
,Щолаток l
до IIацiоrвльного положеши (mlцарту)
бухгаreрсьrою облiку l "3ашьпi вшоги до фiнансовоi звiтностi"

!ата (рiц йсяць, чиоло)
Пiдприемство
Теркюрiя

ТОВАРИСТВО З

Органiзацiйно-пfrБББ гооподарювання
Вид економiчшоi дйшпоотi
Середrrя KilbKioTb працiвпикiв

Складено (зробити позначку "v'' у вiдповiднiй клiтинцi):
зд положепrrями (отандартами) бухгалтвроького облiry
за мi:rшародrиr,rrr отандартами фiнаноовоi звiтноотi

ФIнАIIс" за е,ЩПОУ
за КоАТУУ
за КоПФГ
за КВЕЩ

Бшанс (Звiт про фillансовий стан)
на 31 грудня 2019 р.

ком
2020 l01 l0l

2292595l
8036100000

240
66.12

Актив

якi облiковlтотъоя за метOдом )лacTi в капiталi
iнших пiдприемотв

заборюванiсtъ за розрахlrнками :

за розрахунками з нарахованпч доходiв

переотаховика у отarхових резервФ(

резерв&х довгострокових зобов'язань

Адrеса, телефон

lE0l00l
Код

Dадка
на почдток

звiтного пеоiодч
1 2 3 4

L Необоротшi alcrrrBrr
Нематерiа,гьнi активи 1000

первrсне варпýть l00l бз 63
полUrrпаgпс dMUP rпJацЦ 1002 63 бз

l 005

l0l 0 232 t34
ltEPBr9Ha Dарllаъ l0l l 297 29о
зноо l0 I2 65 l56

1015
rrlPDrvna rёPrrýrb rпв9ý,lццl{ноl нер)о(оМОСП I0lб
Знос rнвестицiйноi пер5пrомоотr l0l7

l02t)

1021

|022

1 0з0
rпшr чJrfl аfl ýUEl rнвg9'lицll l035 l 880

|гованlсть l040
бrдстроченt податков1 акпiвп I045

yllBUr
I 050

Ulgnr акDrjицtинr Еи'lра'lи l060
JaJ!ицUK (umllB у ц9нrрUuзованID( стахових резервцих фондах l0б5

l090
l095 232 2 0l4

l,L (Joopoтпr актиаи
l l00
l t0l
1 102

1 10з

1 104

lll0
,ilUJn rn rlEPggrPцyDaHm 11l5

l 120
о, 1овари, роооти, посл}ти l I25

l l30
t I35 5 2

J rvlrJ aлwJrr J llчлсtлу п4 rrPluyrUK l lзб з
1 140

HKlB l l45
rцца llоrcчна деоrтороька заооргованtстъ l l55 1 965 416

t 160 340 б 1l7
I lб5 94 б0
I Iбб
l Iб7 94 60
l l70
llE0
l I8l

) резервах належнкх виплат l lE2
емrй lIEJ



страхових резервах l84

Iншi оборотнi активп 190

Усього за роздiлом П 195 t 404 б 595

Ш. НБЙр.тпt аюиви, ].тримJ.ванi дrя продатtу, тд грJrпп впблтя 200

Бшанс 1300 Е бзб 8 609

у mму чисJх:

резерв довгостоковltх зобов'язань

на кредиторська заборгованiсть за:

Лебiдь Юрiй Iваповшч

рOкЕ5gх
r+

ý
посада пе передбачена



[ата фiк, мiсяць, число)Пiдприемство ТоВАРИсТВо З оБМЕжЕноЮ ВIДIоВЦАЛьшсТю за еЩПоУПБРОКЕРЦЖ ФIНДНС"

за Pilс 2019 Р.

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

кодr
2020 | 01 Гjl-

2292595]l

Форма N2 Код за Д(У, 1801

Стаття Код
рядка

за звiтпий
перiод

за аrrа.lrогiчllиii
перiод

попередIIього
DокY

1 ) 3 4
2000 9 644 14l 2з8

Чuсmi заробленi сmржовi прел,ti 20]0
пре_лиit пidпuсанi, валова сума 20] ]
премii', пере daHi у пересm pqxyBaH ня 20]2
з.ttliна резерву незарgбленuж премiй, валова сул.tа 20]3
злуtiна часmкu пересmрсDсовuкiв у резервi нiзаробленtм
премiй

2014

2050 ( 94L2 ) ( |80777
2070

баловилi:
прибуmк 2090 232
збрrюк 2095 ( ( 39539 )

2]05

Дохi d (вumр аmu) Bi d змi н u i н uлtlжiйршйtlх рфвЬ 21I0
змiна iHutux сmржовuж резервiв, валова сума 2111

:mкu пересmрмовuкlв в iHullx сmражовllж DезеDвсх 21 l2
Iншi операцiйнi доход,r 2I20 398 2

у mому чuслi:
doxid Bid змiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююпься за
справеdлuвою варmiсmю

2l21 398

ooxlo Blo первiсноzо вuзнання бiолоziчнtlж акmuвiв i
сiл ь с ь к о еоспо dapc ь ко t про dукцi i

2I22

doxid Bid вuкорuсmання коutmЙ, BiBiib
опоdаmкування

2]23

ллмrнrl, Iративнl вI,rграти 2l30 59l ( 295з )Ц].rрur, на збут 2 l50 ( ) ( )
2180 ( 38 ( 1

у lпому чuслl:
вumраmu Bid змiнu варmосmi akmuBiB, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2I8l 38

вumраmu Bid первiсноzо влlзнання бiолоziчнuх акmuвiв i
с i л ь с ь к о zo с п о d ар с ь к о i' пр о dукц i i'

2 ]в2

результдт вц операцlйllо'i дiяльностi:
прибlток 2190 1

2l95 ) 4249l )лUдUл вrл уча9т в к:lшт;lлl 2200
2220 2 l0

:9д&."{11/!"" \&" 2240 l8 3 бз0

{эý:ti__..Хi' Ф ",,-
221 ]

jJlflaлco{l ркррдrfu l
БfrБыtrа8а"-а 2250 ( ) ( )

2255 ( ) (
уцщý ý; 2270 ( )l7 ( 15082 ),Щýфву iнфляцit н а 

"ttoHem apHi сmаmmi 2275W



Продовlкення додатка 2

Фiнднсовий результат до оподаткування:
*rr6tmи 2290 4

збиюк 2295 ( ) 539зз )

2300 (3) (2)

2з05

Чистrrй фiнансовий результат:
приб}"юк 2350 l
збиток 2з55 ( 53935 )

п. сукупни .ох

Статгя Код
рядка

за звiтний
перiод

3а аlIалогiчrlий
перiол

попереднього
року

1
1 3 4

2400
2405rb.,r ri r."" (- i нка) бiнансових iHcTplMerrгiB

На-Б""rЫ,ýурЙвi рiзницi 24l,0
ry

Частка iншого сJrкупного дохо.ry асоцйованI.оr та сIпльних

пiдппиемств

24].5

Iнший сукупний дохiд 2445

IIIший сукупний дохiд до оподаткуванIIя 2450

подат0" на прибутоц пов'язаний з iншим суrсупним доходом 2455

Iнший сукупний дохiд пiс.lIя оподаткування 2460

счку-,"й До-iд (сума рядкiв 2350,2355 та 24б0) 2465 1 (53 935)

й

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIИНИХ л

Ндзва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiол

за аналогiчний
перiол

пOпереднього

року

1
1 3 4

Матерiальнi затрати 2500 6

Вlтграти на огшаry rrрацi 2505 250 368

Бrдра"у"а"r- на соцiальнi захоли 25 10 55 70

Амортизацiя 2515 98 76

Iншi операцiйнi витрати 2520 188 2 4з4

Разом 2550 591 2954

й витр т

Ш. РОЗРАХУЦОК ПОКЛЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI А

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтншй
перiол

за шlатогiчниiл
перiод

попереднього
року

1
1 3 4

сБед""оф*а -iлькiсть простих акцiй 2600

Cr.op".ouara середньорiчна кiлькiсть простих акrцй 2605
2610

261-5

2650

ý{",fr
з\ -\W

г-1

uaж
Лебiдь Iванович

Ьs;iраiЪр;iжЖ посада не передбачена

**р
r -1 .i_Ф.|#-+Н+ý = _-
|6л'^' tле"rп4li.iц,и.",, ý,{
\'" <ЬЪ zzs25951 ё ,\,
ъr_ '' .€;:;'



,Щата (рiц мiсяць, число)
Пiдприемство ТОВАРИСТВОЗ ОБМЕЖЕноIо вцповцАJIьнIстIо,,БрокЕрцж ФII,Iднс,, за€,щрпоу

t)

звiт\про рух грошових кOштiв (за прямlлм методом)
за PiK 2019 р.

2020 1

Форма N3 Код за ДКУДГ tBorТЙ-l
Стаття Код За звiтний перiод За ана-погiчний перiол

попереднього рокч
1 2 J 4

I. Рух коштiв у результатi операцiliноi дiялыrостi
Надrодкенrrя вiд:
Реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiц поспуг) 3000 3 208 215 009
Повернення податкiв i зборiв 3005
у тому числi податлу на додану BapTicTb 3006
Цiльового фiнансування 30l0

301 1

Надходження aBaHciB вiд поrупцiв i замо"никЬ 30l5
Надходжешlя вiд повернення aBaHciB 3020 5 5l 029
на.цоджешrя вiд вiдсоткiв за зzulишками коштiв на
поточнI,D( paýrнKax 3025
Надходкення вiд боржникiв неустоt"и (lrrтрфiв, гrен) 3035
Цад.од*е"ня вiд операцiйноi оренди з040

3045

Налкодженrrя вiд страховюr премiй 3050
3055

Iншi надходженrrя з095 L0 722 35з 625
.Вrграчання на оппату:
ToBapiB (робiт, посrrlт) 3 l00 ( 2зз ) 285 l53 )
Прачi 3 105 20I ( 301 )Вiлрахувань на соцiальнi заходи з 1l0 56 78
Зобов'язань з податкiв i зборiв 3115 54 78
Вlтграчання на oIlJIaTy зобов'язань з податку на прибуток зl1б ) ( 5
вlтграчашrя на оплату зобов'язань з податку на додану
вартlсть

3||7 ( ) )

витрачанrrя на оплаry зобов'язань з iнших полатrtiв i Морь 31l8 7з
Врrтрачання на оплату aBaHciB 3 l35 l l28
Вrграчання на ошIату поверненнJ{ аваrсЬ 3 140 ) ( )Витрачання на ошrаry цiльовшr BHecKiB з l45

)

з l50
( ) )

витрачання фiнансових установ на наданюI позик 3 155 )Iншi вtтграчання з 190 |з 445 ) з45 264
!ц9пrй рух коштiв вiд операцiйllоi дiяльilостi 3195 -54 -|23з9

II. Рух коштiв у результатi ilrвестлrцiйноiдiяльlrостi
Надходкення вiд реалiзацii:
фiнансових iнвестицiй 3200
Ч9ЧЧшпщц 3205 18

з2I5 2 10

*И{дii, Ч*; \\ з220
шttri rrlд 3225

а _ 
(Рджён*! РИ,Погаiфнф iпозик 32з0 56 086

айQллСе\пrзriff в I] б/т_й 
f, f 

ч i рньо го п i д пр и е шt ств а та
\_Iцоr \ос подарсько l Ддинfr Цl з2з5 3 бlз

3250



Виlрачання на придбаш{я:

фi"ч".о!цДu.*шй_ 3255 ) )

зz60 ( ) |79 )
неоЬоDотних активlв

Виплати за деривативами \ з270 ( ) )

з275 ) 55 806 )

( )

з280
( )

3290 )
lншr платежl

3295 20 з,724

3300
-Власного капlтiulу

з305

н-ад*-одде''я вiд прода,ку частки в дочlрньому

пiдприемствi
зз 10

3340

)Витрачання на:

Викчп власнI,D( акцlи 3345 )

3350
погашення позик ( )3355
Uгrлlаry дивlдендrв

3360 ) )

з365 ( ) ( )

зз70

( ) ( )
В"rра.rаrr.rя на придбашrя частки в дочlрньоN[у

пiдприемствi

зз75
) ( )

В"rра"а"rr, на виIIпати некокгрольованим часткам у

дочlрнlх гпдцри€м(.;
зз90 ( ) )

lншl платежl tll]л-лт ,iс пьrrпстi 3395
3400 -з4 _8 615

3405 94 8 709
Jал
В-
ж

3410
з415 60 94

, о Ё riёiiiii"lЁНdgкi нёqi&року

Лебiдь Юрiiл Iвановичк**iвшr
xf l Еп
fuЦР,*в

ffiffi
ý * ji : 

ФIНДНС';,,:._;.' 6,*
ЁЪ 

;},1ден.?ифiйцi*"i.;i 
о-* 

Q

N*,1?4,2,аSZssq1 ф""+,
lý,J-, "l,',1 :j,'l,,, * J

у
х(, ., 

,.,YIпоч,инl1и ,,(,

ý'* ,1оз,2*2925951 ф:'Ч&$

( (

((

(

\

ý
lýn



.Щата (рiц мiсяць, число)
Пiдприемство товАристВозоБмЕЖЕноЮвцповцАльнIсгЮ,,БрокЕрцЖ зае,ЩРПОУ

ФIнАнс,,
, (найменуванrrя)

Звiт про власпий капiтаJI
за Pilс 2019 р.

Форма Л!4

коди
2020 0l 0l

2292595l

код за Щудг-tвomdг_]

Стаття

Код
ряд-
ка

Зарее-
строва-

ний
(пайовий)
капiтал

Капiтал
У Дооцiн

- ках

Додат-
ковий

капiтал

Резер-
вний

капiтал

Нерозпо-
дiлений

прибуток
(непокри-

тий
збиток)

Нео-
пла-

чений
капiтал

Вилу-
чений

капiтал

Всього

1 ) 3 4 5 6 7 8 9 10
Jалишок на початок
рокY 4000 7 65о 59 897 8 606
Коригування:
JMlнa оолlковоl
полiтики 4005
Виправлення помилок 4010
Iншi зплiни 4090
Скоригований зали-
шок на початок рокy 4095 7 65о 59 897 8 606
Чистий прибуток
(збиток) за звiтний
перiод 4100 l 1

Iнший сукупний
дохiд зд звiтний
перiод 4110
,Щооцiнка (уцiнка)
необоротнlтх активiв 4111
!ооцtнка ýцiнка)
фiнансових iHcTplMeHTiB 4\|2
Накопиченi lcypcoBi

рiзницi 4l lз
Частка iншого суцпного
доходу асоцiйованих i
спiльнlтх пiдприемств 4lI-4
Iнший сукупний дохiд 4|Lб
Розподiл прибутку:
вип,тати власникам
(дивйеrци) 4z00
UпряNryвання прибугку
до зареестованого
капiталу 4205
бцрахуванIш до
резервного капiтаrry 421-0
LуN,Iа*#qý}ПЛim/,

15

) z0



Сума чистого прибlпqу
на матерiальне
заохоченнrI
Внески учасникiв:

Вилучення капiталу:
п акцiй (часток

лених акцiй (часток

них акцiй (часток)

Iншi змiни в капiталi
Придбанrrя (продаж)
неконтольованоi
частки в дочiртъому

W
Лебiдь Юрiй Iванович

РоrfФ

4295



ПРИМІТКИ ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«БРОКЕРІДЖ ФІНАНС» 

                                              За рік, який закінчився 31 грудня 2019 року 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 
Фінансова звітність Товариства з обмеженою відповідальністю «БРОКЕРІДЖ ФІНАНС"  (далі – 
Компанія) за період, що закінчився 31 грудня 2019 року підготовлена  керівництвом Компанії  до 20 
лютого 2020 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». З 06 березня 2019 року Товариство змінило найменування на ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРОКЕРІДЖ ФІНАНС». 
 
Країна реєстрації – Україна. 
Офіс Компанії знаходиться за адресою (юридична і основне місце ведення господарської діяльності):  

03022, м. Київ, вул. вул.Васильківська, буд.30, оф.303. 

Офіційна сторінка в Інтернеті, на якій доступна інформація про підприємство – http://aict-
invest.com.ua/. Адреса електронної пошти – aist.tcp@ukr.net 

Компанія  пропонує  юридичним та фізичним особам  послуги на ринку цінних паперів, на що має 
відповідні ліцензії:  
 Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України (серія АЕ № 294668) 
на здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами – брокерська діяльність, строк дії ліцензії з 29 
січня 2015 року - необмежений, рішення про видачу ліцензії від 16 грудня 2014 року № 1733, 

 Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України (серія АЕ № 294669) 
на здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами – дилерська діяльність, строк дії ліцензії з 29 
січня 2015 року - необмежений, рішення про видачу ліцензії від 16 грудня 2014 року № 1733, 

Учасники 

Станом 31 грудня 2019 року зареєстрованими учасниками Компанії є юридичні та фізичні особи, які 
володіють частками у Статутному капіталі: 

Учасники Резиденство Відсоток участі, % 

ПАТ ЗНКІФ "Альтера  Фінанс - Фонд 
нерухомості"  

Україна 9,05% 

ПАТ ЗНКІФ "Голден Вертекс  Фонд" Україна 9,05% 

ПРАТ «ФОРАМЕН» Україна 9,80% 

ТОВ «ФК «ІНКОМ-ФІНАНС» Україна 4,5% 

ТОВ ФК  "Спектр" ФК" Україна 8,50% 

 ТОВ «ФК "Такт" Україна 8,50% 
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ТОВ "Фонд К-1" Україна 9,80% 

ТОВ "Фонд К-3" Україна 0,85% 

 ТОВ "Фонд К-4" Україна 8,50% 

Дідківський Андрій Михайлович Україна 9,80% 

Добринська Наталя Валентинівна Україна 9,00% 

Кваскова Марина Миколаївна Україна 8,15% 

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

Україна 4,5% 

 

2. 2. Загальна основа формування фінансової звітності 

2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ 

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з 
метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків 
Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними 
економічних рішень.  

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, є 
Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти 
бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 1 січня 2019 року, що офіційно оприлюдненні на 
веб-сайті Міністерства фінансів України. 

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім 
вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО, 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  

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 Компанії. Управлінський персонал розглядає можливості потенційного впливу 
цих змін на фінансову звітність Компанії. 

 

МСФЗ Характер змін  

МСФЗ 17 Страхові контракти Встановлює принципи визнання, оцінки та подання страхових 
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контрактів, замінюючи при цьому МСФЗ 4 Страхові контракти. 
МСФЗ 17 окреслює загальну модель модифіковану для 
страхових контрактів з прямою участю, описану як підхід з 
перемінною оплатою. Загальну модель можна спрощувати за 
умови відповідності деяким критеріям через оцінювання 
зобов’язання на решту періоду покриття з використанням 
розподілу страхової премії. 

Загальна модель використовує поточні припущення для оцінки 
суми, часу та невизначеності майбутніх грошових потоків, а 
також вимірює вартість такої невизначеності. Вона також 
враховує ринкову ставку відсотка та вплив опцій власників 
полісів та гарантій. 

Стандарт набуває чинності для річних звітних періодів, що 
починаються 1 січня 2021 року або пізніше, при цьому 
дозволяється дострокове застосування. Він застосовується 
ретроспективно, окрім випадків, коли це непрактично; в таких 
випадках застосовується модифікований ретроспективний підхід 
або підхід за справедливою вартістю. Проект для обговорення 
Зміни в МСФЗ 17 розглядає проблемні питання щодо 
впровадження, ідентифіковані після публікації МСФЗ 17. Однією 
з головних запропонованих змін є відкладення дати початку 
застосування МСФЗ 17 на один рік, тобто для періодів, що 
починаються 1 січня 2022 року або пізніше. 

Перехідні вимоги вказують, що датою першого застосування є 
початок річного звітного періоду, в якому суб’єкт 
господарювання вперше застосовує стандарт, а перехідною 
датою є початок періоду, що безпосередньо передує даті 
першого застосування.  

Даний стандарт Компанією не використовується 

Зміни до МСФЗ 10 та МСБО 28 - 
Продаж або внесок активів 
інвестором в асоційовану 
компанію чи спільне Товариство  

Зміни до МСФЗ 10 та МСБО 28 стосуються ситуацій, коли існує 
продаж або внесок активів інвестором в асоційовану компанію 
або спільне підприємство. Так, зміни говорять, що прибуток чи 
збитки внаслідок втрати контролю над дочірньою компанією 
внаслідок операції з асоційованою компанією чи спільною 
компанією, де облік ведеться за методом участі в капіталі, 
визнається в складі прибутків чи збитків материнською 
компанією лише в тій мірі, яка не стосується непов’язаних з цим 
інтересів інвестора в асоційованій компанії чи спільному 
підприємстві. Аналогічно цьому, прибутки та збитки внаслідок 
переоцінки інвестицій в екс-дочірній компанії (яка стала 
асоційованою компанією  чи спільним підприємством, облік якої 
ведеться за методом участі в капіталі) до справедливої вартості 
визнаються в складі прибутків чи збитків материнської компанії 
лише в тій мірі, яка не стосується непов’язаних з цим інтересів 
інвестора в новій асоційованій компанії чи спільному 
підприємстві. 

Дата набуття чинності змінами ще не вказана РМСБО; але 
дозволено їх дострокове застосування.  

Зміни в МСФЗ 3 Визначення бізнесу 

Зміни уточнюють, що, хоча бізнес зазвичай має вихід якоїсь 
продукції, це не є необхідним для того, щоб сукупність видів 
діяльності та активи кваліфікувались як бізнес. Для того, щоб 
вважатись бізнесом, діяльність та активи повинні включати, як 
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мінімум, вхід чогось та матеріальний процес, що разом 
створюють можливість створення вихідної продукції. 

Наводяться додаткові поради для визначення, чи було створено 
матеріальний процес. 

Зміни також впроваджують як опцію тест концентрації, який 
дозволяє виконати спрощену оцінку, чи є  сукупність видів 
діяльності та активи бізнесом, чи ні. За цим опціонним тестом 
концентрації, створена  сукупність видів діяльності та активи не 
вважаються бізнесом, якщо майже вся справедлива вартість 
валових активів є сконцентрованою в одному активі, якій можна 
ідентифікувати, або групі аналогічних активів. Зміни 
застосовуються ретроспективно для всіх об’єднань бізнесу  та 
придбань активів, у яких дата придбання припадає на перший 
річний звітний період, що починається 1 січня 2020 року або 
пізніше; при цьому допускається дострокове застосування. 

Зміни МСБО 1 та МСБО 8 
Визначення суттєвості 

Зміни націлені на покращення зрозумілості визначення 
суттєвості в МСБО 1 та не змінює концепцію суттєвості в МСФЗ. 
Концепція ‘маскування' суттєвої інформації несуттєвою включена 
в нове визначення. Поріг суттєвості, який впливає на 
користувачів, змінено за «може вплинути» на «можна 
вмотивовано вважати таким, що може вплинути». 

Визначення суттєвості в МСБО 8 замінено посиланням на 
визначення суттєвості в МСБО 1. Окрім того, РМСБО внесла зміни 
в інші стандарти та Концептуальну Основу, де міститься 
визначення суттєвості чи посилання на термін «суттєвість» для 
забезпечення послідовності. 

Зміни застосовуються ретроспективно для річних періодів, що 
починаються 1 січня 2020 року або пізніше; при цьому 
допускається дострокове застосування. 

Зміни до Посилань на 
Концептуальну Основу в МСФЗ  

Разом з переглянутою Концептуальною Основою, яка набула 
чинності після публікації 29 березня 2018 року, РМСБО також 
видала Зміни до посилань на Концептуальну Основу в МСФЗ. 
Цей документ містить зміни до МСФЗ 2, МСФЗ 3, МСФЗ 6, МСФЗ 
14, МСБО 1, МСБО 8, МСБО 34, МСБО 37, МСБО 38, IFRIC 12, IFRIC 
19, IFRIC 20, IFRIC 22, та SIC-32. 

При цьому не всі зміни оновлюють ці стандарти щодо посилань 
та цитат концептуальної основи так, щоб вони посилались на 
переглянуту Концептуальну Основу. Деякі стандарти оновлено 
для розуміння, на яку версію Концептуальної Основи вони 
посилаються 

 (Концептуальну Основу, прийняту РМСБО в 2001 р., 
Концептуальну Основу РМСБО від 2010 р., чи нову переглянуту 
Концептуальну Основу від 2018 р.), або зазначення, що 
визначення в стандарті не оновлювались відповідно до нових 
визначень, наведених в переглянутій Концептуальній Основі. 

Зміни, які є дійсно оновленням, є чинними для річних періодів, 
що починаються 1 січня 2020 року або пізніше; при цьому 
допускається дострокове застосування. 
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За рішенням керівництва Компанії у фінансовій звітності за рік, що закінчився 31.12.2019 р., не 
застосувались достроково опубліковані МСФЗ, поправки до них та інтерпретації. 

В даний час керівництво оцінює ефект  потенційного впливу змінених стандартів на фінансову 
звітність  Компанії. 

 

2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення 

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

2.4. Припущення про безперервність діяльності 

Відповідно до вимог п. 25 МСБО 1 «Подання фінансової звітності» Фінансова звітність Товариства 
підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, 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 2020 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни 
до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску. 

Річна звітність оприлюднюється на ВЕБ-сайті Товариства (www.dgerelo.kiev.ua/).  

2.6. Звітний період фінансової звітності 

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період 
з 01 січня по 31 грудня 2019 року. 

3. СУТТЄВІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

3.1. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітності  

Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості та справедливої вартості або 

амортизаційної собівартості окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові 

інструменти», дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою вартістю», а також інвестиційної 

нерухомості, яка відображається за справедливою вартістю відповідно до МСБО 40 «Інвестиційна 

нерухомість».  Такі методи оцінки включають використання  справедливої вартості як ціни, яка була б 

тримана за продаж активу, або сплачена за передачу зобов'язання у звичайній операції між учасниками 

ринку на дату оцінки , зокрема, використання біржових котирувань або даних про поточну ринкову 

вартість іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або 

інші моделі визначення справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість фінансових активів 

і зобов’язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки.  

3.2. Загальні положення щодо облікових політик 

3.2.1. Основа формування облікових політик 

Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані 

суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові 

політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну 

та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики 

не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим. 
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Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до 

вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ, 

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

3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках 

Компанія обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операції, інших події або 

умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші 

політики можуть бути доречними.  

Товариство вперше застосувало деякі поправки до стандартів, які вступають в силу для річних періодів, 

що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати. Характер і вплив кожної поправки описані нижче: 

 

МСФЗ Характер змін /вплив на фінансову звітність 

МСФЗ 16 Оренда 

Впроваджує нові або змінені вимоги до обліку оренди. Ці значні 

зміни стосуються обліку орендаря, оскільки відміняють різницю 

між операційною та фінансовою орендою та вимагають 

визнання активу з правом користування та орендного 

зобов’язання на початку оренди окрім короткострокової оренди 

та оренди малоцінних активів. На відміну від цього, вимоги до 

обліку орендодавця майже не змінились. Дана поправка  не 

вплинула на фінасову звітність Товариства.  

Поправка до МСФЗ 3 Об’єднання 

бізнесу 

Зміни уточнюють, що у випадку, коли суб’єкт господарювання 

отримує контроль над бізнесом, який є спільною діяльністю, 

такий суб’єкт застосовує вимоги до поетапного об’єднання 

бізнесу, включаючи переоцінку свого раніше утримуваного 

відсотку в спільній діяльності за справедливою вартістю. Цей 

показник до переоцінки включає невизнані активи, зобов’язання 

та гудвіл спільного виробництва. Управлінський персонал 

Товариства не застосував ці поправки, у зв’язку із відсутністю 

відповідних операцій. 

Зміни до МСФЗ 9 Фінансові 

інструменти 

Зміни уточнюють, що для цілей оцінки визначають, чи відповідає 

передплата умові «оплати лише тіла та відсотків». Сторона, яка 

використовує цю опцію, може сплачувати або отримувати 

належну винагороду за передплату незалежно причини 

передплати. Іншими словами, фінансові активи з передплатою з 

від’ємною винагородою відповідають наведеній вище умові. 

Зміни до МСФЗ 9 не вплинули на фінансовий стан, фінансові 

результати та грошові потоки Товариства. 

КТМФЗ (IFRIC) 23 Невизначеність 

щодо правил обчислення податку на 

прибуток 

Встановлює шляхи визначення облікового податкового статусу у 

випадках існування невизначеності щодо розрахунку податку на 

прибуток. IFRIC вимагає від суб’єкта господарювання: 

• визначити, чи оцінювати невизначені податкові статуси 

кожний окремо чи с цілому як групу; та 

• оцінити ймовірність того, що податкові органи приймуть 
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використаний чи запропонований суб’єктом 

господарювання підхід до невизначеності, наведений в 

наданих документах щодо податку на прибуток: 

Якщо так, то суб’єкт господарювання повинен визначити свій 

обліковий податковий статус відповідно до використаного або 

запланованого підходу до податку в документах щодо податку 

на прибуток, які будуть подаватись в податкові органи. 

Якщо ні, то суб’єкт господарювання повинен відобразити вплив 

невизначеності щодо розрахунку податку на прибуток при 

визначенні свого податкового статусу з використанням методу 

найбільше вірогідної сумі або очікуваної суми. Дані поправки не 

вплинули на фінансову звітність Товариства. 

Зміни до МСБО 28 Інвестиції в 

асоційовані підприємства і спільні 

підприємства 

Зміни до МСБО 28, включаючи вимоги щодо знецінення, 

застосовуються до інших фінансових інструментів в асоційовані 

Товариства чи у спільне підприємство, де не застосовується 

метод обліку за участю в капіталі. Сюди включено 

довгостроковий відсоток, який по суті є частиною чистих 

інвестицій в асоційовану компанію чи спільне підприємство 

Управлінський персонал Товариство  не застосувало ці поправки, 

у зв’язку із відсутністю відповідних операцій..  

Зміни до МСБО 19 Виплати 

працівникам 

Зміни уточнюють, що вартість колишніх послуг (або прибуток чи 

збиток при розрахунку) розраховуються через оцінювання 

зобов’язання (активу) за пенсійним планом з фіксованими 

виплатами з використанням оновлених припущень та 

порівнянням запропонованих благ та активів плану до та після 

змін (секвестру чи виплат), ігноруючи при цьому максимальний 

рівень активу (який може виникнути у випадку, якщо пенсійний 

план з фіксованими виплатами має значний приріст). МСБО 19 

уточнює, що зміна впливу максимального рівня активу, 

визначається на наступному етапі та визнається в складі іншого 

сукупного доходу. 

Було внесено зміни в параграфи, що стосуються оцінювання 

вартості поточних послуг та чистого відсотку щодо чистого 

зобов’язання (активу) за пенсійним планом з фіксованими 

виплатами. Від Фонду тепер вимагається використання 

оновлених припущень на основі такої переоцінки для 

визначення вартості поточних послуг та чистого відсотку на ту 

частину звітного періоду, що залишилась після зміни плану. Що 

стосується чистого відсотку, зміни встановлюють, що для періоду 

після змін плану чистий відсоток розраховується множенням  

чистого зобов’язання (активу) за пенсійним планом, 

переоціненого відповідно до МСБО 19 на ставку дисконтування, 

використану при переоцінці (з урахуванням впливу внесків та 

виплат на чисте зобов’язання (актив). Дані поправки не 

вплинули на фінансову звітність Товариства. 
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Поправка до МСФЗ 11 Спільна 

діяльність 

Зміни уточнюють, що у випадку, якщо сторона, що приймає 

участь в спільній діяльності, але не має спільного контроля над 

нею, отримує спільний контроль над такою спільною діяльністю, 

Групі можна не переоцінювати свій раніше утримуваний 

відсоток в спільній діяльності. Управлінський персонал 

Товариство  не застосувало ці поправки, у зв’язку із відсутністю 

відповідної діяльності. 

Поправка до МСБО 12 Податки на 

прибуток 

Зміни уточнюють, що суб’єкт господарювання повинен визнати 

податкові наслідки щодо податку на прибуток від дивідендів в 

складі прибутку чи збитку, іншого скупного доходу чи капіталу 

залежно від того, де суб’єкт господарювання початково 

визнавав операції, які генерують оподатковуваний дохід. Це не 

залежить від застосування різних ставок податків до 

розподіленого та нерозподіленого прибутку. ). Дані поправки не 

вплинули на фінансову звітність Товариства. 

МСБО 23 Витрати на позики 

Зміни уточнюють, що у випадку, коли конкретну позику ще не 

погашено після того, як відповідний актив готовий до 

використання чи продажу, ця позика включається до коштів, 

позичених суб’єктом господарювання в загальних цілях, при 

розрахунку ставки капіталізації коштів, позичених ним в 

загальних цілях. Управлінський персонал Товариство не 

застосувало ці поправки, у зв’язку із відсутністю відповідної 

діяльності. 

3.2.3. Форма та назви фінансових звітів 

Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим 

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». 

3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах 

Згідно МСФЗ та враховуючи НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, 

визнаних у прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі "функції витрат" або 

"собівартості реалізації", згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини 

собівартості чи, наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність. Проте, оскільки інформація 

про характер витрат є корисною для прогнозування майбутніх грошових потоків, то ця інформація 

наведена в п. 4.1 цих Приміток. 

Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів 

здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні 

класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види 

грошових надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових записів Товариства. 

3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів 

3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів 

Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі відповідно до МСФЗ, 

коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції 

з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою 

розрахунку. 
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За строком виконання фінансові активи та фінансові зобов’язання поділяються на поточні (зі 

строком виконання зобов’язань до 12 місяців) та довгострокові (зі строком виконання зобов’язань 

більше 12 місяців).   

Компанія класифікує фінансові активи як такі, що оцінюються у подальшому або за амортизованою 
собівартістю, або за справедливою вартістю на основі обох таких чинників:  

а) моделі бізнесу суб’єкта господарювання для управління фінансовими активами; та  

б) характеристик контрактних грошових потоків фінансового активу. 

Товариство визнає такі категорії фінансових активів: 

 фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату 

переоцінки у прибутку або збитку; 

 фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю. 

Товариство визнає такі категорії фінансових зобов'язань: 

 фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою собівартістю; 

 фінансові зобов'язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату 

переоцінки у прибутку або збитку. 

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Компанія оцінює їх 

за їхньою справедливою вартістю . 

Наближеною оцінкою справедливої вартості може бути собівартість. Це може бути тоді, коли 
наявної останньої інформації недостатньо, щоб визначити справедливу вартість, або коли існує 
широкий діапазон можливих оцінок справедливої вартості, а собівартість є найкращою оцінкою 
справедливої вартості у цьому діапазоні.   

При припиненні визнання фінансового активу повністю різниця між:  

а) балансовою вартістю (оціненою на дату припинення визнання) та  

б) отриманою компенсацією (включаючи будь-який новий отриманий актив мінус будь-яке 
нове взяте зобов’язання) визнають у прибутку або збитку. 
Фінансовий актив оцінюється  за амортизованою собівартістю, якщо він придбавається з 

метою одержання договірних грошових потоків і договірні умови фінансового активу генерують  
грошові потоки, котрі є суто виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної 
суми.  

Компанія визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовим активом, 
який обліковується за амортизованою вартістю. 

Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у 

відповідних розділах облікової політики. 

3.3.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти 

Грошові кошти складаються з коштів на поточних рахунках у банках. 

Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно 
конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. 
Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку 
погашення, наприклад, протягом не більше ніж три місяці з дати придбання. 

Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в 
національній валюті та в іноземній валюті. 

Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена в п.2.3 цих 
Приміток. 

Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання 
активами. 
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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 

депозити, дебіторську заборгованість. 

Після первісного визнання Компанія оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи 

метод ефективного відсотка. 

Застосовуючи аналіз дисконтованих грошових потоків, Компанія використовує одну чи кілька 

ставок дисконту, котрі відповідають переважаючим на ринку нормам доходу для фінансових 

інструментів, які мають в основному подібні умови і характеристики, включаючи кредитну якість 

інструмента, залишок строку, протягом якого ставка відсотка за контрактом є фіксованою, а також 

залишок строку до погашення основної суми та валюту, в якій здійснюватимуться платежі.  

Товариство оцінює станом на кожну звітну дату резерв під збитки за фінансовим інструментом у 

розмірі, що дорівнює: 

- 12-місячним очікуваним кредитним збиткам у разі, якщо кредитний ризик на звітну дату не 

зазнав значного зростання з моменту первісного визнання; 

- очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії фінансового інструменту, якщо кредитний 

ризик за таким фінансовим інструментом значно зріс із моменту первісного визнання. 

У випадку фінансових активів кредитним збитком є теперішня вартість різниці між договірними 
грошовими потоками, належними до сплати на користь Товариства за договором; і грошовими 
потоками, які Товариство очікує одержати на свою користь. 

Станом на кожну звітну дату Компанія оцінює, чи зазнав кредитний ризик за фінансовим 

інструментом значного зростання з моменту первісного визнання. При виконанні такої оцінки 

Компанія замість зміни суми очікуваних кредитних збитків використовує зміну ризику настання 

дефолту (невиконання зобов'язань) протягом очікуваного строку дії фінансового інструмента. Для 

виконання такої оцінки Компанія порівнює ризик настання дефолту (невиконання зобов'язань) за 

фінансовим інструментом станом на звітну дату з ризиком настання дефолту за фінансовим 

інструментом станом на дату первісного визнання, і враховує при цьому обґрунтовано необхідну та 

підтверджувану інформацію, що є доступною без надмірних витрат або зусиль, і вказує на значне 

зростання кредитного ризику з моменту первісного визнання. 

Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фінансовим інструментом 

не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання, якщо було з'ясовано, що фінансовий 

інструмент має низький рівень кредитного ризику станом на звітну дату. 

У випадку фінансового активу, що є кредитно-знеціненим станом на звітну дату, але не є 

придбаним або створеним кредитно-знеціненим фінансовим активом, Товариство оцінює очікувані 

кредитні збитки як різницю між валовою балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю 
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очікуваних майбутніх грошових потоків, дисконтованою за первісною ефективною ставкою відсотка 

за фінансовим активом. Будь-яке коригування визнається в прибутку або збитку як прибуток або 

збиток від зменшення корисності. 

Компанія визнає банківські депозити зі строком погашення від чотирьох до дванадцяти місяців 

з дати фінансової звітності, в разі, якщо дострокове погашення таких депозитів ймовірно призведе 

до значних фінансових втрат, в складі поточних фінансових інвестицій. 

Компанія відносно банківських депозитів має наступну модель розрахунку збитку від 

знецінення фінансового активу: 

- при розміщенні депозиту в банку з високою надійністю (інвестиційний рівень рейтингу 

uaAAA, uaAA, uaA, uaBBB та банки, що мають прогноз “стабільний», що присвоюється 

рейтинговими агентствами, які внесені до Державного реєстру уповноважених рейтингових 

агентств НКЦПФР) на дату розміщення коштів резерв збитків розраховується в залежності від 

строку та умов розміщення (при розміщенні від 1 до 3-х місяців – розмір збитку складає 0%, 

від 3-х місяців до 1 року – 1% від суми розміщення, більше 1 року – 2%); 

-при розміщенні депозиту в банку з більш низьким кредитним рейтингом     (спекулятивний 
рівень рейтингу, що присвоюється рейтинговими агентствами, які внесені до Державного реєстру 
уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розміщення коштів резерв збитку 
розраховується у розмірі від 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. 

Безумовна дебіторська заборгованість визнається як актив тоді, коли Товариство стає стороною 

договору та, внаслідок цього, набуває юридичне право одержати грошові кошти.  

Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю. 

Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості відбувається за 

амортизованою вартістю. 

Поточну дебіторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за 

сумою первісного рахунку-фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 

3.3.4. Фінансові активи, що оцінюються  за справедливою вартістю, з відображенням 
результату переоцінки у прибутку або збитку 

До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату 
переоцінки у прибутку або збитку, відносяться інвестиційні сертифікати, акції та паї (частки) 
господарських товариств. 

Справедлива вартість на дату придбання визначається ціною зазначеною в договорі купівлі-
продажу цінних паперів. Витрати з їх придбання відображаються на рахунках витрат при первісному 
визнанні вказаних цінних паперів.  

Після первісного визнання Компанія оцінює їх за справедливою вартістю. 

Справедлива вартість акцій, які внесені до біржового списку, оцінюється за біржовим курсом 
організатора торгівлі. 

Якщо фінансові активи мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку 
вартості активів такі інструменти оцінюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за 
відсутності основного ринку, на найсприятливішому ринку для нього. За відсутності свідчень на 
користь протилежного, ринок, на якому Компанія зазвичай здійснює операцію продажу активу, 
приймається за основний ринок або, за відсутності основного ринку, за найсприятливіший ринок. 
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При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості, які 
відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, 
максимізуючи використання доречних відкритих даних та мінімізуючи використання закритих вхідних 
даних.  

Оцінка цінних паперів, що входять до складу активів Компаніі та перебувають у біржовому 
списку організатора торгівлі і при цьому не мають визначеного біржового курсу на дату оцінки, 
здійснюється за останньою балансовою вартістю. 

Для оцінки цінних паперів, що входять до складу активів Компанії та не перебувають у 
біржовому списку організатора торгівлі, та паїв (часток) господарських товариств за обмежених 
обставин наближеною оцінкою справедливої вартості може бути собівартість. Це може бути тоді, 
коли наявної останньої інформації недостатньо, щоб визначити справедливу вартість, або коли існує 
широкий діапазон можливих оцінок справедливої вартості, а собівартість є найкращою оцінкою 
справедливої вартості у цьому діапазоні.   

Згідно з МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості», оцінка справедливої вартості  - це оцінка 

конкретного актива чи зобов’язання. Оцінюючи справедливу вартість Товариство бере до уваги ті 

характеристики актива, які взяли б до уваги учасники ринку, визначаючи ціну актива на дату оцінки. 

Товариство оцінює справедливу вартість активу, користуючись припущеннями, якими 

користувалися б учасники ринку, складаючи ціну актива чи зобов’язання, та припускаючи, що 

учасники ринку діють у своїх економічних інтересах. 

Товариство використовує всю інформацію про показники ефективності та діяльність об’єкта 

інвестування, що стає доступною після дати первісного визнання. 

Якщо є підстави вважати, що балансова вартість суттєво відрізняється від справедливої, 
Компанія визначає справедливу вартість за допомогою інших методів оцінки. Відхилення можуть 
бути зумовлені значними змінами у фінансовому стані емітента та/або змінами кон’юнктури ринків, 
на яких емітент здійснює свою діяльність, а також змінами у кон’юнктурі фондового ринку. 

Справедлива вартість акцій, обіг яких припинено, у тому числі цінних паперів емітентів, які 
включені до Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, визначається із урахуванням наявності 
строків відновлення обігу таких цінних паперів, наявності фінансової звітності таких емітентів, 
результатів їх діяльності, очікування надходження майбутніх економічних вигід.  

3.3.5. Зобов'язання  

Кредиторська заборгованість визнається як зобов’язання тоді, коли Товариство стає стороною 

договору та, внаслідок цього, набуває юридичне зобов’язання сплатити грошові кошти. 

Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із 
нижченаведених ознак: 

• Компанія сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню протягом 
дванадцяти місяців після звітного періоду; 

• Компанія не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом 
щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду. 

 Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання 
зобов’язань.  

3.3.6. Згортання фінансових активів та зобов'язань 

Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Компанія має юридичне право здійснювати 
залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати 
зобов'язання одночасно. 
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3.4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів 

3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів 

При визнанні та обліку основних засобів Товариство керується МСБО № 16 «Основні засоби».  

Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. що включає: ціну придбання (у т.ч. 
імпортні мита, податки, які не відшкодовуються); будь-які витрати, які безпосередньо пов’язані з 
доставкою активу до місця розташування та приведення його в стан, необхідний для експлуатації; 
попередньо оцінені витрати на демонтаж, переміщення об’єкта та відновлення території, 
зобов’язання за якими Товариство бере на себе.   

Розглянувши доречність застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо 
ретроспективного застосування, керівництво вирішило застосувати справедливу вартість або 
переоцінку як доцільну собівартість основних засобів.  

У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена 
амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації 
на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої 
до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до 
нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу. 

3.4.2. Подальші витрати. 

Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне 
обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи 
збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші 
витрати, які задовольняють критеріям визнання активу. 

3.4.3. Амортизація основних засобів. 

Амортизація об'єктів основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу 
протягом терміну їх експлуатації із застосуванням строків, встановлених для кожного об'єкта 
основних засобів, зокрема: 

- транспортні засоби - 5 років; 

- комп'ютерне обладнання - 5 років; 

- меблі - 4 роки; 

- інші основні засоби - 5 років; 

- інші необоротні матеріальні активи (крім бібліотечних фондів і МНМА)- 3 роки. 

Амортизацію активу починається, коли він стає придатним для використання, тобто коли він 
доставлений до місця розташування та приведений у стан, у якому він придатний до експлуатації у 
спосіб, визначений управлінським персоналом, тобто, починається з місяця наступного за місяцем, в 
якому актив став придатний для корисного використання. Амортизація активу припиняється на одну з 
двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу 
(або включають до ліквідаційної групи, яку класифікують як утримувану для продажу) згідно з МСФЗ 
5, або на дату, з якої припиняють визнання активу. 

3.4.4. Нематеріальні активи 

При визнанні та обліку нематеріальних активів Компанія керується МСБО № 38 «Нематеріальні 
активи». Актив визнається нематеріальним активом, якщо він є: 

 1. Ідентифікованим: 

 a) може бути відокремлений, тобто його можна відокремити або відділити від суб'єкта 
господарювання і продати, передати, ліцензувати, здати в оренду або обміняти індивідуально або 
разом з пов'язаним з ним контрактом, ідентифікованим активом чи зобов'язанням, незалежно від 
того, чи має суб'єкт господарювання намір зробити це, або 
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 b) виникає внаслідок договірних або інших юридичних прав, незалежно від того, чи можуть 
вони бути передані або відокремлені від суб'єкта господарювання або від інших прав та зобов'язань. 

 2. Товариство контролює актив, якщо він має повноваження отримувати майбутні економічні 
вигоди, що надходять від основного ресурсу, та обмежувати доступ інших до цих вигід. 

 3. Існують майбутні економічні вигоди, які надходять від матеріального активу, можуть 
включати дохід від продажу продукції чи послуг, скорочення витрат або інші вигоди, які є 
результатом використання активу Товариством. 

Нематеріальні активи визнаються за первісною вартістю, яка складалась з фактичних витрат на 
придбання і приведення їх до стану, при якому вони придатні для використання відповідно до 
запланованої мети. Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов'язаних 
із удосконаленням цих нематеріальних активів і підвищенням їх економічних можливостей, якщо 
витрати відповідають визначенню нематеріального активу та критеріям визнання активу, в іншому 
випадку вони визнаються витратами того періоду, в якому понесені. 

Після первісного визнання нематеріальний актив відображається за його собівартістю за 
вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення 
корисності. 

Облік нематеріального активу базується на строкові його корисної експлуатації. 

Нематеріальний актив з невизначеним строком корисної експлуатації - не амортизується, тоді 
як з визначеним строком корисної експлуатації амортизується.  

Амортизація розраховується прямолінійним методом на визначений Товариством термін 
корисного функціонування.  

Бухгалтерський облік нематеріальних активів здійснюється щодо кожного об’єкта. 

Термін використання нематеріальних активів визначений наступний: 

- права користування майном (право користування земельною ділянкою, крім права постійного 
користування земельною ділянкою, відповідно до закону, право користування будівлею, право на 
оренду приміщень тощо) - відповідно до правовстановлюючого документа ;  

- авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, 
комп'ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази 
даних), фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо) крім тих, витрати на 
придбання яких визнаються роялті  - відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як 
2 роки ; 

- інші нематеріальні активи (право на ведення діяльності, використання економічних та інших 
привілеїв тощо) - відповідно до правовстановлюючого документа.  

Ліквідаційна вартість нематеріального активу з визначеним строком корисної експлуатації 
приймається за нуль, за винятком випадків, коли існує зобов'язання третьої сторони придбати актив 
наприкінці строку його корисної експлуатації. 

Період і метод амортизації нематеріального активу з визначеним строком корисної 
експлуатації переглядається на кінець кожного фінансового року і при зміні оформлюється 
відповідним наказом. 

Визнання нематеріального активу припиняється: 

a) в разі його вибуття, або 

b) якщо від його використання або вибуття не очікується майбутні економічні вигоди. 

Аналіз на зменшення корисності активів проводиться в кінці кожного річного звітного періоду 
відповідно до МСБО 36. 
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3.4.5. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів 

На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може 
зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного 
відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його 
балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не 
обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від зменшення корисності, визнаний 
для активу (за винятком гудвілу) в попередніх періодах, Товариство сторнує, якщо і тільки якщо 
змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування. Після 
визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів коригується в майбутніх 
періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу на 
систематичній основі протягом строку корисного використання. 

3.5. Облікові політики щодо оренди 

На дату початку оренди Товариство визнавє зобов’язання щодо орендних платежів (тобто 

зобов’язання по оренді), а також актив, який представляє право користування базовим активом 

протягом терміну оренди (тобто актив у формі права користування).  

На дату початку оренди Товариство оцінює орендне зобов’язання за теперішньою вартістю 

орендних платежів, не сплачених на таку дату. Орендні платежі слід дисконтувати, застосовуючи 

припустиму ставку відсотка в оренді, якщо таку ставку можна легко визначити. Якщо таку ставку не 

можна легко визначити, то Товариство застосовує ставку додаткових запозичень за портфелем 

банківських кредитів у національній валюті по довгостроковим кредитам станом на дату підписання 

договору оренди. 

Товариство визнає витрати на відсотки за зобов’язанням по оренді окремо від витрат по 

амортизації активу в формі права користування. 

При настанні певної події (наприклад, зміну термінів оренди, зміні майбутніх орендних платежів 

в результаті зміни індексу або ставки, що використовуються для визначення орендних платежів) 

Товариство переоцінює зобов’язання по оренді. У більшості випадків Товариство буде враховувати 

суми переоцінки зобов’язання по оренді в якості коригування активу в формі права користування. 

3.6. Облікові політики щодо податку на прибуток 

Витрати з податку на прибуток являють собою витрати з поточного податку. Поточний податок 
визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо 
оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати Товариства за податками 
розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату 
балансу. 

 Товариство визнає поточні податки у капіталі, якщо податок належить до статей, які 
відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді. 

3.7. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань  

3.7.1. Забезпечення 

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

3.7.2. Виплати працівникам 

Облік виплат персоналу регламентується МСФЗ 19 «Винагорода співробітників».  

До виплат персоналу належать: 

• заробітна плата; 



 16

• виплати за невідпрацьований час; 

• премії та інші заохочувальні виплати; 

• виплати при звільненні; 

• інші виплати.  

Заробітна плата працівникам Товариства нараховується та виплачується у національній валюті 
України двічі на місяць. Резерв відпусток нараховується. 

Оподаткування заробітної плати здійснюється відповідно до вимог діючого податкового 
законодавства. 

 

4. ІНШІ ЗАСТОСОВАНІ ОБЛІКОВІ ПОЛІТИКИ, ЩО Є ДОРЕЧНИМИ ДЛЯ РОЗУМІННЯ ФІНАНСОВОЇ 
ЗВІТНОСТІ 

4.1. Доходи та витрати 

Товариство визнає дохід від надання послуг, коли (або у міру того, як) воно задовольняє 
зобов’язання щодо виконання, передаючи обіцяну послугу (тобто актив) клієнтові. Актив передається, 
коли (або у міру того, як) клієнт отримує контроль над таким активом.  

При визначені вартості винагороди від господарювання, Товариство відповідно до МСФЗ 15 
використовує метод оцінювання за результатом. До методу оцінювання за результатом належить, 
зокрема, аналіз виконання, завершеного на сьогоднішній день, оцінки досягнутих результатів. 
Враховуючи принцип професійного скептицизму для змінної вартості винагороди розрахунок доходу 
здійснюється на кінець кожного місяця.  

Результат визначення розміру винагороди оформлюється актом виконаних робіт, або/та актом 
виконаних забов’язань в якому відображається розрахунок (оцінка) досягнутих результатів на звітну 
дату. 

Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати 
надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на 
дату балансу. 

Дохід від продажу фінансових інструментів визнається у прибутку або збитку в разі 
задоволення всіх наведених далі умов: 

а) Товариство передає договірні права на одержання грошових потоків від такого 
фінансового активу; 

б) Товариство передало покупцеві ризики та переваги від володіння, пов’язані з фінансовим 
активом; 

в) за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, 
яка зазвичай пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими 
фінансовими інструментами або іншими активами; 

г) суму доходу можна достовірно оцінити; 

д) ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією; 

та 

   е)    витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно оцінити. 

 Дивіденди визнаються доходом лише у разі, якщо: 

- право Товариства на одержання виплат за дивідендами встановлено; 

- є ймовірність, що економічні вигоди, пов’язані з дивідендами, надійдуть до Товариства; 

- суму дивідендів можна достовірно оцінити. 
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Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та критеріям 
визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення 
зобов’язань. 

Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи 
амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення чистих 
активів, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам. 

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та 
одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів. 

Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутніх 
економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не відповідають або 
перестають відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий стан. 

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають 
зобов’язання без визнання активу. 

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні 
доходи. 

4.2. Умовні зобов'язання та активи. 

Товариство не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан Товариства.  

Інформація про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які 
втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла 
інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигід є ймовірним. 

4.3. Статутний капітал 

Статутний капітал представляє собою номінальну вартість корпоративних прав. Інші складові 
капіталу включають в себе суму сформованого резервного фонду (згідно установчих документів 
Товариства) та суму нерозподіленого прибутку за поточний та попередній періоди.  

4.4. Резервний капітал 

Згідно з положеннями законодавства України Товариство формує резервний капітал.  

Згідно Статуту в Товариства створюється резервний фонд в розмірі 25% статутного (складеного) 
капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду становить 5% суми чистого прибутку.  

 

5. ОСНОВНІ ПРИПУЩЕННЯ, ОЦІНКИ ТА СУДЖЕННЯ 

При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які мають вплив 
на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених 
Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження базуються на 
попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за 
результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів та зобов’язань. Хоча ці 
розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про поточні події, фактичні 
результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі судження є особливо 
важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та області, в яких припущення 
й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче. 

5.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ 

Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, 
керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики, 
щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних рішень та 
достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність: 

• подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки 
Товариства; 
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• відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму; 

• є нейтральною, тобто вільною від упереджень; 

• є повною в усіх суттєвих аспектах. 

Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність наведених 
далі джерел та враховує їх у низхідному порядку: 

а) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання; 

б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та витрат у 
Концептуальній основі фінансової звітності. 

Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення інших 
органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу 
для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією 
мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам. 

5.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства 

Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, 
розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату. В інших 
випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх 
грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, 
та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості». 

Інвестиції, які не мають ринкових котирувань та активного ринку, а також ті, по яких 
справедливу вартість не піддається надійній оцінці, обліковуються Товариством за собівартістю. 

5.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів 

Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до 
оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом 
невизначеності оцінок, тому що:  

а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки 
базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін валютних 
курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а 
також специфічних особливостей операцій; 

б) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на доходи 
(витрати) може бути значним. 

Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок, 
волатильності, курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти і коригувань під 
час оцінки інструментів, більша або менша зміна в оцінці вартості фінансових інструментів у разі 
відсутності ринкових котирувань мала б істотний вплив на відображений у фінансовій звітності чистий 
прибуток та збиток. 

Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати 
значний вплив на передбачувану справедливу вартість.  

5.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів 

Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових 
інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим питанням 
ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці та інших 
факторах. Проте існують невизначеності, які можуть бути пов’язані з призупиненням обігу цінних 
паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на оцінку 
фінансових інструментів. 

5.5. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів 
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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. 

5.6. Використання ставок дисконтування 

Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовується для перерахунку майбутніх 
потоків доходів в єдине значення теперішньої (поточної) вартості, яка є базою для визначення 
ринкової вартості бізнесу. З економічної точки зору, в ролі ставки дисконту є бажана інвестору ставка 
доходу на вкладений капітал у відповідні з рівнем ризику подібні об'єкти інвестування, або - ставка 
доходу за альтернативними варіантами інвестицій із зіставляння рівня ризику на дату оцінки. Ставка 
дисконту має визначатися з урахуванням трьох факторів: 

А) вартості грошей у часі; 

Б) вартості джерел, які залучаються для фінансування інвестиційного проекту, які вимагають 
різні рівні компенсації; 

В) фактору ризику або міри ймовірності отримання очікуваних у майбутньому доходів. 

 Станом на 31.12.2019 середньозважена ставка за строковими депозитами за даними 
статистичної звітності банків України, та за портфелем банківських депозитів у національній валюті в 
банках, у яких не введено тимчасову адміністрацію або не запроваджено ліквідаційну комісію 
становила від 9,8 % до 13,0% річних в національній валюті, та 2,2 % річних а іноземній валюті. 
Інформація, що використана для визначення середньозваженої ставки одержана з офіційного сайту 
НБУ за посиланням https://bank.gov.ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#2fs  розділ 
«Статистика фінансових ринків»  та  https://bank.gov.ua/control/uk/allinfo розділ “Вартість строкових 
депозитів “. 
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5.7. Судження щодо застосування МСБО 29 Фінансова звітність в умовах гіперінфляції  

Цей Стандарт не встановлює абсолютного рівня, на якому вважається, що виникає 
гіперінфляція. Необхідність перераховувати фінансові звіти згідно з цим Стандартом є питанням 
судження. Показником гіперінфляції є характеристики економічного середовища в країні, які 
включають таке (але не обмежуються таким): 

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. 

 

6. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ 

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

Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та 
зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на 
кінець кожного звітного періоду. 

Класи активів 
та зобов’язань, 
оцінених за 
справедливою 
вартістю 

Методики оцінювання 

Метод оцінки 
(ринковий, 
дохідний, 
витратний) 

Вихідні дані 

Грошові кошти  

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

Ринковий Офіційні 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, 
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 

 

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

Класи 1 рівень 2 рівень 3 рівень Усього 



 21

активів та 
зобов’язань, 
оцінених за 
справедливою 
вартістю 

(ті, що мають 
котирування, та 
спостережувані) 

(ті, що не мають 
котирувань, але 
спостережувані) 

(ті, що не мають 
котирувань і не є 
спостережуваним
и) 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Дата оцінки 31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18 

Фінансові 
інвестиції - - - 340 6117 - 6117 340 

 

6.3. Переміщення між 1-м та 2-м рівнями ієрархії справедливої вартості 

У звітному році переміщення між  цінних паперів між 1-м та 2-м рівнями ієрархії справедливої 
вартості  відсутні. 

Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої 
вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва 
інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів 
фінансової звітності. 

 

7. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ СТАТТІ ПОДАНІ У ФІНАНСОВИХ ЗВІТАХ 

7.1. Нематеріальні активи 

Балансова вартість нематеріальних активів до рівняно – 0,  на звітні дати: 

 31.12.2019 31.12.2018 

 ПЗ «УНІС-Монітор» 2 2 

Ліцензія на брокерську та дилерську діяльність 9 9 

ПЗ «Пакет Звітності Торговця ЦП» 12 12 

ПЗ «Облік Операцій з ЦП» 40 40 

Разом 63 63 

Товариство володіє ліцензіями для здійснення діяльності Товариства.  

Товариство має нематеріальні активи у власності  загальною первісною вартістю 63 тис. грн. 
(сума накопиченої амортизації на 31 грудня  2019 року становить 63 тис. грн.)   

Протягом 2019 року Компанія не мала зобов'язань з придбання ліцензій, програмного 
забезпечення, витрат на розробку та модернізацію. 

 

7.2. Основні засоби 

Балансова вартість основних засобів на звітні дати: 

Групи (балансова вартість) 31.12.2019 31.12.2018 

комп’ютерна техніка та  офісне устаткування                   120               107 

оптичні, електромеханічні  прибори та системи 
зв’язку,  меблі 

170 190 

Разом            290                   297 
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Загальна сума амортизаційних відрахувань відображені в складі «Адміністративних витрат» у 
звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).  Амортизаційні відрахування основних 
засобів здійснювались  прямолінійним методом виходячи із строку корисного користування. 

В  звітному періоді було інвестовано в комп’ютерну техніку 13 тис. грн. та офісні меблі 4 тис. 
грн. і списано офісної техніки та меблів на 24 тис. грн. 

Компанія  не має основних засобів у  фінансовій оренді.   

Станом на 31 грудня 2019 у Компанії не було зобов'язань з придбання об'єктів основних 
засобів. Протягом  2019 року витрат на позики для придбання основних засобів Компанія не 
здійснювала.  

 

7.3. Грошові кошти 

Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в банках на 
поточних рахунках та кошти, що надійшли Товариству по договорах на брокерське обслуговування 
для торгів на біржі (кошти клієнтів). 

В балансі Товариства грошові кошти відображені наступним чином: 

 На 31.12.19 р.     На 31.12.18 р. 

Грошові кошти та їх еквіваленти 

в національній валюті на поточних рахунках 60 94 

Разом 60 94 

Компонентами показника «Гроші та їх еквіваленти» є стаття 1165 Балансу. 

7.4. Фінансові інвестиції.  

До статті фінансової звітності «Поточні фінансові інвестиції» входять фінансові активи, які 
оцінюються за справедливою вартістю і в наступному звітному періоді, протягом 12 наступних місяців 
плануються бути реалізовані. На звітну дату до Поточних фінансових інвестицій  входять: 

 На 31.12.19 р.      На 31.12.18 р. 

Вексель:   

Вексель  українського емітента (строк 
продажу – до 12 місяців) - 340 

Акції:   

ПАТ "ЗНКІФ "Голден Вертекс Фонд" 
(UA40000093884) 1374 - 

ПрАТ "Медіа-Медіум» (UA4000027700)   782 - 

ПрАТ «СКМЗ » (UA4000072540)  389 - 

ПрАТ «УКРГАЗОТРЕЙД» (UA40000128201) 621 - 

Інвестиційні сертифікати:   

ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент 
ЗНВПІФ "Альтера Перший" (32856284-
233106) (UA101800FA01) 1150 - 
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 На 31.12.19 р.      На 31.12.18 р. 

ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент 
ЗНВПІФ "Кремінь-Інвест" (32856284-233064) 
(UA101800FB00) 1801 - 

Разом 6117 340 

7.5. Дебіторська заборгованість 

Дебіторська заборгованість з фіксованими або обумовленими платежами, що не котируються 
на активному ринку, класифікуються як «позики видані та дебіторська заборгованість». Позики видані 
та дебіторська заборгованість обліковуються за справедливою вартістю за вирахуванням збитків від 
знецінення та сумнівної заборгованості. Дебіторська заборгованість станом на 31 грудня 2019 та 31 
грудня 2018 років представлені таким чином: 

 На 31.12.19 р. На 31.12.18 р. 

Дебіторська заборгованість за 
продукцію, товари та послуги 

0 0

з бюджетом 2 5

Інша поточна дебіторська 
заборгованість: 

-    інші 

 

416 7965

Всього 418 7970

На звітні дати Товариство не має простроченої, але не знеціненої дебіторської заборгованості. 
Балансова вартість дебіторської заборгованості приблизно дорівнює її справедливій вартості. При 
визначенні погашення дебіторської заборгованості Товариство враховує будь-які зміни 
кредитоспроможності дебітора за період з дати виникнення заборгованості та до звітної дати. 

7.6. Дебіторська заборгованість з бюджетом за податками та іншими розрахунками 

Дебіторська заборгованість з бюджетом за податками та іншими розрахунками станом на 31 
грудня 2019 р. у Товариства складає 2 тис. грн. 

7.7. Поточні зобов’язання та забезпечення 

Забезпечення. Станом на 31 грудня 2019, 31 грудня 2018 років сформовані резерви 
забезпечень зобов’язань. 

 
 

На 31.12.19 р. 

 

На 31.12.18 р. 

Поточні забезпечення - 4 

Поточні забов’язання 2 26 

Разом 2 30 

  

Забезпечення витрат, на оплату відпусток персоналу, та сплату податків до фондів соціального 
страхування на ці виплати Товариство в звітному 2019р. не створило.  

Поточні забов’язання Товариство складаються з заборгованності за послуги звітного року. Що 
відображено у витратах у звіті про фінансові результати.     
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Товариство не має на звітні дати простроченої та сумнівної іншої кредиторської заборгованості. 
Балансова вартість кредиторської заборгованості  дорівнює її справедливій вартості. 

При визначенні іншої кредиторської заборгованості Товариство на кожну звітну дату проводить 
аналіз сум кредиторської заборгованості з вираховуванням термінів її обліку на балансі, та термінів 
позовної давності за період з дати виникнення заборгованості та до звітної дати.  

Довгострокових забезпечень у Товариства немає. 

7.8. Капітал 

Статутний капітал. Станом на 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018 років Товариство має 
сформований статутний капітал у розмірі 7650 тис. грн. 

Резервний капітал. Резервний капітал сформувався протягом 2012-2018 років шляхом 
відрахування чистого прибутку і на 31.12.2019р. складає 59 тис. грн.  

Протягом діяльності в 2019 році, прибуток Товариства збільшився на 1тис.грн, та  сформуваний 
нерозподілений прибуток, станом на 31.12.2019р. складає 898 тис. грн.  

 
 

 

На 31.12.19 р. 

 

На 31.12.18 р. 

Резервний капітал 59 59 

Нерозподілений прибуток 898 897 

 

7.9. Дохід від реалізації послуг  

Дохід (виручка) від реалізації послуг представлений наступним чином: 

 2019 рік        2018 рік 

Виручка , в т.ч. 9644 141238

- За договорами купівлі- продажу  
          

9462 136554

- Комісійна винагорода , винагорода повіреного  182 3801

- Консультаційні послуги - 883

7.10. Операційні витрати  

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

  

2019 рік, 

тис. грн. 

2018 рік, 

тис. грн. 

Витрати на оплату праці з нарахуваннями           305 
                       

438 

Оренда офісу 68 262 

Витрати на аудит 16 21 

Послуги біржі 2 47 

Витрати на зв'язок , канцтовари  21 10 

Амортизація 98 76 
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Інформаційно-консультаційні послуги, юридичні 4 1497 

Підвищення кваліфікації працівників 23 7 

Витрати за розрахунково-касове обслуговування 22 127 

Послуги депозитарію 12 15 

Програмне забезпечення 4 122 

Послуги реклами - 300 

Юридичні та бухгалтерські послуги - 24 

Членські внески 12 8 

Витрати на публікацію річної фінансової звітності 4 

Всього          591  2954 

 

7.11. Інший дохід 

Показник інших доходів складає: 

 2019 рік 2018 рік 

Дохід від переоцінки фінансових інвестицій 398 - 

Інші операційний дохід (продаж необоротних активів) 
18

 

16 

Відсотки одержані 2 10 

Дохід від продажу частки  долі корпоративного права - 3614 

Інше - 2 

Разом 418 3642 

 

7.12. Інші операційні витрати 

Інші операційні витрати включають наступні статті 

 2019 рік 2018 рік 

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій, та 
необоротних активів 

17            15082 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

          38    1 

Разом 542 148 

 

7.13. Прибутки та збитки 

За результатом основних видів діяльності в 2019 році Товариством отриманий прибуток в 
розмірі 1 тис. грн.  

 

8. Розкриття іншої інформації 
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8.1. Операції з пов’язаними особами 

Пов’язані особи Товариства - учасники, котрі мають частку в Статутному капіталі Товариства. 

Учасниками Товариства є резиденти України.  

Пов'язаними сторонами вважаються сторони, якщо одна сторона має можливість 
контролювати іншу сторону або здійснювати  суттєвий вплив  на прийняття фінансових та 
операційних рішень іншою стороною. 

Операції між пов’язаними сторонами  - передбачають передачу ресурсів або зобов’язань, 
незалежно від стягування плати. 

Спільний контроль – зафіксоване угодою розподілення прав контролю. 

Пов’язані сторони  Компанії  включають учасників, ключовий управлінський персонал і його 
близькі родичі, підприємства, які мають спільних власників та перебувають під спільним контролем, 
підприємства, що перебувають під контролем ключового управлінського персоналу, а також компанії, 
стосовно яких у Компанії є істотний вплив. 

В 2019 року Компанія не здійснювала операцій з продажу та закупівлі товарів, робіт і послуг між 
прямими пов’язаними сторонами. Будь-яка заборгованість з пов'язаними сторонами в балансі 
Компанії відсутня. Угоди з пов'язаними сторонами Компанією не укладались.  

За період, що закінчився 31 грудня 2019 року, не має заборгованості за сумами, що підлягають 
виплаті пов'язаним сторонам (в  2018, році: нуль).  

Оцінка можливої наявності проведення операцій з пов’язаними сторонами проводиться 
Компанією в кожному фінансовому році за допомогою аналізу балансу відповідної пов'язаної 
сторони та стану ринку, на якому така сторона веде діяльність.  

Протягом звітного періоду у Компанії виникали операції з пов'язаними сторонами, але не з 
прямими, а  опосередкованими/сукупними .  

Винагорода, виплачена ключовому керівному персоналу складається із заробітної плати та 
відрахувань на соціальне забезпечення. Кількість позицій ключового керівного складу дорівнювало 1 
особи в  2019 році (в  2018 році: 1).  

Короткострокові виплати управлінському персоналу  в 2019 році 76 тис .грн, ( в  2018 році – 75 
тис. грн.)  

  

 2019 2018 

 Операції з 

пов'язаними 

сторонами 

Всього 
обсяг 
операцій 

Операції з 
пов'язаними 
сторонами 

Всього 
обсяг операцій 

1 2 3 4 5 

Реалізація, суму операцій 216 9644 - 141238 

Торгова дебіторська 
заборгованість 

- 416 - 7965 

Торгова кредиторська 
заборгованість 

- - - 26 

Компенсація провідному 
управлінському персоналу 

76 76 75 75 

Короткострокові виплати 
працівникам 

 174  293 

Виплати по закінченні трудової 
діяльності 
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8.2. Оподаткування 

Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які дозволяють 
більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабільному 
економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної 
діяльності, у разі, якщо податкові ограни піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці 
керівництва економічної діяльності Товариства, ймовірно, що Товариство змушена буде сплатити 
додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових 
інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку 
керівництва, Товариство сплатила усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під 
податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами 
протягом трьох років. 

8.3. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів 

Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної 
нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути 
реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Товариства. 

Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які 
знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської заборгованості 
Товариства визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку 
керівництва Товариства, додатковий резерв під фінансові активи на сьогоднішній день не потрібен, 
виходячи з наявних обставин та інформації. 

 8.4. Судові процеси  

Протягом 2019 року Компанія не задіяна стороною жодної з судових справ. 

9. ЦІЛІ ТА ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ. 

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з ризиками і вартість 
чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу 
суб’єктивних чинників та об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно 
передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик 
ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. 
Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення 
ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування 
інструментарію щодо його пом’якшення. 

9.1. Кредитний ризик 

Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе 
виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний 
ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, 
облігації та дебіторська заборгованість. 

Основні статті, у зв'язку з якими у Товариства виникає кредитний ризик, це грошові кошти.  

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка 
кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша 
доступна інформація. 

 

9.2. Ринковий ризик 

Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три 
типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у 
зв’язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних 
курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в акції, облігації та інші 
фінансові інструменти. 
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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. 

9.3. Валютний ризик  

Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 
фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів. 

9.4. Відсотковий ризик 

Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво 
Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме на доходи 
Товариства. 

Усвідомлюючи значні ризики, пов’язані з коливаннями відсоткових ставок у 
високоінфляційному середовищі, яке є властивим для фінансової системи України, керівництво 
Товариства контролює частку активів, розміщених у боргових зобов’язаннях у національній валюті з 
фіксованою відсотковою ставкою. Керівництво Товариства здійснює моніторинг відсоткових ризиків 
та контролює їх максимально припустимий розмір. У разі зростання відсоткових ризиків Товариство 
має намір позбуватися боргових фінансових інструментів з фіксованою відсотковою ставкою. 
Моніторинг відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу можливих змін відсоткових 
ставок на вартість відсоткових фінансових інструментів.  

В зв’язку з відсутністю банківських депозитів в активах Товариства потенційні зміни по даному 
активу не вимірювались. 

9.5. Ризик ліквідності 

Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов’язань, 
пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або 
іншого фінансового активу.  

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство 
аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими 
активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. 

9.6. Управління капіталом 

Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей: 

зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб вона і надалі 
забезпечувала дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам; 

забезпечити належний прибуток учасникам Товариства завдяки встановленню цін на послуги 
Компанії, що відповідають рівню ризику. 

Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому 
керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих 
висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або 
фінансування.  

Товариство розраховує показники, що використовуються для вимірювання та оцінки ризиків та 
дотримується пруденційних нормативів професійної діяльності, встановлених чинним 
законодавством. Дотримання пруденційних нормативів відображається наступним чином: 

Назва показника 31.12.2019 30.12.2018 Нормативні значення  



 29

11 Регулятивний капітал  
 

7994164,19 

 

7936688,73 

Не менше 100 
відсотків від мінімального 
розміру статутного 
капіталу, встановленого 
законодавством для 
зазначеного виду 
професійної діяльності на 
фондовому ринку 

(1 млн. грн.) 

22 
Адекватність регулятивного 
капіталу 

113,0538  101,2062 Не  менше 8 

33 
Адекватність капіталу 
першого рівня 

113,0538 101,2062 
Не  менше 4,5 

44 Коефіцієнт левериджу 0,0003  0,0037 Від 0 до 3 

45 Коефіцієнт    абсолютної 
ліквідності 

24,1510  0,9317 Не  менше 0,2 

6 Норматив концентрації 
кредитного ризику 

23,5172  9,0360 Не більше 25% 

10. Події після звітної дати. 

Між датою складання та затвердження фінансової звітності жодних подій, які б могли вплинути 
на показники фінансової звітності та економічні рішення користувачів, не відбувалося. 

 

 


