/09/18

за
до

Капіталізація /
Дохід

млн. доларів

млн. доларів

Балансова вартість
01.01.2018

396

396

Л о н до н с ь к а
біржа

LSE LN

18026

2832

6.37

Надходження

203

203

4032

708

5.70

599

Б і р ж а
Euronext Париж

ENX FP

599

0

Німецька біржа

DB1 GR

22814

3143

7.26

Середнє значення

31 грудня
року

2018

Накопичена амортизація
Станом на 31 грудня 2017 року

246

246

Нарахування
2018 рік

за

103

103

Станом на 31 грудня 2018 року

349

349

6.44

Як випливає із таблиці вище, станом на 31.12.2018р, середнє значення капіталізації
аналогічних компанії до їх доходу за останні звітні 12 місяців склав 6.44. Враховуючи визначений нами дисконт для Української біржі у розмірі 35%, ми вважаємо, що
справедливим ринковим коефіцієнтом для АТ «Українська біржа» є 4.19.
Результат оцінки ринкової капіталізації АТ «Українська біржа»
Доходи
12міс
30/09/18

Чиста балансова
вартість
31 грудня
року

2018

250

250

На звітну дату основні засоби не були надані у будь-яку заставу, та не обмежені у
розпорядженні та використанні Компанією.
20. Запаси
Компанія обліковує як запаси допоміжні матеріали для споживання у процесі надання послуг, а саме: канцелярські товари та папір. Після придбання запасів Компанія списує їх вартість на витрати того періоду, в якому їх було використано. Станом
на кінець звітних періодів, запаси на балансі Компанії відсутні. Оскільки стаття не є
суттєвою для фінансової звітності, Компанія не розкриває всю належну інформацію
згідно з МСБО (IAS) 2 «Запаси».
21. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням
результату переоцінки у прибутку або збитку
Станом на 31 грудня 2018 р. поточні фінансові інвестиції Компанії включають цінні
папери українських емітентів. Компанія при первісному визнання класифікує всі
свої поточні фінансові інвестиції до одного з портфелів:
Фінансові інвестиції, що призначені для торгівлі
Фінансові інвестиції, що утримуються до погашення
Фінансові інвестиції, що призначені для продажу
Компанія утримує на балансі фінансові інвестиції, що призначені для торгівлі.
Фінансові інвестиції, що призначені для торгівлі Компанія оцінює за собівартістю.
До цього портфелю Компанія включає цінні папери, що обертаються на відкритому
ринку та мають котирування. На звітну дату проводиться аналіз котирувань акцій на
підставі даних про біржові торги, що наведено Українською асоціацією інвестиційного бізнесу (УАІБ).
Вид ЦП

31 грудня 2017

31 грудня 2018

1 058

1058

ПАТ «Концерн Хлібпром»

10

0

Всього

1 068

1058

Акції
біржа»

ПАТ»Українська

Компанія станом на 31.12.2018 р. володіла цінними паперами (акції ПАТ «УРАЇНСЬКА
БІРЖА» та ПАТ «Концерн Хлібпром») загальною вартістю 1058 тис.грн, які за її бізнесмоделью визнані торговими фінансовими інвестиціями.
Підхід до оцінки ринкової (справедливої) ціни акцій АТ «Українська біржа»
Акції АТ «Українська біржа» є неліквідними, тому визначати їх ринкову вартість виходячи із котирувань акцій компанії на біржі не є доцільним. Так, останні торги акціями
АТ «Українська біржа» відбулися 21 травня 2018 року, і це були єдині торги за увесь
календарний рік 2018.
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Українська біржа

за
до

Розрахунковий ринковий
коефіцієнт

Розрахункова
ринкова капіталізація

тис. грн

Капіталізація /
Дохід

тис. грн

6210

4,19

25995

Таким чином, ми розрахували, що справедлива ринкова вартість усіх акцій АТ «Українська біржа» станом на 31.12.2018 р. є 26.0 млн. гривень.
Поділивши розраховану вище справедливу капіталізацію на загальні кількість акції
АТ «Українська біржа» (25000), ми отримуємо справедливу (ринкову) вартість однієї
акції 1040 грн за штуку.
22. Торговельна та інша дебіторська заборгованість
Стаття

31 грудня 2017

31 грудня 2018

Торговельна дебіторська
заборгованість

4 075

42

Інша поточна дебіторська заборгованість

3 094

4709

Чиста вартість торговельної дебіторської заборгованості

7 169

4 751

Поточна (торговельна) дебіторська заборгованність - 42,0 тис грн включає в себе
заборгованність юридичних осіб, за брокерське обслуговування на ринку цінних
паперів..
Інша поточна дебіторська заборгованість – 4 709 тис.грн включає в себе :
63 тис грн. - заборгованість ТОВ «Конкорд Консалтинг» (передоплата за суборенду приміщення /останній місяць); 121 тис грн – передоплата ДП Офіс Солюшинз
Україна (30167155), за меблі, які будуть отримані в 1 кварталі 2019 року, 16 тис грн
- оплата ТОВ «СМАРТ НЕТ» (37096311), за ATC Grandstream UCM6204, дата отримання
08.01.2019р), 4 494 тис грн. – надання поворотної фінансової допомога ТОВ «Конкорд Консалтинг» (код ЄДРПОУ 34926557) , Паттеран, ТОВ (код ЄДРПОУ 37201899),
Брамлет ТОВ (код ЄДРПОУ 37201911), БІО СТАР, ТОВ (код ЄДРПОУ 40406438), БІЗНЕС
ЕДВАЙЗЕР, ТОВ (код ЄДРПОУ 40262658 ) яка має бути погашена в першому кварталі
2019 року, 15 тис грн - інші.
Дебіторська заборгованість Товариства не має забезпечення.
Простроченої та знеціненої дебіторської заборгованості немає.
23. Поточні фінансові інвестиції
Станом на 31 грудня 2018 року поточні фінансові інвестиції Компанії включають цінні папери українських емітентів. Компанія при первісному визнання класифікує всі
свої поточні фінансові інвестиції до одного з портфелів:
- Фінансові інвестиції, що призначені для торгівлі
- Фінансові інвестиції, що утримуються до погашення
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- Фінансові інвестиції, що призначені для продажу
Компанія утримує на балансі фінансові інвестиції, що призначені для торгівлі.
Фінансові інвестиції, що призначені для торгівлі Компанія оцінює за справедливою
вартістю, зміни якої відносить до інших операційних прибутків або збитків. До цього
портфелю Компанія включає цінні папери, що обертаються на відкритому ринку та
мають котирування. На звітну дату проводиться аналіз котирувань акцій на підставі
даних про біржові торги, що наведено Українською асоціацією інвестиційного бізнесу (УАІБ), Українська Біржа.

Акції українських емітентів

31 грудня 2017

31 грудня 2018

1068

1058

1068

1058

Облігації українських емітентів
Разом

Станом на 31.12.2018 року, цінні папери, які обліковуються у складі інвестицій, призначених для торгівлі, у сумі 1058 тис. грн, відносяться до 3-го рівня ієрархії. Джерелом визначення справедливої вартості цінних паперів станом на 31.12.2018р. є дані
3 рівня , а саме котирування (не скориговані) на активних ринках за ідентичними
активами і зобов’язаннями, які доступні компанії на дату оцінки
24. Грошові кошти
Станом на звітну дату, грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти на
поточних рахунках в банках у таких валютах:
31 грудня 2017

31 грудня 2018

Каса та рахунки в банках, в грн.

7 438

5 893

Всього

7 438

5 893

Станом на 31.12.2018 року, найбільша сума грошових коштів утримується Компанією
у АТ «АЛЬФА БАНК» .
25. Власний капітал
Власний капітал підприємства включає статутний капітал, резервний капітал та нерозподілений прибуток (непокритий збиток).
Протягом звітного періоду не відбувались зміни у розподілу часток учасників у статутному фонді (капіталі) Компанії. Станом на 31.12.2018р. розмір статутного фонду
(капіталу) відповідає установчим документам, а саме діючій редакції Статуту, затвердженого загальними зборами учасників згідно Протоколу № 11 від 04 квітня 2016
року. Діючу редакцію Статуту Компанії зареєстровано 06.04.2016 року (номер запису
1 070 1050014052288).
31 грудня 2017, тис грн

31 грудня 2018, тис грн

Зареєстрований статутний капітал

7 000

7 000

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

3702

3739

Всього

10 702

10739

Учасники товариства:

31.12.2017

31.12.2018

Товариство з обмеженою
відповідальністю «НОВАВЕСТ»

100 %

100 %

Всього :

100,0

100,0

Станом на 31 грудня 2017 року зареєстрований та сплачений капітал складав 7 000
тис. грн.
Станом на 31 грудня 2018 року зареєстрований та сплачений капітал складав 7 000
тис. грн.
26. Короткострокові позики
Короткостокових позик за період 2018 року не було.
27. Торговельна та інша кредиторська заборгованість
Станом на звітну дату, кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
включає:
Стаття

31 грудня 2017

31 грудня 2018

Торговельна кредиторська заборгованість

2 990

54

Розрахунки з бюджетом

758

2

Поточні зобов»язання

133

120

Інші поточні зобов»язання

1 288

1141

Всього кредиторська заборгованість

5 169

1317

Поточна торговельна кредиторська заборгованість включає в себе заборгованність
перед :
ВФ Україна (МТС Україна), ПрАТ (14333937 ) за отримані послуги зв»язку
в грудні місяці 2018 року, строк яких ще не настав на суму 7 тис грн. ;ФОП Топал
А.Г. за отримані послуги, строк яких ще не настав на суму 18 тис грн., Київстар, ПрАТ
(21673832) за отримані послуги зв»язку, строк яких ще не настав на суму 4 тис грн,
; КСД-Україна, ТОВ (38537958) за отримані курьєрські послуги, строк яких ще не настав 20 тис грн, НОВАВЕСТ, ТОВ (40007841) за депозитарні послуги 4 кв 2018 року, та
інші 1 тис грн.
Розрахунки з бюджетом в розмірі 2 тис грн – це поточний (нарахований) податок на
прибуток за 4 квартали 2018 рік.
Поточні зобов»язання в розмірі 120 тис грн – це сума забезпечення на виплату відпусток, яка визначається щомісяця як добуток фактично нарахованої заробітної
плати працівникам і відсотка, обчисленого як відношення річної планової суми на
оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці з урахуванням відповідної суми відрахувань на загально-обов’язкове державне соціальне страхування
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Інша поточна кредиторська заборгованість включає в себе : 1100 тис грн – заборгованність перед ПрАТ Фармацевтична фірма «Дарниця» по договору на брокерське
обслуговування БО1489/17 від 11.01.2017р., 23 тис грн - податковий кредит непідтверджений , інші – 18 тис грн
Простроченої кредиторської заборгованості немає.
28.Управління капіталом
Компанія розглядає позикові засоби і власний капітал як основні джерела формування фінансових ресурсів. Завданнями управління капіталом є: забезпечення здатності Компанії продовжувати функціонувати як підприємство, що постійно діє, з метою отримання прибутків, а також забезпечення фінансування операційних потреб,
капіталовкладень і стратегії розвитку Компанії. Політика Компанії по управлінню
капіталом направлена на забезпечення і підтримку його оптимальної структури з
метою зменшення сукупних витрат по залученню капіталу.
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.
•
дотримання вимог до капіталу, встановлених регулятором, і забезпечення здатності Товариства функціонувати в якості безперервного діючого підприємства.
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.
Власний капітал станом на 31.12.2018 року становив – 10739 тис. грн., на 31.12.2017
року – 10702 тис. грн.
Питома вага власного капіталу в загальній сумі коштів, авансованих у його діяльність на 31.12.2018 р. складає 89% (коефіцієнт фінансової стійкості або незалежності, або автономії - 0,89). Станом на 31.12.2017 р - 67% (0,67).
Коэфіцієнт структури капіталу, що характеризує залежність підприємства від залучених коштів станом на 31.12.2018 р. становить 0,12 (Відношення зобов”язань до
власного капіталу 12%). Станом на 31.12.2017р. це відношення складало 0,48, або
48%.
Відповідно до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на
фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженого рішенням НКЦПФР № 1597 від 01.10.2015р. (з врахуванням змін) Товариство розраховує
такі показники:
1) розмір власних коштів;
2) норматив достатності власних коштів;
3) коефіцієнт покриття операційного ризику;
4) коефіцієнт фінансової стійкості.
Також взято до уваги «Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками», затверджене рішенням НКЦПФР № 1597 від 01.10.2015 р., згідно з яким кошти на поточних
рахунках, державні цінні папери, цінні папери, гарантовані державою, та доходи,
нараховані за ними, відносяться до 1-ї групи активів зі ступенем кредитного ризику
0 відсотків.
Розмір регулятивного капіталу (власні кошти) Товариства станом на 31.12.2018р.
складає 9288702,50 грн., яка складається з розміру статутного капіталу в сумі
7000000 грн., що зменшений на розмір збитку поточного року у розмірі 0,00 грн.; Коефіцієнт абсолютної ліквідності - 4,6388, Коефіцієнт абсолютної ліквідності – 0,1187,
Норматив концентрації кредитного ризику за контрагентами, що не є банками або
торговцями цінними паперами – 16,3749, Норматив адекватності регулятивного капіталу - 367,8934.
29. Розкриття іншої інформації
29.1 Умовні зобов’язання
29.1.1. Судові позови
Судових позовів, поданих проти Товариства немає, відповідно резерви у фінансовій
звітності не створювалися.
29.1.2. Оподаткування
Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно
тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові ограни піддадуть
сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності
Товариства, ймовірно, що Товариство змушене буде сплатити додаткові податки,
штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди.
На думку керівництва Товариство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не
містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років.
29.1.3. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів
Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не
зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності
Товариства.
Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів,
які знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської
заборгованості Товариству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку керівництва Товариства, додатковий резерв під фінансові активи на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та
інформації.
29.2 Розкриття інформації про пов’язані сторони
До пов’язаних сторін або операцій з пов’язаними сторонами належать:
•
підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з Товариством;
•
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,
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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.
тис грн
Операції

Операції з пов’язаними
сторонами, 2018 рік

1

Операції з пов’язаними
сторонами, 2017 рік

2

Поворотна
фінансова
допомога ТОВ «Конкорд
Консалтинг»

3

146180

212516,1

Поворотна фінансова допомога ТОВ «НОВАВЕСТ»
Нарахування/виплати
Генеральному директору
Мазепі І.О.

187,2

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи 40007841 ТОВ «Новавест» - Мазепа Ігор Олександрович, Україна.
ТОВ «КОНКОРД КЕПІТАЛ» укладено договір операційної оренди з ТОВ «Конкорд Консалтинг» (код 34926557) частини торгово-офісного комплексу «Парус», строк дії договору суборенди до 31.08.2019р.
Загальна сума орендної плати та комунальних послуг за 2017 рік складає – 1 001 тис
грн., за 2018 рік – 1078 тис грн., які відображені в адміністративних витратах в Звіті
при прибутки та збитки.
Загальна сума майбутніх мінімальних орендних платежів за невідмовними угодами
про операційну оренду за 8 міс 2018р – 720 тис грн., за 1 місяць – 90 тис грн
Також між ТОВ «КОНКОРД КЕПІТАЛ» було укладено договір поворотної фінансової
допомоги з ТОВ «Конкорд Консалтинг». Заборгованність Товариства з обмеженою
відповідальністю «Конкорд Консалтинг» перед ТОВ «КОНКОРД КЕПІТАЛ» станом на
31 грудня 2018 р. складає 1703 тис.грн., станом на 31 грудня 2017 р. – 2814 тис грн.
29.3 Справедлива вартість фінансових інструментів
Нижче наведене порівняння балансової та справедливої вартості фінансових інструментів Товариства, відображених у фінансовій звітності, за категоріями :
Балансова вартість

Справедлива вартість

2017

2018

2017

2018

2

3

4

5

Довгострокові фінансові
інвестиції

-

-

-

-

Довгострокова дебіторська заборгованість

-

-

-

-

Поточні
фінансові інвестиції

1068

1058

1068

1058

Торговельна
дебіторськ а
заборгованість

4075

42

4075

42

Грошові
кошти та їх еквіваленти

7438

5893

7438

5893

Разом активи

12581

6993

12581

6993

Торговельна
кредиторська
заборгованість

2990

54

2990

54

Інші поточні
зобов»язання

1288

1141

1288

1141

Разом поточні
зобов»язання

4278

1195

4278

1195

1
Позики
та
дебіторськ а
заборгованність

Справедлива вартість фінансових активів, наявних для продажу, визначається на
підставі котирувань цін на активних ринках, якщо це можливо. У разі відсутності
активного ринку для цього виду фінансових активів, вони відображаються за собівартістю, яка є найбільш близькою до справедливої вартості фінансових активів, що
не котуються.

29.4. 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.
29.4.1. Кредитний ризик
Кредитний ризик – ризик виникнення у Компанії фінансових втрат (збитків) внаслідок невиконання в повному обсязі або неповного виконання контрагентом своїх фінансових зобов’язань перед Компанією відповідно до умов договору. Розмір збитків
у цьому випадку пов’язаний із сумою невиконаного зобов’язання.
До кредитних ризиків відносяться, зокрема:
ризик контрагента – ризик виникнення збитків, повної або часткової втрати активів
через невиконання або несвоєчасне виконання клієнтом або контрагентом за правочином щодо цінних паперів своїх зобов’язань перед Компанією;
ризик дефолту – ризик виникнення збитків, повної або часткової втрати активів
через невиконання або несвоєчасне виконання емітентом або особою, що видала
цінний папір, що належать Компанії, своїх зобов’язань щодо виплати доходу та/або
погашення цінних паперів.
Кредитний ризик виникає, головним чином, у зв’язку із дебіторською заборгованістю.
Дебіторська заборгованість
Управління кредитним ризиком, що пов’язаний із покупцями, здійснюється кожною бізнес-одиницею у відповідності до політики, процедур та системі контролю,
встановленими Компанією по відношенню до управління кредитними ризиками,
що пов’язані із покупцями. Кредитна якість покупця оцінюється на основі детальної
форми оцінки кредитного рейтингу. Основні фактори, які беруться до уваги в ході
аналізу зменшення корисності дебіторської заборгованості включають визначення
того, чи прострочені виплати основної суми заборгованості більш, ніж на 365 днів,
чи відомо про будь-які труднощі з огляду на грошові потоки контрагентів,зниження
кредитного рейтингу або порушення первісних умов відповідного договору.
Здійснюється регулярний моніторинг непогашеної дебіторської заборгованості покупців. Компанія здійснює аналіз зменшення корисності заборгованості, що
оцінюються індивідуально (по великим контрагентам), і резерву на зменшення
корисності заборгованості, що оцінюються у сукупності (велика кількість малих дебіторів об’єднуються у однорідні групи). Компанія оцінює концентрацію ризика по
відношенню до торгової дебіторської заборгованості, як низьку.
Резерв під зменшення корисності заборгованості, що оцінюється на індивідуальній
основі
Компанія визначає суму резерву на зменшення корисності окремо за кожною суттєвою заборгованістю в індивідуальному порядку. Питання, що розглядаються при
визначенні суми резерву, включають можливість реалізації бізнес-плану контрагента, його здатність підвищити продуктивність праці в разі виникнення фінансових
труднощів, грошові надходження та очікувані виплати дивідендів в разі оголошення
банкрутом, наявність іншої фінансової підтримки та можлива вартість продажу застави, а також часові рамки очікуваних грошових потоків. Збитки від зменшення корисності оцінюються на кожну звітну дату, якщо будь-які непередбачені обставини
не вимагають більшої уваги.
Резерв під зменшення корисності заборгованості, що оцінюється на сукупній основі
Компанія визначає суму резерву на зменшення корисності несуттєвої заборгованості, а також окремої суттєвої заборгованості, стосовно якої ще немає об’єктивних
ознак зменшення корисності, на сукупній основі. Компанія аналізує резерви на знецінення на кожну звітну дату, при цьому кожний сукупність заборгованостей (портфель) перевіряється окремо.

Фінансові
зобов»язання

Справедлива вартість фінансових активів та зобов’язань, включена у фінансову
звітність, являє собою суму, на яку можна обміняти інструмент у результаті поточної операції між зацікавленими сторонами, відмінної від вимушеного продажу або
ліквідації.
Для визначення справедливої вартості використовувались такі методи та припущення:
Справедлива вартість грошових коштів і короткострокових депозитів, торговельної дебіторської і кредиторської заборгованості, а також інших короткострокових
зобов’язань, приблизно дорівнює їх балансовій вартості, в основному через те, що
ці інструменти будуть погашені в найближчому майбутньому. Товариство оцінює
довгострокову дебіторську заборгованість на підставі таких параметрів, як процентні ставки, фактори ризику, характерні для країни, індивідуальна платоспроможність клієнта і ризикові характеристики проекту, що фінансується. На підставі цієї
оцінки для обліку очікуваних збитків за цією дебіторською заборгованістю використовуються резерви.

www.emitinfo.com

Справедлива вартість кредитів, виданих банками, та іншої фінансової заборгованості, визначається шляхом дисконтування майбутніх грошових потоків з використанням поточних ставок для заборгованості з аналогічними умовами, кредитним ризиком і строками, що залишилися до погашення.

Станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року фінансові інструменти, визнані за справедливою вартістю, яка відповідає балансовій вартості.
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В ході аналізу резерву на зменшення корисності заборгованості на сукупній основі
Компанія враховує зменшення корисності, що може мати місце у портфелі, навіть
якщо немає об’єктивних ознак зменшення корисності окремої заборгованості. Збитки від зменшення корисності визначаються з урахуванням такої інформації: збитки
в портфелі у попередніх періодах, поточні економічні умови, відповідний проміжок часу між моментом можливого понесення збитку від зменшення корисності та
моментом визначення зменшення корисності як такого, що потребує створення
резерву в ході аналізу знецінення окремих активів, а також очікувані надходження
та відшкодування в разі знецінення зменшення корисності. Керівництво Компанії
відповідає за прийняття рішення щодо тривалості такого періоду, що не повинна
перевищувати один рік.
Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Компанії є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги
та будь-яка інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові
зобов’язання. Компанія використовує наступні методи управління кредитними ризиками:
• ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів;
• ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційованою
групою);
• 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.
29.4.2. Фінансові ризики
Загальний фінансовий ризик (ризик банкрутства) - ризик неможливості продовження діяльності підприємства, який може виникнути при погіршенні фінансового стану Компанії, якості його активів, структури капіталу, при виникненні збитків від його
діяльності внаслідок перевищення витрат над доходами.
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Ринковий ризик - ризик виникнення фінансових втрат (збитків), які пов’язані з несприятливою зміною ринкової вартості фінансових інструментів у зв’язку з коливаннями цін на чотирьох сегментах фінансового ринку, чутливих до зміни відсоткових
ставок: ринку боргових цінних паперів, ринку пайових цінних паперів, валютному
ринку і товарному ринку. Метою управління ринковим ризиком є управління та
контроль за збереженням рівня ринкового ризику в прийнятих межах з одночасно
оптимізацією прибутковості по операціях.
Ринковий ризик включає процентний ризик, пов’язаний з негативними наслідками
коливання цін на боргові цінні папери та похідні фінансові інструменти процентної
ставки. Компанія зазнає впливу коливань переважних рівнів ринкових процентних
ставок на свій фінансовий стан та грошові потоки. Процентна маржа може збільшуватись в результаті таких змін, але може й зменшуватись або призводити до збитків
у разі виникнення несподіваних змін.
	
пайовий ризик, пов’язаний з негативними наслідками коливання цін на
пайові цінні папери та похідні фінансові інструменти, базовим активом яких є такі
цінні папери;
	
валютний ризик, пов’язаний з негативними наслідками коливання курсів іноземних валют та золота. За 2018 рік курс ЄВРО коливався в коридорі, нижня
межа якого становила 30,17 грн./ЄВРО, а верхня – 35,66 грн./ЄВРО, курс рубля: нижня межа – 0,3958 грн./рубль, верхня межа – 0,5140 грн./рубль, курс долара США:
нижня межа – 25,92 грн./долар США, а верхня межа – 28,88 грн./долар США
	
значні коливання курсів не можуть значно вплинути на розмір прибутку
Компанії, оскільки Компанія майже не проводить операцій в іноземній валюті, але
це може погіршити її стан бо впливає на фінансове становище її клієнтів.
	
товарний ризик, пов’язаний з негативними наслідками коливання цін на
похідні фінансові інструменти, базовим активом яких є товари;
	
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 процентного, пайового, валютного чи товарного ризиків), 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. Компанія не проводила аналіз чутливості валютного та відсоткового ризиків, оскільки станом на звітні
дати не мала на балансі фінансових активів у іноземній валюті та/або фінансових
інструментів із фіксованою відсотковою ставкою.
Серед методів пом’якшення цінового ризику Компанія використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові інструменти
з нефіксованим прибутком.
На основі аналізу історичної волатильності фондового індексу ПФТС керівництво
Компанії визначило, що ціновий ризик для акцій українських підприємств становить
+/-40,4% (у попередньому році +/-70,7%). Потенційна зміна цін визначена на спостереженнях історичної волатильності дохідностей цього класу активів. Потенційна
волатильність визначається як така, що відповідає стандартному відхиленню річних
дохідностей акцій протягом останніх 5 років. Якщо ринкові ціни змінюватимуться за
таким сценарієм, це може впливати на вартість чистих активів.
29.4.3. Ризик ліквідності
Ризик ліквідності – ризик виникнення збитків у Компанії у зв’язку з неможливістю
своєчасного виконання ним в повному обсязі своїх фінансових зобов’язань, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат, внаслідок відсутності достатнього обсягу
високоліквідних активів. Ризик ліквідності існує тоді, коли існує розбіжність у строках виплат за активами і зобов’язаннями. Для управлінського персоналу Компанії
надзвичайно важливо, щоб строки виплат за активами відповідали строкам виплат
за зобов’язаннями, процентні ставки по активах відповідали процентним ставкам
по зобов’язаннях, а якщо існую будь-яка невідповідність, щоб вона булла під контролем.
Компанія здійснює управління ліквідністю з метою забезпечення постійної наявнисті коштів, необхідних для виконання усіх зобов’язань у визначені терміни. Політики
ліквідності компанії перевіряється і затверджується управлінським персоналом.
Як правило, Компанія забезпечує наявність достатніх грошових коштів на вимогу
для оплати очікуваних операційних витрат на період до 3-х місяців, включаючи обслуговування фінансових зобов’язань; це не поширюється на екстремальні ситуації,
які неможливо передбачити, такі, як стихійне лихо.
До ризиків ліквідності відносяться, зокрема:
ризик ринкової ліквідності – ризик виникнення збитків, повної або часткової втрати
активів через неможливість купівлі або продажу активів у потрібній кількості за достатньо короткий період часу в силу погіршення ринкової кон’юнктури;
ризик балансової ліквідності – ризик виникнення збитків, виникнення дефіциту грошових коштів або інших високоліквідних активів для виконання зобов’язань перед
інвесторами/контрагентами. Інформація щодо кожного окремого виду дебіторської
та кредиторської заборгованості Компанії у розрізі строків погашення представлена у відповідних розділах цих приміток.
Зниження ризику
Компанія не використовує похідні фінансові інструменти для управління ризиками,
що виникають внаслідок зміни процентних ставок, а також кредитного ризику та
ризику ліквідності.
Компанія не приймала участі в будь-яких операціях з використанням похідних фінансових інструментів. Загальна програма управління ризиками направлена на
відстежування динаміки фінансового ринку України і зменшення його потенційного
негативного впливу на результати діяльності Компанії.
Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні
зобов’язань, пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом
поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.
Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності.
Товариство аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською заборгованістю
та іншими фінансовими активами, зобов’язаннями, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.
Інформація щодо недисконтованих платежів за фінансовими зобов’язаннями Товариства в розрізі строків погашення представлена наступним чином:
Вид фінансового активу

до 1 міс.

1-3 місяців

3-12 місяців

>12 місяців

Грошові кошти та їх еквіваленти

5893

-

-

-

312
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Інша поточна
дебіторськ а
заборгованність

4709

-

-

-

Поточні
фінансові інвестиції

1058

-

-

-

Разом грошовий потік

11660

-

-

-

Вид
фінансового
зобов’язання

до 1 міс.

1-3 місяців

3-12 місяців

>12 місяців

Довгострокові кредити
банків

-

-

-

-

Короткострокові кредити
банків

-

-

-

-

Торговельна
кредиторська
заборгованість

54

Поточні
забезпечення
(резерв відпусток)

-

-

120

-

Інші поточні
зобов”зання

-

41

1100

-

Усього потенційних майбутніх виплат

54

41

1220

-

29.5. Операційні ризики
Операційний ризик включає наступні:
•
правовий ризик - наявний або потенційний ризик виникнення збитків,
повної або часткової втрати активів, пов’язаний з недотриманням Компанією вимог
законодавства, договірних зобов’язань, а також з недостатньою правовою захищеністю Компанії або з правовими помилками, яких припускається Компанія при провадженні професійної діяльності;
•
інформаційно-технологічний ризик - наявний або потенційний ризик
виникнення збитків, повної або часткової втрати активів, пов’язаний з недосконалою роботою інформаційних технологій, систем та процесів обробки інформації або
з їх недостатнім захистом, включаючи збій у роботі програмного та/або технічного
забезпечення, обладнання, інформаційних систем, засобів комунікації та зв’язку, порушення цілісності даних та носіїв інформації, несанкціонований доступ до інформації сторонніх осіб та інше;
•
ризик персоналу - наявний або потенційний ризик виникнення збитків,
повної або часткової втрати активів, пов’язаний з діями або бездіяльністю працівників Компанії (людським фактором), включаючи допущення помилки при проведенні
операції, здійснення неправомірних операцій, пов’язане з недостатньою кваліфікацією або із зловживанням персоналу, перевищення повноважень, розголошення
інсайдерської та/або конфіденційної інформації та інше;
29.6. Інші нефінансові ризики
До інших нефінансових ризиків діяльності Компанії відносяться:
•
стратегічний ризик - ризик виникнення збитків, які пов’язані з прийняттям неефективних управлінських рішень, помилками, які були допущені під час їх
прийняття, а також з неналежною реалізацією рішень, що визначають стратегію діяльності та розвитку Компанії;
•
ризик втрати ділової репутації (репутаційний ризик) - ризик виникнення збитків, пов’язаних зі зменшенням кількості клієнтів або контрагентів Компанії
через виникнення у суспільстві несприятливого сприйняття Компанії, зокрема його
фінансової стійкості, якості послуг, що надаються Компанією, або його діяльності в
цілому, який може бути наслідком реалізації інших ризиків;
•
системний ризик – ризик виникнення збитків у значної кількості установ, який обумовлений неможливістю виконання ними своїх зобов’язань у зв’язку
з невиконанням (несвоєчасним виконанням) зобов’язань однією установою внаслідок реалізації у неї кредитного ризику, ризику ліквідності або іншого ризику.
Системний ризик, на який впливає стан економіки загалом і певною мірою відбиваються на дохідності цінних паперів та фінансових інструментів, що обертаються
на ринку цінних паперів, спричинені кон’юнктурою та особливостями фондового
ринку, на якому Компанія здійснює свою діяльність, несе загрозу порушення діяльності всієї фінансової системи.
•
ризик настання форс-мажорних обставин - ризик виникнення збитків,
повної або часткової втрати активів, через настання невідворотних обставин, у тому
числі обставин непереборної сили, що неможливо передбачити, які призводять або
створюють передумови для виникнення збоїв у роботі Компанії або безпосередньо
перешкоджають її нормальному функціонуванню.
30.
Політики та процедури управління ризиками
Політики управління ризиками Компанії визначаються з метою виявлення, аналізу та управління ризиками, з якими стикається Компанія, встановлення належних
лімітів ризиків і засобів контролю за ними, постійного моніторингу рівнів ризиків
і дотримання лімітів. Політики і процедури управління ризиками регулярно переглядаються з метою відображення змін ринкових умов, продуктів і послуг, що пропонуються, та провідних практик.
Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за управління ключовими
ризиками, розробку та впровадження процедур управління ризиками та контролю,
а також за затвердження укладення договорів на значні суми.
31.
Інформація, що підтверджує статті, подані у звіті про рух грошових коштів (Інші надходження, Інші витрачання )
Найменування показника

за 2018 рік

за 2017 рік

Рух коштів у результаті операційної діяльності
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Товариство з обмеженою відповідальністю «Конкорд Кепітал»

Інші надходження (поворотна фінансова допомога) (код 3095)

2735

Надходження фінансових установ
від поверненя позик (код 3055)

165193

Інші витрачання (поворотна фінансова допомога) (код 3190)

120

Витрачання фінансових установ
від поверненя позик (код 3155)

165563

213 600

5626275

1 391 640

207 306

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Інші надходження (отримані кошти від клієнтів по договору на
брокерське обслуговування (комісії)) (код 3250)

Інші платежі
(повернення
5626224
1 392 352
грошових
коштів
клієнтам
по договору на брокерське
обслуговування(комісії))
(код
3290)
		
32.Події після дати балансу
Між датою складання та затвердження фінансової звітності жодних подій, які б могли вплинути на показники фінансової звітності та економічні рішення користувачів,
не відбувалося.
Генеральний директор			
Мазепа І.О.
Головний бухгалтер			
Погрібна-Пащенко І.О.
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фінансової звітності
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНКОРД КЕПІТАЛ»
за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Національному Банку України
Учасникам та керівництву ТОВ «КОНКОРД КЕПІТАЛ»
І. ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ДУМКА
Ми провели аудит річної фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНКОРД КЕПІТАЛ» (надалі – ТОВ «КОНКОРД КЕПІТАЛ»/Товариство) за
рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, а саме: балансу (звіту про фінансовий стан)
станом на 31.12.2018р., звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід),
звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), звіту про власний капітал за рік,
що закінчився зазначеною датою, та Приміток до фінансової звітності, включаючи
стислий виклад значущих облікових політик.
На нашу думку, фінансова звітність ТОВ «КОНКОРД КЕПІТАЛ», що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31
грудня 2018 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності
(МСФЗ).
ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту,
огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (МСА) видання 2016-2017 років, що з 01.07.2018 року, застосовуються в якості національних стандартів аудиту
згідно із рішенням Аудиторської палати України від 08.06.2018 року №361 (надалі
– МСА).
Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту.
Ми є незалежними по відношенню до ТОВ «КОНКОРД КЕПІТАЛ» згідно з Кодексом
етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту
фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.
Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки.
КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ АУДИТУ
Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період.
Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому
та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо
окремої думки щодо цих питань. Проаналізувавши перелік всіх питань, інформація
щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, та питань,
що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності за період, що перевірявся, ми встановили, що одним з ключових питань є оцінка активів за справедливою вартістю, а саме, застосування Товариством власного підходу до оцінки
і визначення справедливої вартості цінних паперів, що є на балансі підприємства,
про що вказано в п.____ Приміток до фінансової звітності Інших ключових питань,
які необхідно висвітлювати в нашому звіті, ми не ідентифікували.
ІНША ІНФОРМАЦІЯ, ЩО НЕ Є ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ ТА ЗВІТОМ АУДИТОРА ЩОДО
НЕЇ
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація
складається з інформації, яка подається до Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку (НКЦПФР), згідно Положення про порядок складання та подання
адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (Рішення НКЦПФР від 25.09.2012
року №1283 із змінами), але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї.
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не
робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.
У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність
між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими
під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей
факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.
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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
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на
основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит згідно з Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та
супутніх послуг (МСА) видання 2016-2017 років, що з 01.07.2018 року, що застосовуються в якості національних стандартів аудиту згідно із рішенням Аудиторської
палати України від 08.06.2018 року №361 (надалі – МСА).
Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й
виконання аудиторської перевірки для отримання обґрунтованої впевненості, що
фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
При оцінці суттєвості ми керувалися положеннями Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів.
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
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 невиявлення суттєвих викривлень внаслідок шахрайства є вищим, ніж ризик невиявлення 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.
ІІ. ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ, що визначені «Вимогами до
аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на
ринку цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів», затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.02.2013 року №160 із змінами.
Основні відомості про Товариство:
Повна назва

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНКОРД КЕПІТАЛ»

Код ЄДРПОУ

39018979

Місцезнаходження

01001, м. Київ, вул. Мечникова, 2

Офіційна сторінка в інтернеті

https://concorde.ua

Дата державної реєстрації

12.12.2013 року № 1 070 102 0000 052288

Остання дата внесення змін
до установчих документів

Протокол №06/09-17 від 06.09.2017

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ТИХ, КОГО НАДІЛЕНО НАЙВИЩИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ ЗА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ
Управлінський персонал ТОВ «КОНКОРД КЕПІТАЛ» несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ, та за таку систему
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ЕМІТ ІНФО
Перелік свідоцтв та ліцензій
(дозволів)
Товариства на
провадження певних видів
діяльності із зазначенням
терміну їх дії.

Свідоцтво про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів №2216 від
15.07.2014 року;
Ліцензія на здійснення професійної діяльності
на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами. Брокерська діяльність. Серія АЕ
№286925 від 02.07.2014 року.
Ліцензія на здійснення професійної діяльності
на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами. Дилерська діяльність. Серія АЕ
№286926 від 02.07.2014 року.
Ліцензія на здійснення професійної діяльності
на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, андеррайтингу (Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку № 297 від 11.05.2017 р.)
Генеральна ліцензія НБУ на здійснення валютних
операцій №210 від 08.11.2017 року

Види діяльності за КВЕД

64.20 Діяльність холдингових компаній;
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім
страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.;
66.12 Посередництво за договорами по цінних
паперах або товарах (основний);
66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного
забезпечення

Перелік учасників станом на
31.12.2018 року

Мазепа Ігор Олександрович – з 23.05.2017 року
(Наказ №1-к від 23.05.2017 року)

Керівник

Погрібна-Пащенко Інна Олександрівна

Головний бухгалтер

-

Кількість працівників

14

Висновки до певних елементів, рахунків та статей фінансового звіту:
А) відповідність розміру власного капіталу вимогам, установленим нормативноправовими актами НКЦПФР:
Власний капітал ТОВ «КОНКОРД КЕПІТАЛ» станом на 31.12.2018 року складає 10739
тис.грн., в тому числі зареєстрований капітал – 7000 тис.грн., нерозподілений прибуток – 3739 тис.грн.
Станом на 31.12.2018 року вартість чистих активів Товариства (власного капіталу)
більше статутного капіталу, що відповідає вимогам статті 144 Цивільного кодексу
України щодо вартості чистих активів товариств з обмеженою відповідальністю.
Розмір власних коштів (регулятивного капіталу) Товариства складає 9289 тис.грн.,
що відповідає вимогам п.3 глави 2 розділу VI «Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками» (Рішення НКЦПФР №1597 від 01.10.2015 року із змінами).
Б) відповідність розміру статутного капіталу установчим документам, формування
та сплата статутного капіталу:
Станом на 31 грудня 2018 року Статутний капітал Товариства складає 7 000 000,00
грн. (Сім мільйонів грн. 00 коп.), та повністю сформований виключно грошовими
коштами, що відповідає вимогам чинного законодавства та встановленим нормативам.
Згідно Статуту в останній редакції від 06.09.2017 (Протокол №06/09-17 від 06.09.2017
року) єдиним учасником Товариства є юридична особа за законодавством України
– Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВАВЕСТ» (код ЄДРПОУ 400078417,
місцезнаходження: 01001, м. Київ, вулиця Мечникова, 2). Частка учасника складає
7000000,00 (сім мільйонів) грн., що становить 100% статутного капіталу.
Формування статутного капіталу та факт внесення грошових коштів до
статутного капіталу Товариства підтверджено в аудиторському висновку (звіті незалежного аудитора) станом на 31.12.2016 року, наданого ТОВ «М.Р.АУДИТ», код ЄДРПОУ 37569947, свідоцтво про включення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429, видане на підставі рішення №229/4 від 31.03.2011 року Аудиторською
Палатою України.
Таким чином, станом на 31.12.2018 року статутний капітал у розмірі 7 000 000,00
грн. був сформований у повному обсязі та внесений грошовими коштами. Єдиним
учасником Товариства станом на 31.12.2017 року є ТОВ «НОВАВЕСТ», код ЄДРПОУ
40007841.
Статутний капітал Товариства заявлений та зареєстрований органами державної
реєстрації, та внесений грошовими коштами у повному обсязі. Товариство не має
неоплаченого капіталу.
Це підтверджується первинними документами, записами по бухгалтерському рахунку 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал» та відображенням цієї суми в розділі 1
пасиву балансу по статті «Зареєстрований капітал» (рядок 1400).
Ведення бухгалтерського обліку по вищезазначеним статтям відповідає вимогам
МСБО.
Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу товариства відповідає
вимогам статті 17 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», зокрема: 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 - не менш як 7
мільйонів гривень, про що зазначено у п. 3 розділу ІІ Ліцензійних умов провадження
професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з
торгівлі цінними паперами, затверджених рішенням НКЦПФР №819 від 14.05.2013
року. Розмір статутного капіталу Товариства відповідає вимогам п.4,5,6 гл.1 розділу ІІІ «Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії,
видачі дубліката та копії ліцензії», затвердженого рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 року №817 із змінами, на видачу
ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з
торгівлі цінними паперами, а саме дилерської діяльності та брокерської діяльності,
андерайтингу.
Г) наявність/відсутність податкового боргу, несплачених штрафних санкцій за порушення законодавства про фінансові послуги, в т.ч. на ринку цінних паперів:
На підставі отриманих запевнень від керівництва, ми констатуємо, що ТОВ «КОНКОРД КЕПІТАЛ» не має податкового боргу та штрафних санкцій за порушення законодавства про фінансові послуги, в т.ч. на ринку цінних паперів станом на 31.12.2018
року.
Інформація стосовно напрямків використання коштів, що внесені для формування
статутного капіталу Товариства:
Грошові кошти, що внесені для формування статутного капіталу ТОВ «КОНКОРД КЕПІТАЛ», використані для провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів
– діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме дилерської діяльності та брокер-
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ської діяльності, андерайтингу.
Інформація про пов’язаних осіб
Пов’язаними сторонами вважаються сторони, якщо одна сторона має
можливість контролювати іншу сторону або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень іншою стороною. Пов’язані сторони Товариства включають учасників, ключовий управлінський персонал, підприємства,
які мають спільних власників та перебувають під спільним контролем, підприємства,
що перебувають під контролем ключового управлінського персоналу, а також компанії, стосовно яких у Товариства є істотний вплив.
У таблиці представлені пов’язані сторони Товариства:
№

Пов’язана сторона

Підстава

1

ТОВ «НОВАВЕСТ»

Учасник ТОВ «КОНКОРД КЕПІТАЛ», якому належить
100% частки у статутному капіталі Товариства.

2

Мазепа Ігор Олександрович

Керівник ТОВ «КОНКОРД КЕПІТАЛ»

Протягом звітного періоду управлінському персоналу Товариства нараховувалась
і виплачувалась заробітна плата відповідно до встановленої системи оплати праці.
Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало операції з учасниками Товариства, іншими пов’язаними особами, що виходять за межі господарської діяльності.
Інформація про наявність та обсяг непердбачених активів та зобов’язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою:
Ми отримали достатню впевненість в тому, що у ТОВ «КОНКОРД КЕПІТАЛ» станом на
31.12.2018 року відсутні непередбачені активи та зобов’язання, ймовірність визнання яких на балансі Товариства є достатньо високою.
Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у
фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан:
Ми проаналізували інформацію щодо наявності подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на
фінансовий стан Товариства. Фактів таких подій не встановлено.
Пруденційні нормативи, що застосовуються до Товариства станом на 31.12.2018 рік,
згідно вимог Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності
на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками (рішення НКЦПФР
№1597 від 01.10.2015 року із змінами):
Показник

Значення показника
на 31.12.2018 року

Нормативне значення показника

Розмір регулятивного капіталу

9 288 702,50

(не менше 7 млн.
грн.)

Норматив адекватності регулятивного капіталу

367,8934

Не менше 8%

Норматив адекватності капіталу першого рівня

367,8934

Не менше 4,5%

Коефіцієнт фінансового левериджу

0,1187

Від 0 до 3

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

4,63889

Не менше 0,2

Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на
діяльність заявника у майбутньому та оцінку ступеня їхнього впливу
Нам невідома інформація щодо наявності у Товариства інших фактів та обставин, які
можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства у майбутньому.
ІІІ. Інші елементи
Основні відомості про аудиторську фірму:
Повне найменування юридичної особи
відповідно до установчих документів:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аудит-Стандарт»

Код за ЄДРПОУ:

32852960

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України:

№ 3345, рішення Аудиторської палати
України № 9 від 26.02.2004.

Свідоцтво про відповідність системи
контролю якості

Номер бланку 0795, Рішення АПУ
№362/4 від 25.06.18, дійсне до
31.12.2023

Включено до розділів Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності
під реєстраційним номером 3345

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 аудиторів,
що брали участь в аудиті; номер, серія,
дата видачі сертифікатів аудитора, виданих Аудиторською палатою України:

аудитор Титаренко В.М. (сертифікат аудитора № 006083, серія «А»);
аудитор Муратова К.В. (сертифікат аудитора № 007125, серія «А»)

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:
- дата та номер договору на проведення аудиту

14.01.2019 № 12-1/19

- дата початку аудиту

14.02.2019 р.

- дата закінчення проведення аудиту

28.02.2019 р.

Партнер з аудиту		
Директор ТОВ «АФ «АУДИТ-СТАНДАРТ»
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