
,(одаток 1

до Ёац1онаттьного положення (стандарц) бухгалтерського
обл1ку
1 ''3агальн1 вимоги до ф1нансово| зв1тност|''

[1|дприемств' т0в ',куА ,,|*.*. ш...' м"''",**""',, А''' (Р:: 
ЁЁ1ъу*"

1еритор|я м. 1{и!в, |!етерський р-н за (ФА|9}
за (Ф|1Ф[
за (ББА

Фрган|зац|йно-щавова форма господарюван!{'{ !овариство з обмеженото в1дпов!дальн|стю

Бид економ|чно|

€ередня к|льк1сть

}щавл|ння фондами

колли
20191 01 ! 01

з525з924
8038200000

240

66.30

Адреса' телефон 01021,, м. (и|в, &овськийузв1з, будинок7,590-54-54
Фдиниця вим!ру: тис. грн. без десяткового знака (окр1м розд|щ 1! 3в1ц про ф|нансов!
(форма }.{ 2), щошлов1 показники якого наводяться в гривг{'гх з коп1йками)

€кладено (зробити г{означку ''т'' у в1дпов1дн1й кл|тинц|):

за положенн'{ми (стандартами) бу<галтерського обл1ку

за м|жнародними стандартами ф|нансово| зв1тност|

Баланс (3в1т про ф1нансовий стан)
на 31 |рудня 20 &р.

Форма\ 1

результати (3в1ц про сукупний дох|д)

1{од за дкуд

у

Актив
(од

рядка

Ёа початок
зв|тного
пер1оду

Ёа к|нець
зв1тного

пер1оду
! 2 з 4

[. [{еоборотн! активи
Ёематео1а-гпьн! актив и 1 000

-1 -1

перв1она варт1сть 001 з з

накопичена амортизац1я 002
Ё{езавергпен1 кап1тальн! |нвестиц|{ 005
Фоновн1 засо6и 0 0

пеов1она ваот1сть 0 66 66
знос 0 2 66 66

[нвестиц1йна невухом1оть 0 5

[овгостооков б1олог|чн| активи 020

.{овгостроков1 ф|наноов1 |нвестиц!|:
як| обл1ковуютьоя за методом учаот| в кап!тал| 1нгпих п1дприсмств

10з0

|н:ш1 ф|наноов1 1нвестиц1| 1035 111

[овгостоокова деб1тоооька забоогован1сть 1040

Б 1дотрочен| податков| активи 1045

[нтп] необооотн1 активи 1090

]{'сього за розд1лом 1 1095 \14 3

[1. Фборотн! активи
1 100

[[оточн| б|олог|чн| активи 1110

[еб|тооська заборгован сть за продукц|то. товаои. ооботи. послуги \125 111 110

{еб|торська заборгован1сть за розрахунками:
за виданими авансами

1 130
1682

з бгошкетом 1 135

у тому числ1 з податку на прибтток 1 136

[еб1торська заборгован1сть за розрахунками з нарахованих доход1в ! 140 167 \з2

[еб|тоооька забоогован1сть за оозоахунками |з вттуто|лпн|х оозоахунк1в 1145

1нтпа поточна деб1тооська заборгован|сть ] |55 5зз 759

|[оточн| ф1наноов| |нвеотиц1| 1 160 8зз0 856 1

[оогп1 та !! екв1валенти 1165 348з 4697

Битоати майбътн|х пео!од|в \\10
!нгц| оборотн! активи | 190

9сього за оозд!лом 1| 1 195 | 4306 14259

11|. }|еоборотн1 активи. утримувап[ для продая(у. та групи вибуття 1200

Баланс 1300 14420 14262



|1асив
1(од

рядка

Ёа початок
зв|тного
пер1оду

Ёа к1нець

зв!тного

пер1оду

1 2 -, 4

!. Бласний кап!тал
3 аоеестоова ний ( пайовий) кап !тал |400 8500 8500

(ап1тал у дооц|нках 1405

[одатковий кап|тал 1410
Резервний кап|тал 1415 175 8 2125

Ёерозпод1лений прибуток (непокритий збиток) 1420 з964 з621

Ёеоплачений кап|тал 1425 ( ) ( )

Билгглений кап1тал 1430 ( ) ( )

)['сього за розд!лом | 1495 14222 14246

11. 
'(овгостроков! 

зобов'язання ! забезпече|!ня
Б1дотрочен1 податков1 зобов'язання 1 500
/1овгостооков! коедити банк1в 151 0

1нпл1 довгоотроков1 зобов'язання 1515
/1овгостооков | забезпечення 1520
[1|льове ф|нансувантш 1525
Благод1йна допомога 1526
){'сього за розд!лом |! 1595

1(ороткостроков1
[|!. !1оточн! зобов'язання ! забезпечення
кредити банк!в 1600

Бексел! видан| 1605

|{оточна кредиторська заборгован!сть
довгостроковими зобов'язант*ями

за:

1610
товаои. ооботи. послуги 1615 8 11

розрахунками з бтод:кетом 1620 184 5

у тому числ1 з податку на поибъток 1621 183 5

оозоахунками з1 стоахуванн'1 1625 1

розрахунками з оплати прац! 1 630 5

|1оточна кредиторська заборгован1сть |з внугр1тпн!х розрахунк1в 1645
|[оточн| забезпечення 1660

[оходи майбугн!х пер1од1в 1665
1нтп1 поточн1 зобов'язання 1 690

}сього за позд!лом !!| 1б95 198 16

1!. 3обов'я3ання' пов'язан! з шеоборот!:ими активами'
утпимуванимц для пводажу-_[а гоу лам{Аибуття

1700

!. 1{иста варт!сть актш# &,_ /о пенс!йного фондт 1800

Баланс \, 1900 14420 14262

1{ер!вник

[оловний б1х

[1ерук А. Ф.

йал1й [.й'

визначасться в порядку' вот1

виконавчо| влади, що реап1зус
;:''"!(Ё: к1в9#и" органом

мРу сфер| статистики.



[ата (р|к, м|сяць, нисло
[{|дприсмство 10Б ''(]{'А |'[векс [ссет 1![енедлсмент'| за €[Р|!Ф9

(найменування)

3в1т про ф!нансов1 результати (3в|т про сукупний дохй)
за 2018 р1к

Форма \ 2 1{од за дкуд
|. Ф|нАнсов| РвзультАти

код|
2019101 01

з525з924

(таття 1{од

рядка

3а зв1тний

пер1од

3а аналог!чний
пер|од

попереднього

роц
] 2 -1 4

9истий дох1д в|д реа.гл1зац1| продукц|| (товар|в, роб|т, послуг) 2000 1045 684
€об1варт|сть реа.тл|зовано| продукц1| (товар |в' р об|т, пос'туг) 2050 147 9]
{ист1 понесен1 збитки за сщаховим и вит\][атами 2070
Баловий:

прибуток 2090
898 59з

збиток 2095 (
!ншл| операц1йн! доходи 212о 156 159
Адм1н|сщативн1 витрати 2\з0 ( 721 67з
8ищати на збут 2150 (

[нгш1 операц|йн| витрати 2180 ( 61з 268

3ират в|д зм1ни вартост1 актив|в, я(! оц|нюються за справедливок) варт1стто 2181

Бищат в1д перв1сного визнан}{'! б1олог|чних актив1в | с!льськогосподарсько|
продукц|| 2182

Ф!нансовий результат в|д операц1йно[ д!яльност1:
прибуток 2190
збиток 2195 280 189

Аох|д в|д утаст1 в кап1тал! 2200
1нш| ф|нансов1 доходи 2220 628 706
|шш| доходи 2240 12з1 \7 48
Ф!нансов[ витрати 2250 9\
8трати в|д уласт| в кап|тал! 2255 (

[шш| вищати 2270 ( 1459 ( 1249
Ф1нансовий результат до оподаткування:

прибуток 2290
29 10 16

збиток 2295 ( )
3итрати (лох|д) з податку на прибуток 2з00 5 ) 18з
|{рибуток (збиток) в|д припинено| д1яльност1 п|сля оподаткран!{'{ 2з05
{истий ф|нансовий результат:

прибуток 2з5о
24 8з3

збиток 2з55 )



[|. сукупний дохц

€таття

|
п^^'';

(од

рядка

3а зв!тний
пер1од

3а аналог!чний

пер|од
попереднього

року
2 -1 4

2400
д90
1_1 аи

]ццг.|(9/ щ,"ансових !нструмент1в 2405
2410
2415

2445

2450
2455
2460
2465 24 8з3

||1. шлпмвнти опвРАц|йних витРАт

3а аналог|чний
пер!од

г1опереднього

на соц1альн1 заходи

1нлп| операц|йн! вищати

{у. РозРАхунок покА3ник|в пРиБутковост1 Акц!й

3а аналог1чний
пер|од

попереднього

року

кйьк]сть просттл< акп!й
чна кшьк|сть прост*ж акш!й

9истий прибуток (збиток) на одну-ро- сту акцй
€коригований чистий п

1{ер|вник

[-оловний б1хгалтер

:}1ещукА.Ф./

/||ал]й[ .]у\./



/[а:п (р!к. м]сяць. число)

''!::гп<с'|'с'с'еп''"''"''^''"'''" 
{,,..'',"',',,",,,,',

|3;з!т' ттро рух |'ро1шоврлх кохггг1в (за ттряплтлпт ппетодом)
з:1 Р1к 2018 р"

ко/1и
2019 !0| 01

з525з924

<1>оршта \3 (од за дкуд{| твотшй1

()га'ттут 1{од 3а зв1тттий пер1од 3а аналот'|.тттий ттср1о,и

по[тс0одт{ь0г0 р01б'
1 2 -) 4

1. 1'1,х 
'.,,','','!11 

1,1113зу.;::''п':!"г1 оппс1та:л1|лтто|;1!ял;пьттост-!

1 а. (хо.'[>тсст тт т-:т т; |.,1:

)са-' 
т |:эа т д|| т тро';д:'тст ц1т ('товар!;;_ роб|'т'. : тос.:тут') з000 1 046 603

1г:!!*'|)] {(1{!{5{ п пс':. г::',: :с!лз : збс)р1:з 3005
\' ']()\1\ чис]]1 110;ц|!,'|(\' 11а /к)/{а1у вар'1:|с'1]' з 006

[1: т:,овотт: с|:|тлатто1.тзат п т:т з0 10 45 1

{ а.' \хо]!>кот тт тя в|.'1 отриштат ш ля оубсид|й, ]ктг'ацтй 301 1

] { а.:1хс;,; (>гсст тт т>т а ;; ат го|в в1/{ ] ю1$'[ тт ц1] 1 за\,1ов11и1{1в 3015
1 ]а,:1хо,;рксттття в1,;1 тклзсрт{с1{1{я ава1|с1в 3020

{ а''1хс)/(:тсст тт т; 13],:ц 3|,т1со'л'к]в :]а зш{и]]!](а\1и к0тпт1в г{а

1(}]{)1! 1{их рах\/1 []('1\ з025
| а,'1хо.: (>тссх тт тя в 1.|1 бо р'1(1 1и т<| в т л9\,с'т0йт<и (шг:рас[|в, пет т] 30з5
{ а.' 1хо,' (:т<ст тт т11 3 !,,1 1;ттсрат т|йт ю| орстт:ди 3 040

] ] а.' цхо.' (:тсст ; т т,:т ;* 1.'1 с;'тр ип,1а] п {я р()'!] г!'|' ав'т'с:рсьтсих

1}и11а1'оро] 1,

3 045

!|].1хст.(;псс:т:т:: :з|.г ст1;ахк::зих ::1:сп::й 3050

1а,,{хо.:(:тссттття г];1ттаттсових )/с'1'а1{0в в|;ц ттовсртте1{1{'т пози1( з 055

1 {11|1 1 1а,)(хо,11)к91 !11я з ()95 2 57
1}и'т'ра.тат тт т:т 1 {а| ог(]1:гт)/:
'1'отзар|тз (роб|'т'" т тоо.гт:';') 3 100 ( 523 ) ( 438 )

11ратг1 3 105 ( 449 ) ( з08 )

1]].,ц;ах:тзаттт' т{:1 с()1{1а',1|,тг| захо,'{и з1|0 ( 1зз ) 85 )

.]г;бот;'язатгт, 1з гто.'(а'т':с!в 1 збор|в 31 15 ( з0з ) ( 402
1)гт'т-ра.татт:гя |{а о1т]1а']1 :]с;бов':тзаттт, з 1[о,ц;!1'1(у тга ггри$1";6ц 3116 ( |83 ) )

1)и'т'1:а..татттт;:т 1{а о!1.]1а'1\'зоб0в':тз|!ттт, 3 11о]{а1'1у 1{а дода!у
т; а0'т'|с'т'т,

з111 ( ) ( )

13и'т'1эа.та;т:т;т 1{а о1т]1:}]')' зоб0в''1з211{ь з {тттттих 11од2}гк|в | збор|в з]18 120 ) 8() )

} } и';1; а:т ;1т тт т:т 1 1а о1 |.]{а'1\/ ав !11{о1в 3 1з5 ( )

1и':'1:анатттт:т 1{а огт.]{а'1]| 11овернег{!{я ава{{с1в 3140 )

) и';'р ан ;:т т т т:г 1 1 а 0 1'! 1а'1)/ ц1.]{!,о1]их в ! |ес1{1в з 145 28 ) 22

1 } и';1;а'; ат тт гя г|а о11')!а'1)/ 3()бов':тзатп, за с'1рахови\,{и
|(91 {'|'001('|'[]т\1 й 3 150

( ) (

} и';1;аи !тт тт г>т т|:1 т тат тсових уо'га1 {0в ] {а !{а]\а111{'{ 1{озик з 155 ( ) ( 10

1{]111 ви'|ра{|а1{т|,{ з 190 ( 6в ) ( 1з5
!{:тс:'г'тгг! 1;ух т;тт:тт'т'1п; ]}|д 6тп9;1111{!т]|гло[ ]{1ял.гльттос:'! 3195 -411 -739

!|. Р:'х !(()|!|'!'|1} \/ рсзу.]!ь'|'!1'л'! |лл:;сст'птт1!|:ттто[.тд!ял.гтьттост'!

| [ а.'т'хо,, 1>кс т ; т т:: в 1,.ц роа'гт] зат 1|т :

г};1 т гат гсових 1 т твсс'гит{|й з200 115 895

! |сооооо']]1их а1('1]4в1в з205
] { а._дх<;.' (>тсо; тт {'[ в 1,ц (у]'р и\,т[:| 1их :

:з!,'1со'т'тс1в з2|5 470 4з5

,'{и в 1']1с1 (']11в з22о 7о

1 1 а,'1х(;,' \;т;9т т г т:т в 1;1 .,1ерив а'т'ивтв з225
1 { а.'|хг;,'\>т;ст гт тя :з|.;{ ; т()т'аттт91{т {'{ 11ози1( 32з0 \/
1{а.|хс;,,т'>т<сттття тз].;( виб:'т-тт; ;ц;т|рттьс)1! 111/\т|рис\{с'гва'1'а

| : ; ; : пст1 п ()с | !(). |{1!)с |,|(с;]' ст.'1и : ти: (! з2з5



[т тттт| ттадход>л<е:тття з250 ] ''г)1 .| 501

Бищанат п-шл тта гщидбанття :

0;|гтаттсових |ттвсстиц|й з255 ( 1682 ) ( 1880 )

т теоборо'гл*+а; атстив]в з260 ( ( )

Бип;тат'и за дериватива\,|и з27{) ( )

[3ища.таттгтя на 1тадангш{ по3ик з215 ( зг;г; ) )

}3ищататттт;т тта щ;идбангтя дот!рнього п!дгщисплства та
|гтгшо!' г'ос: поларсько| одиниц! 3280

( ) ( )

1гттп| тштатс>тс| 3290 ( 45| ) ( )

{лдс'гртп]! р}/х |{о|!!т1в в1д 1нвест;д: ц!;:!тто| д1яльност1 3295 1 609 1 02|

11|. Рух кот:тт1в у результат| ф|наттсово| д!яльгтост!
1'1а:по;т>тсоттгтят в1д:

Бластк;го :сап|тал1, 3300

Фтриплатттля позик 3з05 ?,1\4 50

1'1адхо/]-псення в|д щ:одоту !!астки в до'т|ргтт'опц
тт{дпоиспцств| зз 10

1лтп:| :тадход)ке1'{т{я зз40
1)ищатагтття гта:

Биц,п власттттх атсц|й зз45 ( ) )

11 огатттеттття по:]и1( зз-5 () 284 :0
[гьтац' див|дсттд|в 3355 ( ) ( )

13ггщанат п;-;т на стш1ату в1доот]ов 3360 ( ) ( )

|}ищанаттття !-{а оп];а"ту заборгованост| з ф|ттаттсово|
орет1]1и

3з65 ( ( )

Бища.таттгш :*а придбанн'{ част1(и в до.т|ргтьопц
тт|дгщиеплотв1 33 /\)

( ) ( )

Бища.таттття на виплати неко}{щодьоват{иш1 часткам у
доч|ртт|х тт|дприсмств ах зз75

( ) )

1ттцт| гштате>к1 3390 ( ) )
1{;тс'гтпт:| р},х колтлт'1в в!д ф|хтаттсово| д|я.пьтло с'л'| 3395

{:лс'грт|! |)}/х !то|т!ов|4х ко1цт!|] за зтз!т:тлтт"т пер1од 3400 1 198 з 282
3али:.шотс т<отпт!в на початок року " // з405 з 4!]з 81

3гштив зм1тти валтотних*:птё!*8&яяд иллот{'7$$$Ав з410 16 1 20

3а.тти;шотстсотпт!вгтак1Ё6ць:*#тт:'.-'.-"'|.'-'),.///// 3415 4 697 -1 +6-)

(ер|вт:;тк

|о;ловттр:йт бух

у'"|' '""|

!;;.'*: :@
+ '. . 

-}-1---1!-

|{етрук А;!др|1| ()соддос|т:|ов;лч 

-
| | 1т.гц ! {| |';;.тттт:: }1[;лтсо.;т:п :;л лага.)ц'ср ' ' х-Фи

\.''|-|}-'*-',,.*,;#''"'



[1|дприсмство
.{ата (р|к, м!сяць, ниоло)

1Ф3 |'}(]['А ''[векс [ссет 1!|енедясмент'' за €.(Р[1Ф9
(наймещвання)

3в1т про власний кап!тал

за 20 18 р.

Форма 1..1 4 1{од за дкуд

€татгя
код

рядка

3арссстро-
ваний

кап1тал

(ап{тал у
дооц1н_

ках

!одатко-
вий кап|тал

Резерв-

ний
кап!тшл

Ёерозпо-

д1лений
прибщок
(непокри-

тий збиток)

Ёеопла-
чений

кап|тал

Билу_
чений

кап!та.лт

Бсього

2 -) 4 5 6 7 8 9 10

3алигпок
на початок рок!

4000 8500 1758 з964 14222

(орицвання:
3м!на обл|ково] пол1тики 4005

Биправлення помилок 4010

1нтш| зм1ни (за й€ФФ) 4090

€коригований залиппок
на початок року

4095 8500 | 758 3964 14222

{истий прибуток
(збиток) за зв!тний пер!од 4100 24 24

[н:ший сукупний дох!д за
зв!тний пер|од 41 10

,[ооц!нка (уш!нка)
необоротних актив!в

411\

[ооц!нка (уш!нка)

ф!нансових !нструмент|в
4112

Ёакопичен! курсов!

р!зниц1
4113

9астка !нгпого сукупного
доходу асоц!йованих |

сп|льних п{дприсмств
4\14

1нший сукупний дох!д 4\16

Розпод!л прибутку:

Биплати власникам
(див1денди)

4200

€прямування прибщку ло
заресстрованого кап1тшту

4205



Б1драхування до

резервного кап1талу

чистого прибрку,
належна до бюджец
в1дпов1дно до
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Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2018р. 

1. Інформація про компанію з управління активами 

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія  з управління активами 
«Івекс Ессет Менеджмент»" 

 Скорочена назва: ТОВ «КУА «Івекс Ессет Менеджмент»  

Код ЄДРПОУ 35253924 

Зареєстроване 10 липня 2007 року відповідно до чинного законодавства України.  

Місцезнаходження Товариства: Кловський узвіз, буд. 7, м. Київ, 01021, Україна. 

Офіційна сторінка в Інтернеті: www.am.eavex.com.ua 

Види діяльності за КВЕД-2010: 

66.30  Управління фондами 

64.30  Трасти, фонди та подібні фінансові установи 

64.99 Надання інших фінансових послуги (крім страхування та пенсійного забезпечення) 

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного 
забезпечення 

Основним видом діяльності Товариства є надання послуг з управління активами 
інституційних інвесторів. Товариство має ліцензію серії АЕ № 286594, видану НКЦПФР 
09.10.2013р., строк дії ліцензії з 18.01.2013р – необмежений, на здійснення професійної діяльності 
на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з 
управління активами). 

У звітному періоді Товариство здійснювала управління активами таких інвестиційних фондів: 

 Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд «Софіївський»; 

 Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Івекс Еквіті»; 

 Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Атлантік». 

 Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний 
інвестиційний фонд «Фінансовий резерв». 

 Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний 
інвестиційний фонд «Палатин» - з 23.10.2018р. 

Товариство є небанківською фінансовою установою та включено до Державного реєстру 
фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів (свідоцтво № 1429 від 
29.07.2008р., видане Національною Комісією з цінних паперів та фондового ринку). 

Кількість працівників станом на 31 грудня 2018 р. складала 6 осіб, на 31 грудня 2017р. – 4 
особи.  

 

 

 

 

 

Станом на 31 грудня 2018 р. та 31 грудня 2017 р. учасниками Товариства були: 
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Учасники Товариства: 31.12.2018 31.12.2017 

 % % 

Емерджінг Маркет Партнерз ЛТД 22,5 22,5 

Емерджінг Партнерз Холдінг АГ 22,5 22,5 

Яковенко Юрій Борисович 22,1 22,1 

ПрАТ «Івекс Капітал» 19,9 19,9 

Коттерхілл Інвестменс Лімітед 8 8 

АТ «Аккуро АГ» 5 5 

Всього 100,0 100,0 

2. Загальна основа формування фінансової звітності 

2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ 

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

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за 2018 рік, є Міжнародні 
стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського 
обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2018 року, що офіційно 
оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України. 

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає 
всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2018 року, 
дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, 
доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації. 

При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних 
законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та 
складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ. 

2.2. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності 

               МСФЗ 16 «Оренда» (випущений у січні 2016 року і вступає у силу для річних періодів, 
які починаються з 1 січня 2019 року або після цієї дати). Новий стандарт визначає принципи 
визнання, оцінки та розкриття інформації у звітності щодо операцій оренди. Всі договори оренди 
призводять до отримання орендарем права користування активом з моменту початку дії договору 
оренди, а також до отримання фінансування, якщо орендні платежі здійснюються протягом 
певного періоду часу. Відповідно, МСФЗ 16 скасовує класифікацію оренди як операційної чи 
фінансової, як це передбачено МСБО 17, натомість, вводить єдину модель обліку операцій оренди 
для орендарів. Орендарі повинні будуть визнавати: (а) активи і зобов’язання щодо всіх договорів 
оренди з терміном дії понад 12 місяців, за винятком випадків, коли вартість об’єкта оренди є 
незначною; і (б) амортизацію об’єктів оренди окремо від процентів за орендними зобов’язаннями 
у звіті про фінансові результати. Щодо обліку оренди в орендодавця, МСФЗ 16, по суті, зберігає 
вимоги до обліку, передбачені МСБО 17. Таким чином, орендодавець продовжує класифікувати 
договори оренди в якості операційної чи фінансової оренди і, відповідно, по-різному відображати 
їх у звітності.  

За рішенням керівництва Товариство МСФЗ 16 «Оренда» до дати набуття чинності не 
застосовується. На думку керівництва Товариства, цей стандарт не матиме суттєвого впливу на 
його фінансову звітність. 
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2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення 

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

2.4. Припущення про безперервність діяльності 

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 – 20 лютого 2019р. Ні учасники 
Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її 
затвердження до випуску. 

2.6. Звітний період фінансової звітності 

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто 
період з 01 січня по 31 грудня 2018 року. 

3. Суттєві положення облікової політики 

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

            Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості та справедливої 
вартості або амортизаційної собівартості окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 
«Фінансові інструменти», з використанням методів оцінки фінансових інструментів, дозволених 
МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою вартістю». Такі методи оцінки включають використання 
біржових котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером 
інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення справедливої 
вартості. Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з 
використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки 

3.2. Загальні положення щодо облікових політик 

3.2.1. Основа формування облікових політик 

Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, 
застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ 
наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову 
звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до 
яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є 
несуттєвим. 

Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства 
відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших 
чинних МСФЗ, зокрема МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 15 «Дохід від договорів з 
клієнтами». 

3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках та облікових оцінках 

Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операції, 
інших події або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії 
статей, для яких інші політики можуть бути доречними. 
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 В зв’язку зі вступом у силу з 01 січня 2018р. МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» були 
внесені зміни до облікової політики Товариства.  Цей новий стандарт вводить основний принцип 
визнання виручки за ціною операції у випадку передачі товарів чи послуг замовнику. Окремі 
партії товарів чи пакети послуг, які чітко ідентифіковані, повинні визнаватись окремо, а будь-які 
знижки та ретроспективні знижки з ціни контракту, як правило, мають відноситись на окремі 
елементи. Якщо сума винагороди з будь-яких причин варіюється, слід визнавати мінімальні суми 
за умови відсутності значного ризику перегляду. Витрати, понесені у зв’язку з гарантіями за 
контрактами із клієнтами, необхідно капіталізувати та амортизувати протягом періоду 
надходження вигод від контракту. Перше застосування Товариством МСФЗ 15 не вплинуло на 
Звіт про фінансовий стан та зміну статей балансу. 

Керівництвом Товариства було прийнято рішення про застосування МСФЗ 9 «Фінансові 
інструменти» з 1 січня 2015 року (застосування МСФЗ раніше дати набуття чинності 
дозволяється). Зокрема, нові вимоги до класифікації фінансових активів і зобов’язань.  

З 1 січня 2018 року МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» має нову редакцію, яка серед іншого 
передбачає зміну підходів до зменшення корисності фінансових інструментів. Враховуючи 
класифікацію фінансових активів, що використовується Товариством, розрахунок очікуваних 
кредитних збитків застосовується до фінансових активів, що оцінюються за амортизованою 
вартістю. Інформація про облікові політики щодо очікуваних кредитних збитків наведена у 
примітці 3.3.3., а інформація про суми, обумовлені очікуваними кредитними збитками наведена у 
розділі 6 Приміток  

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. 6.2 цих Приміток. 

Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів 
здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про 
основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні 
види грошових надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових записів 
Товариства. 

3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів 

З питань визнання, класифікації та оцінки фінансових активів Товариство застосовує МСФЗ 9 
«Фінансові інструменти».  

3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів 

Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки коли 
воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента.  

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

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

б) характеристик контрактних грошових потоків фінансового активу. 

Коли фінансовий актив вперше визнається в активах, він класифікується відповідно до 
параграфів 4.1.1 – 4.1.5 МСФЗ 9. 

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; 

Класифікація фінансових інвестицій проводиться в момент їх первісного визнання. Під 
час первісного визнання фінансовий актив або фінансове зобов’язання (окрім торговельної 
дебіторської заборгованості) оцінюється за його справедливою вартістю плюс або мінус ( у 
випадку фінансового активу або фінансового зобов’язання, що оцінюється за справедливою 
вартістю через прибуток або збиток) витрати на операцію, що можуть бути безпосередньо 
віднесені на придбання або випуск фінансового активу або фінансового зобов’язання. 

При перекласифікації фінансових активів чи фінансових зобов’язань Товариство 
застосовує таку пере класифікацію перспективно, починаючи з дати перекласифікації, не 
переглядаючи попередньо визнані прибутки, збитки або проценти. 

3.3.2 Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю з відображенням 
переоцінки у прибутку або збитку 

Інвестиції в інструменти капіталу. 

При оцінці справедливої вартості активів Товариство застосовує 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 (параграф 61 МСФЗ 13). Мета застосування методу оцінки вартості – визначити 
ціну, за якою відбулася б звичайна операція продажу активу між учасниками ринку на дату оцінки 
за поточних ринкових умов (параграф 62 МСФЗ 13). 

Якщо для активу є основний ринок, то оцінка справедливої вартості представляє ціну на 
такому ринку, навіть якщо ціна на іншому ринку є потенційно більш сприятливою на дату оцінки 
(параграф 18 МСФЗ 13). Основний ринок – ринок з найбільшим обсягом та рівнем активності для 
даного активу. 

Справедлива вартість цінних паперів, які внесені до біржового списку, оцінюється за 
офіційним біржовим курсом організатора торгівлі на дату розрахунку, а за відсутністю біржового 
курсу останні три місяці – за ціною останньої угоди, якщо об’єм такої угоди є суттєвий.  Якщо 
акції мають обіг більш як на одному організатору торгівлі, при розрахунку вартості активів такі 
інструменти оцінюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за відсутності 
основного ринку, на найсприятливішому ринку для нього. За відсутності свідчень на користь 
протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здійснює операцію продажу активу, 
приймається за основний ринок або, за відсутності основного ринку, за найсприятливіший 
ринок. 

Справедлива вартість цінних паперів, для яких активний ринок відсутній, оцінюються з 
урахуванням інших методів оцінки. Такі методи оцінки включають використання інформації про 
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нещодавно здійснених на ринкових умовах угодах між обізнаними, зацікавленими здійснити таку 
операцію незалежними один від одного сторонами, або даних про поточну ринкову вартість 
іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші 
моделі визначення ціни. Метод оцінки справедливої вартості визначається для кожного активу 
окремо. 

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

 Грошові кошти та їхні еквіваленти 

Грошові кошти складаються коштів на поточних рахунках у банках, а також депозитів до 
запитання. Термін МСФЗ «депозит до запитання» відповідає терміну «депозит на вимогу», який 
застосовується в банківському законодавстві. 

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

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

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

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

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

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті 
здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України 
(НБУ). 

У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках у банках (наприклад, у 
випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути 
класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію 
банківської установи та відсутності ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як 
активу припиняється і їх вартість відображається у складі збитків звітного періоду. 

3.3.3 Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю. 

Фінансовий актив оцінюють за амортизованою собівартістю, якщо виконуються обидві такі 
умови (параграф 4.1.2 МСФЗ 9): 

а) актив утримують в моделі бізнесу, мета якої – утримування активів задля збирання 
контрактних грошових потоків; 

б) контрактні умови фінансового активу генерують у певні дати грошові потоки, котрі є суто 
виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми. 

При цьому основна сума – це справедлива вартість фінансового активу при первісному 
визнанні. Проценти складаються з компенсації за часову вартість грошей, за кредитний ризик, 
пов'язаний з заборгованістю за основною сумою протягом певного періоду, а також за інші 
основні ризики кредитування та витрати, а також із маржі прибутку. 
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Однак під час первісного визнання Товариство може безвідклично призначити фінансовий 
актив як такий, що оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо таке 
рішення усуває або значно зменшує невідповідність в оцінці або визнанні. 

Для фінансового активу, який оцінюється за амортизованою собівартістю, балансова вартість 
перераховується шляхом обчислення теперішньої вартості попередньо оцінених майбутніх 
грошових потоків за первісною ефективною ставкою відсотка фінансового інструмента, або, якщо 
це необхідно, за переглянутою ставкою відсотка із застосуванням вимог розділу 5.5 МСФЗ 9 щодо 
зменшення корисності.  

Застосовуючи аналіз дисконтованих грошових потоків, Товариство використовує одну чи 
кілька ставок дисконту, котрі відповідають переважаючим на ринку нормам доходу для 
фінансових інструментів, які мають в основному подібні умови і характеристики, включаючи 
кредитну якість інструмента, залишок строку, протягом якого ставка відсотка за контрактом є 
фіксованою, а також залишок строку до погашення основної суми та валюту, в якій 
здійснюватимуться платежі. 

 Товариство оцінює станом на кожну звітну дату резерв під збитки за фінансовим 
інструментом у розмірі, що дорівнює: 

- 12-місячним очікуваним кредитним збиткам у разі, якщо кредитний ризик на звітну дату не 
зазнав значного зростання з моменту первісного визнання; 

- очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії фінансового інструменту, якщо кредитний 
ризик за таким фінансовим інструментом значно зріс із моменту первісного визнання. 

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

Станом на кожну звітну дату Товариство оцінює, чи зазнав кредитний ризик за фінансовим 
інструментом значного зростання з моменту первісного визнання. При виконанні такої оцінки 
Товариство замість зміни суми очікуваних кредитних збитків використовує зміну ризику настання 
дефолту (невиконання зобов'язань) протягом очікуваного строку дії фінансового інструмента. Для 
виконання такої оцінки Товариство порівнює ризик настання дефолту (невиконання зобов'язань) 
за фінансовим інструментом станом на звітну дату з ризиком настання дефолту за фінансовим 
інструментом станом на дату первісного визнання, і враховує при цьому обґрунтовано необхідну 
та підтверджувану інформацію, що є доступною без надмірних витрат або зусиль, і вказує на 
значне зростання кредитного ризику з моменту первісного визнання. 

Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фінансовим 
інструментом не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання, якщо було з'ясовано, 
що фінансовий інструмент має низький рівень кредитного ризику станом на звітну дату. 

У випадку фінансового активу, що є кредитно-знеціненим станом на звітну дату, але не є 
придбаним або створеним кредитно-знеціненим фінансовим активом, Товариство оцінює 
очікувані кредитні збитки як різницю між валовою балансовою вартістю активу та теперішньою 
вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків, дисконтованою за первісною ефективною 
ставкою відсотка за фінансовим активом. Будь-яке коригування визнається в прибутку або збитку 
як прибуток або збиток від зменшення корисності. 

До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Товариство відносить 
депозити терміном розміщення більше трьох місяців та  дебіторську заборгованість, у тому 
числі позики. 

Товариство визнає банківські депозити зі строком погашення від чотирьох до 
дванадцяти місяців з дати фінансової звітності, в разі, якщо дострокове погашення таких 
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депозитів ймовірно призведе до значних фінансових втрат, в складі поточних фінансових 
інвестицій. 

Товариство відносно банківських депозитів має наступну модель розрахунку збитку від 
знецінення фінансового активу: 

- при розміщенні депозиту в державному банку або банку з іноземними інвестиціями 
розмір збитку складає 0%; 

- при розміщенні депозиту в інших банках 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. 

Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою контрактне право 
отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта господарювання. 

Дебіторська заборгованість поділяється на поточну (строк погашення протягом 12 
місяців з дати фінансової звітності) та довгострокову (строк погашення більше 12 місяців з дати 
фінансової звітності). 

Безумовна дебіторська заборгованість визнається як актив тоді, коли Товариство стає 
стороною договору та, внаслідок цього, набуває юридичне право одержати грошові кошти.  

Дебіторська заборгованість Товариства складається із торгової дебіторської 
заборгованості, дебіторської заборгованості з нарахованих доходів та іншої дебіторської 
заборгованості. 

Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли 
Товариство стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту. Первісна оцінка 
довгострокової дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю. 

Справедливою вартістю фінансового інструмента при первісному визнанні є, як правило, 
ціна операції (тобто справедлива вартість наданої або отриманої компенсації). Справедливу 
вартість довгострокової позики або дебіторської заборгованості, за якими не нараховуються 
відсотки, оцінюється як теперішня вартість майбутніх грошових потоків, дисконтова них із 
застосуванням переважної ринкової ставки на подібний інструмент. Поточну дебіторську 
заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за сумою первісного рахунку 
фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 

Після первісного визнання подальша оцінка довгострокової дебіторської заборгованості 
здійснюється за амортизованою собівартістю із застосуванням методу ефективного відсотка та  
застосуванням вимог розділу 5.5 МСФЗ 9 щодо зменшення корисності.  

Дебіторська заборгованість може бути нескасовно призначена як така, що оцінюється за 
справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку. Подальша 
оцінка такої дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює 
вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки. У разі 
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змін справедливої вартості дебіторської заборгованості, що мають місце на звітну дату, такі зміни 
визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду. 

Відносно дебіторської заборгованості , в тому числі  у вигляді наданих позик Товариство 
використовує наступну модель розрахунку збитку від знецінення фінансового активу: 

- якщо рівень ризику фінансового інструменту визнаний низьким в момент визнання активу 
резерв збитку розраховується на рівні мінімального базового кредитного ризику в розмірі  
0,6%, що відповідає загальній сумі кредитних збитків по юридичним особам (згідно 
статистичних даних відображає рівень банкрутств українських підприємств за 2015-
2017рр.) та 2 % по фізичним особам (що відповідає середній оцінці очікуваних протягом 
року кредитних збитків за більшістю кредитів на першій стадії за статистичними даними 
НБУ за 2018р.);  

- якщо рівень кредитного ризику на дату балансу значно збільшився, то резерв визнається на 
рівні 30% від балансової вартості активу; 

- при просроченні за активом на термін 30 днів резерв формується в розмірі 60 % балансової 
вартості активу; 

- При простроченні на 90 днів резерв формується в розмірі 100 % балансової вартості 
кредитно знеціненого активу; 

Товариство здійснює перекласифікацію фінансових активів тоді і лише тоді, коли змінює 
бізнес-модель управління фінансовими активами. 

3.3.4 Фінансові зобов’язання  

Товариство класифікує всі фінансові зобов’язання як такі, що в подальшому оцінюються за 
амортизованою собівартістю за винятком: 

- фінансових зобов’язань, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки чи 
збитки (наприклад, похідні фінансові інструменти); 

- фінансових зобов’язань, що виникають в разі невідповідності передавання фінансового 
активу критеріям для припинення визнання; 

- договорів фінансової гарантії; 

- зобов’язань із надання позики за ставкою відсотки, нижчою від ринкової.  

Кредиторська заборгованість визнається як зобов’язання тоді, коли Товариство стає стороною 
договору та, внаслідок цього, набуває юридичне зобов’язання сплатити грошові кошти. 

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

 Керівництво Товариства сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає 
погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду; 

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

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

Поточні зобов’язання оцінюються у подальшому за амортизованою вартістю.  

Поточну кредиторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за 
сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 

3.3.5 Припинення визнання  

Фінансовий актив припиняє визнаватись (тобто вилучається із звіту Товариства про 
фінансовий стан), тоді і лише тоді, коли:  
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а) спливає строк дії договірних прав на грошові потоки від такого фінансового активу, або 

б) фінансовий актив передається згідно з положеннями п. 3.2.4 і 3.2.5 МСФЗ 9 і ця передача 
відповідає критеріям для припинення визнання відповідно до параграфа 3.2.6 МСФ9. Під час 
такого передавання Товариство оцінює, в якому обсязі за тим залишаються ризики та вигоди від 
володіння фінансовим активом. 

При припиненні визнання фінансового активу різниця між його балансовою вартістю та 
одержаною компенсацією визнається у прибутку чи збитку.  

            Визнання фінансового зобов’язання припиняється тоді і лише тоді, коли його погашають, 

тобто, коли зобов’язання, визначене у контракті, виконано, анульовано, або сплив термін його 

виконання.  При обміні борговими інструментами з суттєво відмінними умовами або у випадку 

внесення суттєвих змін до умов існуючого зобов’язання обліковується як погашення первісного 

фінансового зобов’язання й визнання нового фінансового зобов’язання.Різниця між балансовою 

вартістю фінансового зобов’язання, яке було погашене або передано іншій стороні, та 

виплаченою компенсацією визнається у прибутку або збитку.  

3.3.6 Взаємозалік фінансових інструментів 

              Фінансові активи та фінансові зобов'язання підлягають взаємозаліку, а чиста сума - 

поданню у звіті про фінансовий стан тоді й тільки тоді, коли є здійсненне у цей момент юридичне 

право на взаємозалік визнаних сум, а також намір провести розрахунок на нетто-основі, або 

реалізувати активи і одночасно з цим погасити зобов'язання. 

3.4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів 

3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів 

Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою 
використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і 
соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких 
більше одного року та вартість яких більше 6000,00 грн. 

Товариство основні засоби первісно оцінює за їх собівартістю. Собівартість об'єкта основних 
засобів включає усі витрати, що пов’язані з придбанням, доставкою, установкою і приведенням 
його в стан, придатний до експлуатації. 

Після первісного визнання об'єктів основних засобів їх подальший облік здійснюється за 
первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених 
збитків від зменшення корисності. 

 Переоцінка проводиться Товариством для того, щоб балансова вартість основних засобів 
суттєво не відрізнялась від їх справедливої вартості. Частота переоцінок залежить від змін 
справедливої вартості переоцінюваних об’єктів основних засобів. Якщо справедлива вартість 
переоціненого активу суттєво відрізняється від його балансової вартості, слід проводити подальшу 
переоцінку. Якщо Товариство переоцінює об’єкт основних засобів, тоді весь клас основних 
засобів, до якого належить цей актив, буде переоцінюватися. 

3.4.2. Подальші витрати. 

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

3.4.3. Амортизація основних засобів. 

Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом.  
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Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. Амортизацію 
активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив 
класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу. 

3.4.4. Нематеріальні активи 

Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої 
амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація 
нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу. Нематеріальні 
активи, які виникають у результаті договірних або інших юридичних прав, амортизуються 
протягом терміну чинності цих прав. Нематеріальні активи з невизначеним строком використання 
не амортизуються.  

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 податку на прибуток 

Поточні витрати зі сплати податку на прибуток розраховуються згідно українського 
податкового законодавства, де базою оподаткування є фінансовий результат, визнаний у звіті про 
сукупний дохід Товариства, що підготовлений за МСФЗ з урахуванням коригувань для цілей 
податкового законодавства. 

Оскільки річний дохід Товариства за 2015 та подальші роки від усіх видів діяльності не 
перевищував двадцять мільйонів гривень згідно п.134.1.1 Податкового кодексу України 
Товариством було прийняте рішення щодо незастосування коригувань на усі різниці, крім 
від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових періодів. В зв’язку з прийняттям 
такого рішення відстрочені податки не нараховуються. Декларація з податку на прибуток 
Товариства подається за підсумками календарного року. 

3.6. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності  

3.6.1. Забезпечення 

Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або 
конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж 
неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі 
економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання. Товариство не формує 
забезпечень на виплату відпусток своїх працівників внаслідок несуттєвості таких витрат.  

3.6.2. Виплати працівникам 

Щомісячна заробітна плата працівникам разом з виплатами на соціальне забезпечення, їх 
оплачена щорічна відпустка, оплачена відпустка у зв’язку з хворобою складають групу 
короткострокових виплат працівникам, які визнаються як короткострокові зобов’язання 
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Товариства. Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як 
зобов'язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. 

3.6.3 Доходи та витрати 

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. 

Дохід – це збільшення економічних вигід протягом звітного періоду у формі надходжень або 
покращення активів або зменшення зобов’язань, що веде до збільшення власного капіталу, окрім 
збільшення власного капіталу, пов’язаного з отриманням внесків від учасників власного капіталу. 

Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки коли Товариство задовольняє зобов’язання 
щодо виконання, передаючи обіцяний товар або послугу (актив) клієнтові. Актив передається, 
коли клієнт отримує контроль над таким активом.  Визнання доходу відбувається одночасно з 
визнанням збільшення активів або зменшення зобов’язань. 

Дохід від продажу фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості або інших активів 
визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов: 

а) Товариство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю на 
фінансовий інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи; 

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

в) суму доходу можна достовірно оцінити; 

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

та 

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

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

При визначені вартості винагороди від управління активами Товариство відповідно до МСФЗ 
15 використовує метод оцінювання за результатом. До методу оцінювання за результатом 
належить, зокрема, аналіз виконання, завершеного на сьогоднішній день, оцінки досягнутих 
результатів. Враховуючи принцип професійного скептицизму для змінної вартості винагороди 
розрахунок доходу здійснюється на кінець кожного місяця. Результат визначення розміру 
винагороди по управлінню активами оформлюється актом виконаних робіт, в якому 
відображається розрахунок (оцінка) досягнутих результатів на звітну дату. 

Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів, є ймовірність, 
що економічні вигоди, пов’язані з дивідендами, надійдуть до Товариства та суму дивідендів 
можна достовірно оцінити.  

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

3.6.4. Витрати за позиками 

Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як 
частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Товариство капіталізує витрати на 
позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва 
кваліфікованого активу, як частина собівартості цього активу. 

3.6.5 Операції з іноземною валютою 

Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом обміну 
Національного банку України на дату проведення операцій. 

Монетарні активи та зобов'язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються в гривню 
за відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. Немонетарні статті, які оцінюються за 
історичною собівартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату операції, 
немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, відображаються 
за курсом на дату визначення справедливої вартості. Курсові різниці, що виникли при перерахунку 
за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому періоді, у якому вони 
виникають. 

Товариство використовувало обмінні курси на дату балансу: 

31.12.2018 31.12.2017 
Гривня/1 долар США 27,688264 28,067223 

3.6.6 Умовні зобов'язання та активи. 

Товариство не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан Товариства. Інформація 
про умовне зобов'язання розкривається у Примітках до фінансової звітності, якщо можливість 
вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає 
умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається в Примітках, коли 
надходження економічних вигід є ймовірним. 

4.  Основні припущення, оцінки та судження 

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

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

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

 подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки 
Товариства; 
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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. 

Операції, що не регламентуються МСФЗ Товариством не здійснювались. 

4.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства 

Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових 
ринках та мають біржовий курс, оцінюються по останньому найменшому біржовому курсу на 
основному ринку. У випадку, якщо за останні шість місяців біржового курсу немає,  справедливою 
вартістю інструменту визнається остання ціна угоди на основному ринку (зазвичай – на ПФТС). В 
інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних 
майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним 
фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка 
справедливої вартості». 

4.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів 

Протягом 2018 року переоцінка активів із залученням незалежних оцінювачів не 
здійснювалась.  

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

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

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

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

Розуміючи важливість використання облікових оцінок та припущень щодо справедливої 
вартості фінансових активів в разі відсутності вхідних даних щодо справедливої вартості першого 
рівня, Керівництво Товариства використовує оцінки та судження, які базуються на професійній 
компетенції працівників Підприємства, досвіді та минулих подіях, а також з використанням 
розрахунків та моделей вартості фінансових активів. Залучення  зовнішніх експертних оцінок 
щодо таких фінансових інструментів де оцінка, яка базується на професійній компетенції, досвіді 
та розрахунках є недостатньою, на думку Керівництва є прийнятним та необхідним. 

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

4.4. Судження щодо 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 
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обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства фактором і може суттєво 
вплинути на оцінку фінансових інструментів. 

4.5. Використання ставок дисконтування 

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

а) вартості грошей у часі; 
б) вартості джерел, які залучаються для фінансування інвестиційного проекту, які 

вимагають різні рівні компенсації; 
в) фактору ризику або міри ймовірності отримання очікуваних у майбутньому 

доходів. 
Підприємством прийнято рішення при дисконтуванні грошових потоків по дебіторській 

заборгованості у вигляді наданих позик використовувати облікову ставку НБУ, що діяла на 
момент виникнення заборгованості, збільшену на 50 процентних пунктів. 

При формуванні звітності використовувались наступні річні ставки дисконтування: 

- на 31.12.2017р. –14,5%,  

- на 31.12.2018р. – 18,5%  

4.6. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів 

Відносно фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю, Товариство на 
дату виникнення фінансових активів та на кожну звітну дату визначає рівень кредитного ризику.  

Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовими 
активами, які оцінюються за амортизованою вартістю, у розмірі очікуваних кредитних збитків за 
весь строк дії фінансового активу (при значному збільшенні кредитного ризику/для кредитно-
знецінених фінансових активів) або 12-місячними очікуваними кредитними збитками (у разі 
незначного зростання кредитного ризику).  

 Зазвичай очікується, що очікувані кредитні збитки за весь строк дії мають бути визнані до 
того, як фінансовий інструмент стане прострочений. Як правило, кредитний ризик значно зростає 
ще до того, як фінансовий інструмент стане простроченим або буде помічено інші чинники 
затримки платежів, що є специфічними для позичальника, (наприклад, здійснення модифікації або 
реструктуризації). 

Кредитний ризик за фінансовим інструментом вважається низьким, якщо фінансовий 
інструмент має низький ризик настання дефолту, позичальник має потужній потенціал виконувати 
свої договірні зобов'язання щодо грошових потоків у короткостроковій перспективі, а 
несприятливі зміни в економічних і ділових умовах у довгостроковій перспективі можуть знизити, 
але не обов’язково здатність позичальника виконувати свої зобов'язання щодо договірних 
грошових потоків. Фінансові інструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний 
ризик лише на підставі того, що ризик дефолту за ними є нижчим, ніж ризик дефолту за іншими 
фінансовими інструментами Товариства або ніж кредитний ризик юрисдикції, в якій Товариство 
здійснює діяльність. 

Очікувані кредитні збитки за весь строк дії не визнаються за фінансовим інструментом 
просто на підставі того, що він вважався інструментом із низьким кредитним ризиком у 
попередньому звітному періоді, але не вважається таким станом на звітну дату. У такому випадку 
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Товариство з'ясовує, чи мало місце значне зростання кредитного ризику з моменту первісного 
визнання, а отже чи постала потреба у визнанні очікуваних кредитних збитків за весь строк дії. 

Очікувані кредитні збитки відображають власні очікування Товариства щодо кредитних збитків.  

5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості  

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

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

Класи активів та 
зобов’язань, 
оцінених за 

справедливою 
вартістю 

 
Методики оцінювання 

Метод оцінки 
(ринковий, 
дохідний, 
витратний) 

 
Вхідні дані 

Грошові кошти та їх 
еквіваленти 

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

Ринковий Офіційні курси НБУ 

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, 
дохідний 

Офіційні біржові 
курси організаторів 
торгів, остання ціна на 
біржі, фінансова 
звітність емітента  

5.2. Вплив використання закритих вхідних даних (3-го рівня) для періодичних оцінок 
справедливої вартості на прибуток або збиток 

В 2018 році на основі використання закритих вхідних даних (3-го рівня),  була проведена 
уцінка фінансових інвестицій в акції ПАТ «Мотор Січ», що призвело до визнання збитку в сумі 
216 тис.грн. (внаслідок заборони внесення змін до системи депозитарного обліку акцій ПАТ 
«Мотор Січ» на виконання ухвали Шевченківського суду м. Києва  від 20.04.2018р.) 

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

Класи активів та 
зобов’язань, 
оцінених за 

справедливою 
вартістю 

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

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

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

 

Усього 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

Дата оцінки 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17 

Інструменти 
капіталу (акції) 

386 568 111 111 0 0 497 794 

Грошові кошти та 
їх еквіваленти 

8 064 3 483 - - - - 8 064  3 483 

5.4. Переміщення між рівнями ієрархії справедливої вартості 

Акції ПАТ «Райффайзен банк Аваль» активно торгуються на організованому ринку і мають 
біржовий курс, тому віднесені до першого рівня ієрархії. Акції ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 
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торгуються на організованому ринку, але біржового курсу не мають, тому були оцінені за 
останньої ціною на Українській біржі і віднесені до другого рівня ієрархії. Акції ПАТ «Коровай» 
не мають обігу на організованому ринку, річної фінансової звітності за останні три роки немає. В 
2016 році було проведено знецінення даного активу до нульової вартості і віднесено до третього 
рівня ієрархії. 23.04.2018р. на виконання Ухвали Шевченківського районного суду м. Києва 
від 20.04.18 було накладено обмеження щодо акцій ПАТ «Мотор Січ», а саме заборонено 
внесення змін до системи депозитарного обліку. В зв’язку з цим Товариством на основі 
використання закритих вхідних даних та професійного судження було прийняте рішення 
щодо знецінення акцій ПАТ «Мотор Січ» до нульової вартості і переведення їх до третього 
рівня ієрархії. 

Грошові кошти та їх еквіваленти віднесені до першого рівня ієрархії.  

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

Класи активів, 
оцінених за 

справедливою 
вартістю з 

використанням 3-го 
рівня ієрархії 

Залишки 
станом на 

31.12.2017 р. 

Придбання 
(продажі) 

переведення 

Залишки 
станом на 

31.12.2018 р. 

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

Інструменти капіталу 
(акції) 

0 +/-216 0 -216 збитки від 
знецінення 

Грошові кошти та їх 
еквіваленти 

0 0 0  

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

Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої 
вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва 
інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів 
фінансової звітності. Додаткову інформацію щодо змін справедливої вартості фінансових активів 
в зв’язку з врахуванням ризиків наведено у прим. 8.1-8.3. 

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

Статті фінансової звітності формуються Товариством з урахуванням суттєвості. Поріг 
суттєвості для відображення активу окремою статтею у фінансовій звітності приймається на рівні 
2% від загального розміру активів Товариства.  Якщо окрема стаття не є суттєвою, її об’єднують з 
іншими статтями безпосередньо у звіті, чи у Примітках. 

 Стаття, яка не є достатньо суттєвою, щоб було виправдане окремо її подання у фінансових 
звітах, може, однак, бути достатньо суттєвою для того, щоб подати її окремо в Примітках.  

Для визначення суттєвості окремих видів доходів і витрат (в тому числі з метою  
відображення переоцінки або зменшення корисності активів) порогом суттєвості є величина, що 
дорівнює 0,2% загальної суми відповідної статті доходів (витрат) Товариства або 2% від чистого 
прибутку (збитку) за попередній звітний рік, в залежності від того, яка з цих величин є 
найменшою. 

Товариство не надає конкретне розкриття, що його вимагає МСФЗ, якщо така інформація не є 
суттєвою. 
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6.1.Звіт про фінансовий стан станом на 31 грудня 2018р. 

6.1.1 Нематеріальні активи 

На балансі Товариства обліковується Ліцензія на провадження професійної діяльності на 
ринку цінних паперів – діяльність з управління активами інституційних інвесторів вартістю 3 тис. 
гривень. Термін дії ліцензії  необмежений. Згідно МСБО 38 «Нематеріальні активи» нематеріальні 
активи з невизначеним терміном використання не підлягають амортизації.  

6.1.2.Основні засоби 

Станом на 31 грудня 2018 у складі основних засобів повністю зношені основні засоби 
становлять  66 тис. грн.  

6.1.3 Довгострокові фінансові інвестиції 

Керівництвом  прийняте рішення щодо переведення інструментів капіталу, які 
обліковувались у розділі довгострокових фінансових інвестицій, а саме акцій ПАТ «Арселор Міттіл 
Кривий Ріг» та акцій ПАТ «Коровай" до поточних фінансових інвестицій. 

6.1.4 Дебіторська заборгованість за  продукцію, товари, роботи, послуги представлена поточною 
заборгованістю Фондів за управління активами за грудень 2018 року та складає 110 тис.грн. Терміни 
погашення заборгованості – січень-лютий 2018р. За торгівельною дебіторською заборгованістю 
резерв кредитних збитків не нараховувався. 

6.1.5 Дебіторська заборгованість за розрахунками за нарахованими доходами представлена  
нарахованими відсотками по депозитних вкладах в доларах США  терміном від 4-х місяців до 
одного року, виражених в гривні за офіційним курсом НБУ станом на 31.12.2018р. в сумі 132 тис. 
грн Справедлива вартість дорівнює номінальній вартості. 

6.1.6 Інша поточна дебіторська заборгованість 

 31 грудня 2018 31 грудня 2017 

Дебіторська заборгованість за цінні 
папери 

382 332 

Дебіторська заборгованість у вигляді 
наданих позик 

376 191 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1 10 

Всього дебіторської 
заборгованості 

759 533 

Дебіторська заборгованість за цінні папери представлена заборгованістю за Договором 
купівлі-продажу цінних паперів номінальною вартістю 382 тис. грн. Термін погашення 
заборгованості - 30.11.2018р. На дату затвердження фінансової звітності дана заборгованість була 
погашена, тому резерви кредитних збитків не нараховувались. 

Дебіторська заборгованість у вигляді наданих позик представлена: 

-  довгостроковою позикою ТОВ «КУА «Європа» номінальною вартістю 191 тис.грн, (термін 
погашення – 31.12.2018). На дату затвердження звітності залишається непогашеною, тому 
сформований резерв очікуваних кредитних збитків в розмірі 30% балансової вартості кредитно-
знеціненого активу в сумі 57 тис.грн.;  

- короткостроковою  позикою, виданою фізичній особі – співробітнику Товариства в вересні 
2018р. номінальною вартістю 283,5 тис.грн, дисконтованою із застосуванням облікової ставки 
НБУ станом на дату виникнення, збільшеною на 50 пунктів – 18,5% річних (термін погашення – 
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вересень 2019р.) Резерв очікуваних кредитних збитків визнаний на мінімальному базовому рівні 2 
% від розміру очікуваних кредитних збитків в сумі 5 тис.грн . 

Зміни щодо очікуваних кредитних збитків 

Резерв під збитки що оцінюється в сумі, яка 
дорівнює: 

31.12.2018 31.12.2017 Причини змін 

12-місячним очікуваним кредитним 
збиткам, 
В т.ч.: за депозитами; 
За дебіторською заборгованістю 

62 
 
0 
62 

0 
 
0 
0 

внаслідок придбання 
фінансових інструментів 
протягом звітного періоду 
та зростання рівня 
кредитного ризику по 
існуючим 

 торговельною дебіторською 
заборгованістю 

0 
 

0 
 

 

Разом: 62 0  
Станом на 31 грудня 2018 року загальна сума резерву під очікувані кредитні збитки склала 

62,0 тис.грн. 

Дебіторська заборгованість Товариства не має забезпечень.  

6.1.7 Поточні фінансові інвестиції 

На балансі Товариства в розділі поточних фінансових інвестицій обліковуються акції українських 
підприємств та банківські депозити, терміном розміщення більше трьох місяців. 

 Частка 
від 

заг.емісії
% 

31 грудня 2018 Частка 
від 

заг.емісії
% 

31 грудня 2017 

Акції ПАТ"Райффайзен Банк 
Аваль» 

0.0018 386 0,0018 330 

Акції ПАТ «Мотор Січ» 0.0019 0 0,0031 238 

Акції ПАТ «АрселорМіттал 
Кривий Ріг» 

0,0007 111 0,0007 111 

Акції ПрАТ «Коровай» 1,8301 0 1,8301 0 

Депозитні рахунки в доларах 
США, в т.ч.: 

 8 064  7 762 

   -в ПАТ «Ощадбанк»  1 384  3 248 

  - в ПАТ «Укрексімбанк»  6 680  4 514 

Всього  8 561  8 330 

Інвестиції в інструменти капіталу оцінюються за справедливою вартістю. 

 Акції ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» активно торгуються на біржі і мають біржовий курс, 
тому віднесені до 1-го рівня ієрархії. Обіг акцій ПАТ «Мотор Січ» тимчасово зупинений, тому на 
дату балансу вони були уцінені до нульової вартості та віднесені до 3-го рівня ієрархії. Акції 
компанії ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг», торгуються на організованому ринку, але не мають 
офіційного біржового курсу, тому оцінені за ціною останньої угоди на Українській біржі. Оцінка 
цих інвестиції за справедливою вартістю була віднесена до 2-го рівня ієрархії. По акціям ПАТ 
«Коровай» в 2016р. були виявлені явні ознаки знецінення, тому вони оцінені в нуль гривень і 
віднесені до третього рівня ієрархії. У вересні 2018р. торгівля акціями ПрАТ «Коровай» була 
заборонена згідно Рішення НКЦПФР №648 від 19.09.2018р. 
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Оцінка депозитів в іноземній валюті здійснюється за амортизованою собівартістю за методом 
ефективної ставки  відсотка у національній валюті за офіційним курсом НБУ на дату оцінки. 
Кредитний ризик визначений як низький. Враховуючи той факт, що грошові кошти на депозитних 
рахунках розміщені у державних банках, очікуваний кредитний збиток при оцінці цих фінансових 
активів становить «0». 

6.1.8 Грошові кошти 

 31 грудня 2018 31 грудня 2017 

Рахунки в банках, в грн. 5 3 

Рахунки в банках, в долл. США 3 363 3 436 

Банківські депозити до запитання, в грн. 1 329 42 

Грошові кошти в ПАТ «Розрахунковий 
центр» для здійснення торгів на біржі 

0 2 

Всього 4 697 3 483 

Оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх 
номінальній вартості на дату оцінки. 

6.1.9 Власний капітал 

Станом на 31.12.2018 р. власний капітал Товариства становить 14 246 тис. грн. та має наступні 
складові: 

Зареєстрований (пайовий) капітал – 8 500 тис. грн. 

Резервний капітал – 2 125 тис. грн. 

Нерозподілений прибуток – 3 621 тис. грн. 

Зареєстрований статутний капітал Товариства станом на 31.12.2018р.сплачений повністю 
грошовими коштами та складає 8 500 тис. грн. 

Товариство здійснює щорічні відрахування до резервного капіталу в розмірі не менше 5% від 
чистого прибутку минулого року. В І кварталі 2018 року до резервного капіталу відраховано 
44,6% прибутку 2017р. в сумі 367  тис. грн. Наразі станом на 31 грудня 2018 року резервний 
капітал Компанії складає 25% статутного капіталу Товариства.  

6.1.10 Торговельна та інша кредиторська заборгованість 

  31 грудня 2018 31 грудня 2017 

Торговельна кредиторська заборгованість  11 8 

Розрахунки з бюджетом, в т.ч.:  5 184 

   - з податку на прибуток  5 182 

   -з інших податків і зборів  0 2 

Заробітна плата та соціальні внески  0 6 

Інші  0 0 

Всього кредиторська заборгованість  16 198 

Всі поточні зобов’язання Товариства будуть погашені протягом трьох місяців з дати балансу. 
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6.2 Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за рік, що закінчився 31 грудня 
2018р. 

6.2.1. Дохід від реалізації 2018 рік 2017 рік 
Чистий дохід від реалізації продукції, в т.ч.:   

Дохід від реалізації послуг з управління активами ІСІ 1 045 684 

Дохід від реалізації інших послуг 0 0 

Всього доходи від реалізації 1 045 684 

6.2.2 Собівартість реалізації   

Витрати на персонал (147) (91) 

Інші (0) (0) 

Всього (147) (91) 

6.2.3. Інші доходи та інші витрати 
2018 рік 2017 рік 

Інші операційні доходи:   

Дохід від операційної курсової різниці 156 148 

Дохід від списання безнадійної кредиторської 
заборгованості 

 11 

Всього інших операційних доходів: 156 159 

Інші доходи   

Дохід від не операційної курсової різниці 886 860 

Дохід від реалізації фінансових інвестицій 115 567 

Інші доходи (переоцінка ЦП) 230 321 

Всього інших доходів: 1 231 1 748 

Інші операційні витрати   

Втрати від операційної курсової різниці (140) (29) 

Витрати на оренду приміщення (378) (217) 

Членські внески в УАІБ (28) (22) 

Резерв очікуваних кредитних збитків (62) (-) 

Списання безнадійної дебіторської заборгованості (3) (-) 

Інші витрати (2) (-) 

Всього інших операційних витрат: (613) (268) 

Інші витрати   

Втрати від не операційної курсової різниці (1 047) (614) 

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій (112) (559) 

Уцінка фінансових інвестицій (300) (76) 

Всього інших витрат: (1 459) (1 249) 

6.2.4 Адміністративні витрати 
2018 рік 2017 рік 

Матеріальні витрати (-) (1) 

Витрати на персонал (535) (385) 

Інші витрати (товари, роботи, послуги) (186) (287) 

Всього адміністративних витрат (721) (673) 

6.2.5 Фінансові доходи та витрати 
2018 рік 2017 рік 

Фінансові доходи   

Доходи від отриманих дивідендів 77 66 
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Процентні доходи від дисконтування фінансових активів 
за амортизованою вартістю 

104 123 

Відсотки за депозитними рахунками в банках 447 517 

Всього фінансові доходи 628 706 

Процентні витрати від дисконтування фінансових активів 
за амортизованою вартістю 

91 0 

Всього фінансові витрати 91 0 

6.2.6 Податок на прибуток 

Поточні витрати зі сплати податку на прибуток розраховуються згідно українського 
податкового законодавства, де базою оподаткування є фінансовий результат, визнаний у звіті про 
сукупний дохід Товариства, що підготовлений за МСФЗ з урахуванням коригувань для цілей 
податкового законодавства. 

              Оскільки річний дохід Товариства від усіх видів діяльності, визначений за правилами 
бухгалтерського обліку за 2015 та наступні роки не перевищував двадцяти мільйонів гривень, згідно 
п.134.1.1 Податкового Кодексу України керівництвом було прийняте рішення про незастосування 
коригувань фінансового результату на усі податкові різниці, визначені відповідно до положень 
розділу ІІІ Податкового Кодексу України. Згідно Податкового Кодексу України. В зв’язку з цим 
відстрочені податки Товариством в 2018 році не нараховувались.  

           Згідно  розділу ІІІ Податкового Кодексу України Товариство подає Податкову 
декларацію з податку на прибуток за результатами звітного року. Податок на прибуток 
Товариства за 2018 рік склав 5 тис.грн. 

6.3. Звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2018р. 

6.3.1 В розділі інші надходження розділу ІІ Рух коштів в результаті інвестиційної діяльності 
Звіту про рух грошових коштів відображено повернення авансів, сплачених за цінні папери в сумі 3 
363 тис.грн.  

6.3.2 В зв’язку з відображенням в Звіті про фінансовий стан банківських депозитів строком 
від 3-х до 12 місяців  у складі поточних фінансових інвестицій в графі інші витрачання розділу ІІ Рух 
коштів в результаті інвестиційної діяльності Звіту про рух грошових коштів відображений відтік 
коштів за рахунок розміщення зазначених депозитів розмірі 451 тис.грн.  

7. Розкриття іншої інформації 

7.1 Умовні зобов'язання. 

7.1.1. Оподаткування 

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

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

Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які 
знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської заборгованості 
Товариству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу.  

Враховуючи той факт, що поточна дебіторська заборгованість буде погашена у січні-лютому 
2019 року, а грошові кошти на депозитних рахунках розміщені в державних банках, очікуваний 
кредитний збиток Товариством, визнаний при оцінці цих фінансових активів, становить «0». 

На думку керівництва, виходячи з наявних обставин та інформації, кредитний ризик по 
позиці, наданій Товариством фізичній особі, визначений як дуже низький. Резерв очікуваних 
кредитних збитків визнається на рівні 2 % розміру кредитного збитку і склав 5 тис. грн. Щодо 
довгострокової позики, наданій ТОВ «КУА «Європа», яка не була погашена у договірні терміни, 
на дату балансу  визнане збільшення кредитного ризику і нарахований резерв очікуваних 
кредитних збитків у розмірі 30% балансової вартості активу, що складає 57 тис. грн. 

7.2 Розкриття інформації про пов'язані сторони 

До пов'язаних сторін Товариства належать: 

 підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під 
контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з Товариством. До таких, 
зокрема, відносяться Емерджінг Маркет Партнерз ЛТД, Емерджінг Партнерз Холдінг 
АГ, ПрАТ «Івекс Капітал», Яковенко Юрій Борисович; 

 члени провідного управлінського персоналу Товариства, а саме Генеральний директор та 
головний бухгалтер Товариства; 

 близькі родичі осіб, зазначених вище; 
 компанії, що здійснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий відсоток голосів у 

Товаристві. Наразі, такі Компанії відсутні. 
В період з 01.01.2018 по 31.12.2018р.  Товариство здійснювало такі операції з 
пов’язаними сторонами: 

1. Операції оренди приміщення у ФОП Яковенко Ю.Б. на загальну суму 375 тис. грн 
за рік. Заборгованість станом на 31.12.2018р. відсутня. 

2. Отримання брокерських послуг від ПрАТ «Івекс Капітал» в сумі 2 тис.грн. 
Заборгованість станом на 31.12.2018р. відсутня. 

3. Отримання короткострокової поворотної фінансової допомоги від ПрАТ «Івекс 
Капітал» в сумі 284 тис.грн. Станом на дату балансу отримана позика була 
повернута. 

4. Повернення авансів, сплачених на користь ПрАТ «Івекс Капітал» за договорами 
купівлі-продажу цінних паперів на суму  3 364 тис.грн. в зв’язку з розірванням 
договорів. 

5. Короткострокові виплати членам провідного управлінському персоналу  за 12 
місяців 2018р. склали 332 тис. грн.. Заборгованість по виплатам управлінському 
персоналу на 31.12.2018р. відсутня. 

Інших операцій з пов’язаними сторонами, які потребують розкриття згідно МСБО 24 за 
2018 рік не було. Інформація щодо долі операцій з пов’язаними сторонами в загальному обсязі 
подібних операцій наведено у таблиці: 
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 2018 рік 2017 рік 

 Операції з 
пов’язаними 
сторонами 

Всього Операції з 
пов’язаними 
сторонами 

Всього 

1 2 3 4 5 

Придбання  в  т.ч.: 
377 636 1 890 2 312 

-оренда приміщення  
375 376 206 217 

-придбання цінних  паперів  
- 115 1 682 1 880 

-інші придбання 
2 145 2 215 

Отримання позики 
284 284 0 50 

Повернення авансів 
3 364 3 364 1 658 1 658 

Короткострокові виплати 
працівникам 

332 558 277 411 

8. Цілі та політики управління фінансовими ризиками 

Управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу Товариства і є 
важливим елементом її діяльності. Політика управління ризиками сконцентрована на 
непередбачуваності фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативного впливу 
на фінансові показники Товариства. Оперативний і юридичний контроль має на меті 
забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики та процедур з метою мінімізації 
операційних і юридичних ризиків. 

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з 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.  

Політика з управління ризиками орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з 
якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний 
моніторинг за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління 
ризиками. 

Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин 
виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та 
застосування інструментарію щодо його пом’якшення. 

8.1. Кредитний ризик 

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

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка 
кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка 
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інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов’язання. Товариство 
використовує наступні методи управління кредитними ризиками: 

a. ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів; 
b. ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою); 
c. ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за 

Національною рейтинговою шкалою; 
d. ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту та 

неповернення депозитів протягом останніх п’яти років. 

Щодо депозитів 
При визначенні рівня кредитного ризику фінансового активу у вигляді фінансових активів, 

розміщених на депозитних рахунках в АТ «Укрексімбанк» та АТ «Ощадбанк» були враховані, в 
першу чергу, дані НБУ. Відповідно до цих даних складаються рейтинги банків. За даними 
рейтингу надійності банків, що здійснюється рейтинговим агентством, яке внесене до Державного 
реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР вказані державні банки мають кредитний 
рейтинг інвестиційного рівня uaAA+. Позичальник або окремий борговий інструмент з 
рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими 
українськими позичальниками або борговими інструментами. Знаки «+» та «-» позначають 
проміжний рейтинговий рівень відносно основного рівня. Стабільний прогноз вказує на 
відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу протягом року. 

Враховуючи проведений аналіз, кредитний ризик визначений Товариством як дуже низький. 
Враховуючи те, що термін розміщення на депозиті вклади  складає менш 12 місяців від дати 
балансу, сума збитку від знецінення визначена на рівні 0%.  

Для мінімізації кредитного ризику з боку банків Товариство працює виключно з банками з 
іноземним капіталом (ПАТ «Ідея Банк», ПАТ « Креді Агріколь Банк»,  ПАТ «Кредобанк») та 
великими системними банками в державній власності (ПАТ «Державний експортно-імпортний 
банк України», АТ «Ощадбанк»). 

Щодо позик 

Станом на 31.12.2018 року в активах Товариства є безпроцентна поворотна фінансова 
допомога, що видана ТОВ «КУА «Європа» зі строком повернення 31.12.2018 року в сумі 191 тис. 
грн. та безпроцентна поворотна фінансова допомога, видана фізичній особі – працівнику 
Товариства зі строком повернення 26 вересня 2019 р. 

За результатами проведеного аналізу, враховуючи факт неповернення позики у встановлені 
договором строки та неодноразової пролонгації Договору, Керівництво прийшло висновку, що з 
дати первісного визнання (видачі позики) кредитний ризик позичальника  ТОВ «КУА «Європа» 
зазнав  значного зростання. В зв’язку з цим  у фінансовій звітності станом на 31 грудня 2018р. 
визнаний резерв очікуваних кредитних збитків в розмірі 30% балансової вартості активу, що 
складає 57 тис. грн. 

Кредитний ризик позичальника – фізичної особи не зазнав зростання і є низьким.  Відсутні 
факти, які б свідчили про ризик невиконання зобов’язання. В зв’язку з цим резерв очікуваних 
кредитних збитків визнаний на мінімальному базовому рівні в розмірі 2% від розрахованого 
кредитного ризику і склав 5 тис.грн. 

До заходів мінімізації впливу кредитного ризику по дебіторській заборгованості Товариство 
відносить: 

- встановлення внутрішнього обмеження обсягу дебіторської заборгованості в активах; 

- диверсифікацію структури активів; 

- аналіз платоспроможності контрагентів; 
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- здійснення заходів щодо недопущення наявності в активах Товариства простроченої дебіторської 
заборгованості. 

У Товариства для внутрішньої системи заходів із запобігання та мінімізації впливу ризиків 
створені: система управління ризиками, внутрішній аудит (контроль). 

8.2. Ринковий ризик 

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

Оскільки активи  Товариства інвестуються у фінансові інструменти (цінні папери), 
Товариство має відповідні ринкові ризики. Для мінімізації таких ризиків Товариством 
застосовуються ліміти щодо вкладень у цінні папери.  

Чутливі до ринкового ризику активи Товариства 

Активи в тис.грн 31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року 

Акції українських емітентів 497 679 

Частка в активах Товариства, %                3,48 % 4,71% 

На основі аналізу історичної волатильності фондових індексів ПФТС Товариство визначило, 
що ціновий ризик для акцій українських підприємств за 2018 рік становить +/-32,37% (у 
попередньому році – 40%) . Потенційна зміна цін визначена на спостереженнях історичної 
волатильності дохідностей цього класу активів.  

Вплив цінових ризиків на активи Товариства за станом на 31.12.2018 р. 

Тип активу Вартість, тис грн Потенційний вплив на чисті активи 
Товариства від цінових ризиків, тис грн 

Акції 497 + 32,37%              - 32,37 % 

+161 -161 

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

Валютні ризики Товариства виникають у зв’язку з володінням фінансовими інструментами, 
номінованими в іноземній валюті. Товариство має на балансі кошти в іноземній валюті та інвестує 
їх в банківські депозити.  

Чутливі до коливань валютного курсу активи Товариства 

Активи в іноземній валюті 31 грудня 2018 
тис.грн.

31 грудня 2017 
тис.грн. 

Рахунки в банках у доларах США 3 363 3 436 

Банківські депозити у доларах США 8 065 7 762 

Всього 11 428 11 198 

Частка в активах Товариства, %                80,13 % 77,66 % 

Визначення порогу чутливості керівництво Товариства здійснювало на основі статистичних 
даних НБУ щодо динаміки курсу гривні до іноземних валют, на основі яких була розрахована 
історична волатильність курсу, що визначається як стандартне відхилення річної дохідності від 
володіння іноземною валютою за період. 
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Для мінімізації та контролю за валютними ризиками керівництво Товариство здійснює 
моніторинг та оцінку валютних ризиків. Товариство визначило, що обґрунтовано можливим є 
коливання валютного курсу на ±7,2% за рік (у попередньому році – 15%).  

Вплив валютних ризиків на активи Товариства за станом на 31.12.2018 р. 

Тип активу Вартість, тис. грн Потенційний вплив на чисті активи 
Товариства в разі зміни валютного курсу, тис 

грн 

Активи в іноземній 
валюті 

11 428 + 7,2%  - 7,2 %  

+823 -823 

Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок.  

Банківські депозити, які є на балансі Товариства, розміщені строком до 12 місяців на умовах 
виплати відсотків в кінці строку із фіксованою ставкою доходності. Керівництво вважає, що 
активів, які наражаються на відсоткові ризики станом на 31.12.2018р., на балансі Товариства 
немає. 

8.3 Ризик ліквідності 

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

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

Станом на 31 грудня 2018 року на балансі Товариства обліковуються короткострокові 
зобов’язання в сумі 16 тис. грн. терміном погашення до трьох місяців. Тому керівництво вважає, 
що ризик ліквідності Товариства дуже низький. 

8.4. Управління капіталом 

Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей: 

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

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

Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щомісячній основі. При цьому 
керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики.  

Товариство вважає, що загальна сума капіталу, управління яким здійснюється, дорівнює сумі 
капіталу, відображеного в балансі. 

Склад власного капіталу на дату фінансової звітності 14 246 тис. грн.: 

- Зареєстрований капітал (оплачений капітал)   8 500 тис. грн. 

- Резервний капітал                                                         2 125 тис.грн. 

- Нерозподілений прибуток                               3 621 тис.  грн. 

Відповідно до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на 
фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженого рішенням 
НКЦПФР № 1597 від 01.10.2015р. (з врахуванням змін) Товариство розраховує такі 
показники: 
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