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OJlIlHHUJl BIlMipy: TIlC. rpH. 6e3 zrecxrxosoro 3HaKa (oxpisr P03IUny IV 3Biry npo <piHa HcoBi PC3YRbTBTH (Ssi'ry npo cyKynHHH noxin) (rjJOpMS
 
NQ2), rpouroai nOK83HHKIl JlKOrO HSBOJ\JiTbCJI B rpHBIUL'( 3 KoniiiKaMH)
 
Cxnaneao (3p06HTH n03H8'1ry "V" y sizmoaizmia xnirauui) :
 

38 nOnOlKeHI!JlMH (CTBHl\apTBMH) 6yxranrepCbKoro o6niry 

aa MiJKHapOI\HHMHCTBHl\apTBMH<jl iHaHcoBoi sairxocri 

Ban aac (3BiT IIpO",iHa.llcoBl.ii CTaH) 
ua 31 rpYIlII" 20 15 p 

<1>op... N, 1 Konaa .u;KYL\1 1801001 

KOIl Ha 1l0'f aTOI< Ha tciHel\b 
AKT IIB pHIIl<a aalruor o neplony aalraoro neplozry 

1 2 3 4 
I. Heofioporut aKTIIBII 

Heeaarepiam.ai aKTHBH 1000 20 
nepaicna aapricri, 1001 235 235
 

HaKOnH'IeHa 8MOpTH38UiJi 1002 215 235
 

Hesasepnreni xanirarn.a i iHBeCTHUir 1005 - 
O CHOBHi 38006 H 1010 19 41 

nepaicaa aapricrs l Oll 133 157 

3 H OO 1012 114 116 

IHBecTHuiHH8 aepyxoxiicrs 1015 - -

Ilepaic na sapricrs iHBeCTHuiiiHOr ae pyxosrocri 1016 - 
3HOC iaeecrnairlnoi aepyxonocri 1017 

LlOBroC-rpOKOBi 6ionori'lHi8KTHBH 1020 - -

Ile paicaa B8pnCTb I\OBroC-rpOKOBIIX 6ionori ' IHHX SKTHBiB 1021 - 
H8KOnH'IeH8 8MOpTH3aUiJi I\OBroC-rpO KOBIIX 6ionori'lH IIX 8KTHBiB 1022 - 

LloBroc-rpoKoBi ljliHaHcoBi insecrauil:
 

JlKi o6niKOBYIOTbCJI 3SMeTOJlOM yxacri Bxanirani
 

iHllIHX rriMpH£MCTB 1030 - 
ituui <jl iHSHCOBiia aecrauir 1035 14 692 11762
 

LloBroc-rpoKoB8 l\e6iTOpCbKS safiopro eaaicrt, 1040 . 
Bil\cTP0'leHi nOl\8TKOBiaKTHBH 1045 - -

Fyns in 1050 - 
Biacrpo-reai SKBi3HUiHHi BHTP8TH 1060 
3anHllIOKxonrria y nenrpanisonaaax crpaxosux pesepnaax <jlOlll\ax 1065 -

Ixuri neoooporu i aKTHBH 1090 - 
¥cboro sa p031llJloMI 1095 14731 11 803
 

II. Otiopcrni aKTHBH 
38nscH 1100 4 6
 

BHpo6HH'Ii38118CH 1101 4 6
 

Hesa eepnrexe BHpo6HHUTBO 1102 - 
' OTOB8 nponyxuis 1103 - -

TOBapH 1104 - 
nOTO'lHi 6ionori'lHi 8KTHBH 1110 
Llen03HTH rtepecrpaxys aa na 1115 - -

Bexceni OJlCPlK8Hi 1120 - -

LleGiTOpcbKS 386oproBaHicTb 38 npozryxuiio, TOB8pH, p060TH, nocrryru 1125 179 242
 

LleGiTopcbK8 3aGoproB8HiCTb 38 p03paxyHK8MH:
 

aa BHl\aHHMH aB8HC8MH 1130 18 13
 

3 61OJIlKeTOM 1135 - 
YTOM)' xacni 3 1I01\an<y H8npafiyro « 1136 - 
LleGiTOpcbK8 aafioproaa aicrs aa p03pa~H KSMH 3 H8paxOB8HHXJlOXOIUB 1140 4 13
 

Lle6iTOpcbKa 386oproB8HicTbaa p03paxyHK8MH ia auyrpiuraix pospaxyaxie 1145 - 
IHllI8 rrOTO'IH8 l\e6iTOpCbKa 3a60prOBaHicTb 1155 - 
nOTO'IHi ljliHaHcoBi inse crauii 1160 -

Tpouri TB ix eKBiBaneHTH 1165 243 3530
 

,0nBKa 1166 - -

PaxyHKH B68HKUX 1167 243 30
 

BH-rp8TH Mali6yTHix rrepionis 1170 - 
tIacTKa nepecrp axosnxa y C-rpUXOBHX peaepsax 1180 - 
YTOM)' '1HCm B: 1181 - 
peaepeax JlOBroC-rpOKOBHX 3060B'Jl3aHb 

peaepsax 36HmB a60 pesepeax HaneJKH HX sunnar 1182 . 



peae psax He3Spo6rreHHX npe Miil 

iHWHX CTpSXOBHX pesepsax 

Iunri ofioporui SKruBH 

YCbOrO38 P031dJlOM II 
m. H eofiopurui a,,-rIlBII, yrpasryuaal IIJlO nponasey, TIl rpynn UIIOyTTO 

Ban auc 

Il acnn 

I. Bnacuan seanlran 
3speeCTpOBSHHil (nsil oBHfi) sani ran 

BHeCKHno neaapeecrpoa aa o ro craryrnoro xarrirany 
Kaniran y tlOOUiHKSX 

):(oAaTKoBHll xan irarr 

Haxomrxea i xypcosi piJHHUi 
Peaepeuu a xaniran 
Heposnonineuaa npH6yTOK (n enosparaf 36HTOK) 
He ortnaxeuun xani ran 

Iatui peaepax 

II. }J,oBroCTpoKOBi 3000B'03allllo i 3a0C3ne'feIlIl0 
Biztcrpoueui nOAaTKOBi 306oB'1I3a1l1l1l 
Ilexciaui 30608 '1I3SHHlI 

):(OBroCTpOKOBi KpeAHTII 6SBKiB 

Iaur i AOBroCTpOKOBi 3060B'1I3allHlI 
):(OBrOCTpOKOBi 3S6e3ne'leHHlI 

}J,OBrOCTpOKOBi aafieaneveuna BHTpST nepcou any 

Llinso ae <piHSHOyBSHHlI 
Bnaroaiana nonovora 
CTpSXOBi pesep eu 

Y TOM)' 'IHcrri:� 
peaeps AOBrocTpoKoBHX 3060B'1I3aHb� 

peaeps 36HTKiB a60 peaeps nane aoncc sannar� 
peae ps He3ap06rreHHX npeMiil� 
iu nri CTpBXOBi pesepaa� 

Iasecrnuiani KOHTpaKTII� 

f1pH30BHll <pO HA� 
Pesepa na BHnrrary i\lKeK-nory� 

Ycsoro aa p0311mOM II 
III. Iloro-usl 3000B'03811110 i 380C3ne'feIlIl0� 

KOpOTKOCTpOKOBi KpeAHTII6aHKiB� 

Bexceni BHtlaHi� 

f1oTO'IHa KpeAHTOpCbKa 3a60prOBSHicTb sa :� 
AOBrOCTpOKOBHMH 3060B'1I3SH HlIMH� 
TOBSpH, po6oTIl, nocrryrH� 

YTOM)''IHcrri 3 nonarxy HSnpH6yTOK 
p0 3paxyHKSMH ai crpexys anns 

p0 3pBxyHKSMH 3 Onrr8TI1 npaui 

f1oTO'IHa KpeAHTOpCbK8 saficproea a ic'n, 3S OAep)l(SHHMH8BaHcaMH 

f10TO'IHS xpeznrropcsxa 3a6opro B8HiCTb 3S P03paxyllKSMH3 Y'!8CHHK8MH 

f10TO'IHS KpeAHTOpCbKa 3a6oproB aHicTb ia sayrpiura ix pospaxyuxis 

f1oTO'IHa KpeAHTOpCbK8 386opro B8HiOTb 38 CTpBXOBOIO.zUlIJIbHicTIO 
f10TO'IHi3S6e3ne'leHHlI� 

):(OXOAH Ms ll6yTHix nepioztis� 

Bizicrpoxeai lCOMicillIli tlOXOAH BiAnep ecrpaxona xia� 
Iaur i nOTO'IHi 3060 B'1I3SHHlI� 

Y cs or o aa P0311iJlOM ill� 
IV.� 30000' 03a llllo, nOB'0 3aHi 3 lIeooopOTIIIIMII a,,-rIOr", 

yrp"MYoaIIM" IIJlO npOIla>Ky, T8 rpynaMlI BIIOyTT/J 

V. 'IIICTa eaprlcri, axrunle HCllep>KaBIIOrll.llellCiiilloroAollIIY 

KepiBHHK 

1183 - 
1184 - 
1190 - 
1195 448 3804 
1200 - 

1300 15179 15607 

KOIl Ha nO'faTOJ< Ha xlaeus 
PHAJ<a anlruorn neplony aulruern neplony 

2 3 4 

1400 15000� 15 000 
1401 -� 
1405 -� 
1410 -� 
1411 -� 
1412 -� 
1415 -� 
1420 9� 366 
1425 ( - ) ( 
1430 ( - ) ( 

1435 -� 
1495 15009� 15366 

1500 -� 
1505 
1510 -� 
1515 -� 
1520 -� 
1521 -� 
1525 -� 
1526 -� 
1530 -� 
1531 -� 

1532 -� 
1533 -� 
1534 -� 
1535 -� 
1540 -� 
1545 -� 
1595 -� 

1600 -� 
1605 -� 

1610 -� 
1615 151� 154 
1620 17� 78 
1621 17� 78 
1625 -� 
1630 -� 
1635 -� 
1640 -� 
1645 -� 
1650 -� 
1660 2� 9 
1665 -� 
1670 -� 
1690 -� 
1695 170� 241 
1700 -� 

1800 -� 
1900 15179 15607 

3eJlHIICbKU" AIITOII OJleKC3HApOBH'1 

,� 

) 

) 
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(HaHMeHYBaHHlI) 

3BiT npo lfliHaHcoBi peayrts 'rara (3BiT"PO cYKYnHun noxin) 
aa Pili: 2015 p. 

<DopMa N2 Koztsa ,L(KY,L( I 1801003 
I <l>IHAHCOBI P E3YJThTATM 

3a aHaJIori QHU" 
CTaTTH KOA 3a 3BiTunii nepioa 

pamca nepio n norrepeansoro 
POKY 

1 2 3 4 
lJI1cnrn ztoxia Bi.n; peaniaanii npozryxuii (r oaapia, pofiir, noc.rryr) 2000 2452 1 941 
Hucmi sapotineui cmpaxoei npeuii 2010 - -

npeuit nionucaui, eanoea cyua 20ll - -
np euii, nepeoani y nep ecmpaxyeanns 2012 - -
3MiHa pesepey He3ap0 6JleHUX npeuiii, eanoea cyMa 2013 - -
3MiHa uacmxu nepecmpaxoeuuie y pes epei He3ap06JleHUX npeuiu 2014 - -

Cofiinapri crs pean iaoaauoi rrpozryxnii 
(ro sapis. pofiir; nocrryr) 2050 ( - ) ( - ) 
Hucmi noueceni stiumxu sa cmpaxoeuu u eunnamau u 2070 - -
BaJIOBH": 

rrpa6YTOK 2090 2 452 1 941 
36I1TOK 2095 ( - ) ( - ) 

Iloxio (eumpamu) eio 3Mi HUy pesepeax ooeeocmpoxoeux 2105 - . 
3060e 'ssan » 

J(oxio (eump amu) eio 3Mi HU iHUlUX cmpaxoeux pesepeie 2110 - -
3Mi Ha iHUlUX cmpaxoeux pesepeie , eanoea cyu a 21ll - -
3MiHa uacmxu nep ecmpaxoeuk ie e iHUlUX cmpaxoeux pesepeax 2112 - -

IHIui onepauiani zroxona 21 20 - -
y mou y tJ UCJli : 2121 - -
oox io eio 3MiHU eapmocmi axmueie, JlKi ouintotom ucs sa 
cnpaeeonueoto eapmicmto 

ooxio eio nepei cuoeo eU3HaHHfI 6i oJl02i tJHUX axmuei e i 2122 - -
ciu.c iacoeocnooapcucot npooyxuit 
oox io eto euxopucmauns «ouunie, eueinsnenux eio 2123 - -
onooamkyeanns 

A.n;MiHic1parnBHi aarparn 2130 ( 1 61 2 ) ( 1958 ) 
Bmpara ua 36YT 2150 ( - ) ( - ) 
IHIui onepauiihri mrrpara 2180 ( 130 ) ( 2 ) 

Y mouy lJU CJl i : 2181 - -
eumpamu eto 3MiHU eapmocmi akmueie, JlKi ouiutotomscn sa 
cnpaeeonueoio eapmicmto 

eumpamu eio nepeicuoeo eU3HaHHJI 6ioJl02i4HUX axmueie i 2182 - -
cinucetcoeocnooapcutcoi npooyxuit 

cI>iHaHCOBH" pe3YJIb TaT ain onepauitinoi LJ,iSlJ].bHOCTi: 

rrpnfiyrox 21 90 71 0 -
36I1TOK 21 95 ( - ) ( 19 ) 

)J;oxo.n; Bi.n; y-racri Bxarrirani 2200 - -
IHIIIi <l>iHaHcoBi .n;OXO,[(I1 2220 108 41 
IHIIIi .n;OXO,[(I1 · 2240 2 796 140 

y mouy 4UCJli : 2241 - -
ooxio eio tinaeooitruot oonou oeu .. 

¢iH aHCOB iBI11parn 2250 ( - ) ( - ) 
Brpara sin yxacri Bxanirani 2255 ( - ) ( - ) 
IHIui mrrpara 2270 ( 3 179 ) ( 140 ) 
Ilpu 6ym o~ (sti umo«) eio enJluey iudinsui: na u onemap ui cm ammi 2275 - -



<l>iHaHcoBldi: pe3YJIhTaT L(O OnOL(aTKyDaHHSI: 
rrpH6yroK 2290 435 22 
36IITOK 2295 ( - ) ( - ) 

Barpara (L(OXiL() 3 nO):(aTKY aa npaoyrox 2300 (78) (17) 
TIpH6YTOK (36HTOK) siz; nparraaenoi ):(iIDIbHOCTI niCJUI 2305 - -
ono):(an<yBaHIDI 
qHCTHM lIliHaHCOBI1M pe3YJIhTaT: 

rrpl16yroK 2350 357 5 
36HTOK 2355 ( - ) ( - , ) 

II. CYKYIIHHH ;:J:OXI;:J: 
3a aHaJIori1.fHI1M 

CTaTTSI KOL( 3a 3BiTHI1M nepion 
pSlL(Ka nepion nonepennsoro 

pOKY 
1 2 3 4 

,ZJ:oor..UHKa (yniaxa) Heo6opOTHI1X aKTHBiB 2400 - 
,ZJ:oor..UHKa (yuiaxa) cPiHaHcoBI1X iHCTp)'MeuTIB 2405 - -
HaKoIlWIeHi xypcosi pi3IDU.J;i 2410 - 
LJ:aCTKa imnoro cyxyrmoro zroxony acouiiioaaaax ra CniJIbHl1X 2415 - 
niL(npl1€MCTB 
IHIII"Ha CYKYIIHuH: ztoxizt 2445 - 
IHUII1M cyKynHI1M L(oxiL( L(O OnOL(aTKyBaHHSI 2450 - 
TIo):(aTOK na npafiyrox, nOB'5.l3amrn 3 iHIII"HM cyxyrnoor ):(OXO):(OM 2455 - 
IHUII1M cyKynHI1M noxia niCJISI OnOL(aTKyBaHHSI 2460 - 
CyKynHI1M noxla (cysra pSILJ:KiB 2350, 2355 'ra 2460) 2465 357 5 

III. EJIEMEHTH OIIEPAQIHHHX BHTPAT 
3a aHaJIori1.fHI1M 

Ha3Ba CTaTTi KOL( 3a 3BiTHI1M nepion 
pSILJ:Ka nepion nOnepeL(HhorO 

pOKy 

1 2 3 4 
Marepiansai aarpara 2500 17 12 
Bmpara aa onnary rrpaui 2505 246 170 
Bizrpaxyaaaaa na COU;iaJIbHi 3aXO):(H 2510 88 62 
AMOpnl3ar..UJI 2515 31 29 
IHIIIi onepauiani narparn 2520 1360 1687 
Pa30M 2550 1 742 1960 

IV.� P03PAXYHOK IIOKA3HHKIB IIPHEYTKOBOCTI AKQIH 
3a aHaJIori1.fHI1M 

Ha3Ba CTaTTi KOL( 3a 3BiTHI1M nepion 
pSlL(Ka nepion nonepeL(HhOrO 

pOKY 
1 2 3 4 

Cepenasopi-ma xinsxicrs rrpOCTI1X aKIJ;iii: 2600 - -
Csoparosaaa cepeznrsopi-raa xinsxicrs rrpOCTl'IX aKIJ;iii: 2605 - 
LJ:HCrnH rrpnfivrox (36HTOK) na O):(HY npOCTY aKIJ;ilO 2610 - 
CKOpHrOBaHl1H: QI1CrnH rrpnfiyrox (36HTOK) Ha 
O):(Hy rrpocry aKu;UO I 2615 - 
,ZJ:HBi):(eH):(H aa O):(Hy npocry aKr..U1O \. / 2650 - -

KepiBHHK� '~<~f:;!' \~<t~~ 3eJUlHCbKHH AHTOH OJleI(CaHJ\pOBHl./ 

/ !!' \\\~ 0'\ f6;Z ~~ 
rOJIOBHHH 6yxra.JITep / ~~j ~ " ~()~\\~~\\\~~ ~ K03al./eHI(O BaneHTHHa ,l(eHHciBHavp ,-< ~~1\Y ~ i '..~ . ~"," 

iI r ~ * I o ~y-~~\~.\\\\);~~ Ig I 
~9. "~~ 

e;\ 
~\ ",0?\"''3~\\'2-

?> 
5:!J 

':'� III 



I 

KO,[l1i 

,[laTa (pix, MicSlUb, 'mcJJo) 2016 I01 I01 
TIiJ\npliE:McTBO	 TOB3PlfCTDO 3 06MelKeHOlO BiJ:\nODiJ:\3J1bHicTiO "I\:OMn3Hin 3 ynpannln na 3KTlfB3MIf sa € ,[lPTIOY 33238312 

"Taparrrta-Irmecr" 

3BiT npo pyx rpomosax xourris (aa npSlMHMMeTOLlOM) 
sa PiK 2015 p . 

<DopMa N3 Koztsa Mynl 1801004 

CTaTDI Kozt 3a 3BiTIillH nepiozr 3a aaanori-nooi rrepiozr 
rrorrepe,n:HhOrOpOKY 

1	 2 3 4 
I. Pyx KOlliTIB y pe3YJIbTaTi ortepauiauol LliSlJIbHOCTi 

H a)J;XO}J.)KeHIDI s in: 
Pean iaauii rrpony xuii (TOBapiB, pofiir, nocrryr) 3000 23 88 1 890 ' 
TIoBepHeHIDI nonarxis i 360piB 3005 - 
y TOM)' qI1CJIi noziarxy na nonaay BapTICTh 3006 - -
Ilinsoaoro cPiHaHcyBaHIDI 3010 - 
Ha)J;XO}J.)KeHIDI ni zr 0TPI1MaHIDI Cy6CHJ:UH, norauiit 3011 - 
Ha)J;Xo}J.)KeHIDI aaaacis sin rroxymris i 3aMoBHItKiB 3015 - 
Ha)J;Xo}J.)KeHIDI nizr nOBepHeHIDI asaacia 3020 - 
Ha)J;Xo}J.)KeHIDI nin Bi,n:cOTKiB sa 3aTII1IUKaMI1 xourris aa 
nOTOqHI1X paxymcax 3025 - 
Ha)J;Xo}J.)KeHIDI nin 60p)I(HI1KiB HeYCTOHKI1 (nrrparpis, neni) 3035 - 
Ha)J;XO}J.)KeHIDI Bi,n: onepauiioroi OpeH)J;I1 3040 - 
Ha)J;XO}J.)KeHIDI Bi,n: 0TPI1MaHIDI pOIDlTi, aBTOpCbK.I1X 3045 - 
saaaropon 

Ha)J;XO}J.)KeHIDI Bi,n: CTPaXOBI1X rrpeMiH 3050 - 
Ha)J;XO}J.)KeHIDI cPiHaHcoBI1X yCTaHoB Bi,n: nOBepHeHIDI rr03I1K 3055 - -

IHDli Ha)J;XO}J.)KeHHJI 3095 - -

BItTPaqaHIDI na onn ary:
 
TOBapiB (pofiir , nocrryr) 3100 ( 1 220 ) ( 1 689 )
 
TIpaui 31 05 ( 192 ) ( 137 )
 
Bizrpaxysaas na couiansai 3aXO)J;I1 3110 ( 97 ) ( 68 )
 
3060B'ssaas 3 nonarxis i 360piB 3115 ( 55 ) ( 42 )
 
BItTPaqaHIDI aa onnary 306oB'Jl3aHb 3 nonarxy na npafiyrox 3116 ( 17 ) ( 16 )
 
BItTPaqaHIDI aa onnary 3060B'Jl3aHb 3 nonarxy aa ztozraay 3117 ( - ) ( - )
 
aaprrcrs
 
BHTpaqaHIDI na onnary 3060B'maHh 3 iHIIIHX nonarxis i 360piB 3118 ( 38 ) ( 26 )
 
BItTPaqaHIDI aa ortnary aaancia 3135 ( - ) ( - )
 
BItTPaqaHIDI aa onn ary nOBepHeHHJI asancis 3140 ( - ) ( - )
 
BItTPaqaHIDI na onn ary UUrbOBI1X BHecKiB 3145 ( - ) ( - )
 
BItTPaqaHIDI aa onn ary 306oB'Jl3aHb aa CTPaXOBHMH ( ) ( )
 
KOHTpaKTaMI1 3150 - .
 
BItTPaqaHHJI cPiHaHcoBI1X yCTaHoB aa Ha,n:aHHJI rr03HK 3155 ( - ) ( - )
 
Ixmi BItTPaqaHIDI 3190 ( 150 ) ( 1 )
 
qHCTHH pyx xourria BU:. onepauiauoi LliSlJIbHOCTi 3195 674 -47
 

II. Pyx icourria y peayns'rari iHBecTHuiHHOi WSlJlbHOCTi 
Ha)J;Xo}J.)KeHIDI Bi,n: peaniaanii: 
cP iHaHCoBI1XiHBeCTHUi H 3200 2796 140 
He060pOTHI1X aKTHBiB 3205 - 
Ha)J;Xo}J.)KeHIDI Bi ,n: oTPHMaHIDc 
Bl,n:COTKIB 3215 99 38 
JU1Bl,n:eH,n:lB 3220 - 
Ha)J;Xo}J.)KeHIDI Bi)]; ,n:epHBaTHBiB 3225 - 
Ha)J;Xo}J.)KeHIDI sin nor auremra n03I1K 3230 - 
Ha)J;Xo}J.)KeHIDI sizr BI16YTf5l ztox ipusor o ninrrpacacrsa Ta  .
imuoi rocnonapcsxoi o)J;I1HHUi	 3235 - 



IHIlIi Ha,[(XO)J)KeHH5l 3250 -
BlITpa1-IaHH5l na rrpnnfianaa : 

cPiHaHcoBI1X insecrnuiii 3255 ( 250 ) ( 
Heo6opOTHl1XaKTI1BiB 3260 ( 32 ) ( 
BI1TIJIaTI1 sa ~epl1BaTI1BaMI1 3270 ( - ) ( 
Bnrpasaana na Ha~aHH5l n03l1K 3275 ( - ) ( 
Brrrpaxanna na npl1~6aHH5l no-ripasoro rrinrrpaoacraa Ta ( ) ( 
iHIlIOl rocncnapcsxoi oznonmi 3280 -
IHIlIi TIJIare)Ki 3290 ( - ) ( 
qHCTHH pyx KOIDTiB Bm iHBecTHuiHHOi ~iSlJIhHOCTi 3295 2613 

III. Pyx KOIDTiB y pesym.rari cPiHaHcoBoi ~iSlJIhIlOCTi 

Ha,[(XO)J)KeHH5l sin: 

BJIaCHOrO xanirarry 3300 -
OrpHMaHH5l n03HK 3305 -
Ha,[(Xo)J)KeHH5l Bi~ rrponaacy l.faCTKH B ~Ol.fiPHhO]l,IY . .
rnzmpaeacrai 3310 -
IHIlIi Ha,[(XO)J)KeHIDI 3340 -
Bmpa-raaaa aa : 
BaJ<YI1 BJIaCHl1X axniii 3345 ( - ) ( 
I1oraIlIeHH5l n0311K 3350 -
CTIJIary ~Bi~e~B 3355 ( - ) ( 
Brrrpa-rarraa HUCTIJIary Bi~cOTKiB 3360 ( - ) ( 
Brrrpaxaaaa aa cnnary 3a6oprOBaHOCTI 3 cPiHaHcoBol 3365 ( - ) ( 
ope~ 

Barpaxaana ua npl1,ll6aHH5l l.faCTKH B nosipssoery ( ) ( 
ninrrpacacrai 3370 -
Brrrpa-ranna aa BIDUIUTI1 HeKoHrpOJIhOBaHI1M -racrxaxr y. . . 
~Ol.flPH1X m~npl1E;MCTBaX 3375 

( 
-

) ( 

IHIlIi TIJIare)Ki 3390 ( - ) ( 
qHCTHH pyx KOIDTiB Bm cPiHaHcoBoi ~iSlJIhHOCTi 3395 -
qHCTHH pyx rpoIDoBHX KOIDTiB aa 3BiTHHH nepioa 3400 3287 
3aJIl1IlIOK KOlliTIB aa noxarox pOI<)' 3405 243 
BTIJII1B 3MiHl1 BaJIlOTHl1X KYPCiB aa 3aJIl1IlIOK KOIjtTIB 3410 -
3aJIl1IlIOK KOmTIB aa xinens pOI<)' \ 3415 3530 
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aKTRBaMU "rapoHTIH-IBBeCT" 

(HaHMeHYBallllll) 

3BiT npo BJIaCHHH xani'ran 
aa PiK 2015 p. 

KoJI. 3 3 ,l(Ky,u; I 1801005 

Kon 3apee Kaniran .D,o):{aT- Pesep- Heposno- Heo BI1J1Y BCboro 
pan- CTpOBa- y):{OOUiH KOBI1M BHI1M ):{iJleHI1M nna qeHI1M 

CTaTTSI 
Ka HI1M 

(naMOBI1") 
- KaX xani'ran icani'ran npl16yToK qeHI1M 

(nenoxpu- rcani'ran 
rcanrran 

rcaniran TI1M 
36I1TOK) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3aJII1WOK na nO'JaTOK 
pOKy 4000 15 000 - - 9 - - 15 009 

Kopl1ryBaHHSI: 
3MiHaofinixosoi 
nomrnxn 4005 - - - - - - . 

Banpanneans nonanox 4010 - - - · - - - -
Iaur i 3MiHH 4090 . - - - - - - -

CKOp"rOBaHIM 3aJlI1
WOK na nOqaTOK pOKY 4095 15000 - - - 9 - - 15009 

QI1CTI1" npnfiyrorc 
(36HTOK) sa 3BiTHH" 
nepion 4100 - - - - 357 - - 357 

IHWI1" cyKynHI1" 
noxia sa 3BiTHI1" 
nepion 4110 - - - · - - - -

Jl.oOu.iHKa (ynimca) 
He060poTHllX aKTHBiB 4111 - - . · - - - -
Jl.oouiHKa (yuimca) 
llliHaHcoBHX iHCTpYMeHTIB 4112 - - - - - - - -

Haxornrseni KYPcOBi 
p13HHU.1 4113 - - - - - - - -

"lfaCTKa imuoro CYKYIlHOro 
noxozry acouiiiosamrx i . . 
cmnsaax mzmpnoacra 4114 - - · - - - -

IHIlIHH CYKYIIHHH ztoxia 4116 - - - · - - - -

P03no):{iJI npnfiyrrcy: 
, 

BHlUIaTHBnaCHHKaM 
(ztaaineaaa) 4200 - - - - - - - -

Cnp5IMYBaHIDI npH6YTKY 
,[(0 aapeecrposanor o 
xanrrany 4205 - - - - - -
Bi,[(pax.)'BaHIDI,[(0 
peaepsnoro xarrrrany 4210 - - - - - - - -

Cyaa '1I1CTOro np116yTKY, 
HaJIe)J(Ha ,[(0 6fO,LOKery 
Bl,LJ;nOBl,LJ;HO,[(O 
3aKOHo,[(aBCTBa 4215 - - - - - - - -

CYMa QHCTOrO npl16YTKY 
aa CTBopeHIDI 
cneuians mrx 
(uinsosax) <pOH):(iB 4220 - - - - - - - -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Cyua qHCTOro rrpafiyrxy 
na MaTepiaJIbHe 
3aOXOqeHIDI 4225 - - - - - - - . 

BHecKH y'-IaCHHKiB: 

BHecKH zto xanirany 4240 - - - - - - - -
Iloraureaaa safopro
BaHOC1; 3 xanir any 4245 . - - - - -
BHJlYlfeHHSI xanirany: 
BMKYil a K~iH (s acr ox) 4260 - - - - - - - -
Il eperrponaac BHK)'TI-
JIeHMX aKWH (sacrox) 4265 - - - - - - -

AHYJllOBaHIDI BMKYIlJIe-
HMX a~iH (xacr os) 4270 - - - - - - - -

B ~IeHIDI qaCTKH B 
xanrr arn 4275 . - - - - - - -

3MeHrneHIDI HOMiHaJIb-
HOI saprocri aKWH 4280 - - - - - - - -

Imni 3MiHM B xanirani 4290 - - - . - - . -

ITpHA6aHIDl (npo,n;a)J() 
HeKOHTPOJIbOBaHOI 
qaCTKH B,n;OqlpHbOMy 

. . 
m,n;npH€MCTBI 4291 - - - - - - -

Pa30M 3MiH Y icanirani 4295 - - - - 357 - . 357 

3aJJHlllOK na xiaem, I 
pOKY 4300 l~ 000 / 

- - . 366 - - 15366 
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ  
«ГАРАНТІЯ-ІНВЕСТ» (код 33238312) 
 
Примітки до фінансової звітності  
за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року 

(в тис. грн.)  
 
1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО 
      Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Гарантія-Інвест» (далі 
- Товариство) засноване у 2004 р. 
     Товариство здійснює свою діяльність на підставі Ліцензії на здійснення професійної діяльності на 
фондовому ринку – діяльності з управління активами інвестиційних інвесторів (діяльність з управління 
активами) серія АЕ №294656, що видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
30.12.2014 р., строк дії Ліцензії з 30.12.2014 р. – необмежений, та Ліцензії на право здійснення 
діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів серія АБ №115993, видана Державною 
комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 29.12.2008 р.  строк дії ліцензії з 24.04.2008 - 
безстроково.   
 
Предметом діяльності Товариства є: 
     - управління активами інституційних інвесторів (інститутів спільного інвестування (пайових та 
корпоративних інвестиційних фондів), недержавних пенсійних фондів, страхових компаній; 
- адміністрування недержавних пенсійних фондів; 
- інші види діяльності у відповідності з метою діяльності Товариства, не заборонених чинним 
законодавством України. 

     Діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) 
становить виключний вид професійної діяльності та не може поєднуватись з іншими видами 
професійної діяльності на фондовому ринку, крім випадків, передбачених чинним законодавством.  
     
Місцезнаходження товариства: 01030, м. Київ, вул. В’ячеслава Липинського, буд.12, оф. 4. 
 
Кількість працівників станом на 31 грудня 2015 р. та 2014 р. складала 6 осіб. 
 
У звітному році Товариство здійснювала управління активами трьох пайових інвестиційних фондів, 
адміністрування ПФ «Фармацевтичний» та управління активами ПФ «Фармацевтичний». 
 
Станом на 31 грудня 2015 р. та 31 грудня 2014 р. учасниками Товариства були: 
Учасники Товариства: 31.12.2015 31.12.2014 
 % % 

Безпалько Микола Андрійович 1,0 1,0 
ТОВ Юридична фірма «Голобородько і партнери» 0,28 0,28 

ТОВ «Потенціал+» 98,72 98,72 
Всього 100,0 100,0 
 
2.Загальна основа подання інформації 
 
2.1. Основа надання інформації 

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

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2015 
року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти 
бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2015 року, що офіційно 
оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України. 



  

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім 
вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2015 року, 
дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, 
достовірної, зіставної та зрозумілої інформації. 

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

 
2.2. Стандарти які прийняті, але ще не набули чинності 
 

 
Стандарти 

та 
поправки 
до них 

 
 

Основні вимоги 

 
Ефективн

а дата 

 
Достроко

- ве 
застосу- 
вання 

Застосуваня 
у 

фінансовій 
звітності за 
рік, що 

закінчився 
31.12.2015 р. 

Вплив 
поправок 

МСФЗ (IFRS) Стандарт встановлює Стандарт
«Відкладені ра- обліку залишків на відкладе- застосова-
хунки, що регу- них рахунках тарифного ний,

лювання. Дія стандарту КУА не
рюється тільки на входить до
що вперше застосовують сфери його
дарти МСФЗ та раніше 
вали залишки на відкладених
рахунках тарифного регулю-
вання згідно з 
стандартами обліку.
зберегти застосовувану
облікову політику, пов'язану 

люються» 

регульованими тарифами

01.01.2016 
р. 

Не 
застосован
о 

Не застосовано

дії 

МСФЗ (IFRS) 9 
«Фінансові 
ін- 
струменти» 

Нова класифікація та 
вимоги до оцінки 
фінансових активів та 
зобов'язань, поліпшена мо- 
дель обліку операцій 
хеджу- вання, нова модель 
знецінен- ня фінансових 
інструментів на основі 
очікуваних збитків 

01.01.2018 
р. 

Не 
застосован
о 

Не застосовано Керівниц
тво 
розглядає 
можливос
ті 
потенційн
ого 
впливу 
цих змін 
на фі- 
нансову 
звіт- 
ність 

 
 2.3.Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення 

 Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є українська гривня. 
Фінансова звітність складена у тисячах гривень, округлених до цілих.       

  
2.4 Безперервність 
    Фінансова звітність  Товариства складена на основі припущення, що Товариство функціонуватиме 
невизначено довго і залишатиметься діючим в осяжному  майбутньому. 

На думку керівництва дані фінансової звітності свідчать про можливість продовження діяльності 
на безперервній основі. 

 
2.5. Звітний період фінансової звітності 

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто 
період з 01 січня по 31 грудня 2015 року. 
 



  

2.6. Рішення про затвердження фінансової звітності 
Фінансова звітність Товариства буде затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником 
Товариства 29 лютого 2016 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни 
до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску. 
 
2.7 Форма та назви у фінансових звітах   
Формат фінансової звітності МСБО 1 «Подання фінансових звітів» не встановлює єдиного формату 
фінансових звітів, у стандарті наводиться перелік показників, які необхідно наводити в кожній з форм 
звітності та у примітках. 
Перелік, форми та назви фінансової звітності Компанії застосовані відповідно НП(С)БО 1 «Загальні 
вимоги до фінансової звітності». 
Статті фінансової звітності за МСФЗ вписані в найбільш доречні рядки форм фінансових звітів, 
затверджених Міністерством фінансів України. Розкриття додаткової інформації, як це передбачено 
МСФЗ/МСБО, здійснюється у примітках до річної фінансової звітності.  
 
3.Методи подання інформації у фінансових звітах 

Згідно НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або 
збитку, за класифікацією, основаною на методі "функції витрат" або "собівартості реалізації", згідно з 
яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на 
адміністративну діяльність.  

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

 
4. Використання оцінок та припущень 

При підготовці фінансової звітності Товариство робить оцінки та припущення, які мають вплив на 
визначення суми активів та зобов'язань, визначення доходів та витрат звітного періоду, розкриття 
умовних активів та зобов'язань на дату підготовки фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО 
та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Фактичні 
результати можуть відрізнятися від таких оцінок.  
 
5. Основні принципи облікової політики. 
5.1. Основа формування облікових політик 
Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані 
суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові 
політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме 
доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі 
політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим. 
Згідно облікової політики Товариства мінімальний рівень суттєвості для врахування господарських 
операцій становить 1% від валюти балансу.    
Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог 
МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ, зокрема, 
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», який застосовується Товариством раніше дати набуття чинності. 
 
5.2. Інформація про зміни в облікових політиках 
Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операції, інших події 
або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші 
політики можуть бути доречними. 
 
5.3  Визнання та оцінка фінансових інструментів 
    Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки коли воно 
стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу 
фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку. 
     Товариство визнає такі категорії фінансових інструментів: 

• дебіторська заборгованість; 
• фінансовий актив, наявний для продажу; 
• інвестиції, утримувані до погашення; 
• грошові кошти 

     



  

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство оцінює їх за 
їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які безпосередньо належить до придбання або 
випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання. 
   Оцінки та покладені в їх основу припущення постійно переглядаються. 
   
5.4  Грошові кошти та їхні еквіваленти 
   Грошові кошти включають кошти на  рахунках у банках, а також банківські  депозити. 

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. 

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

Номінальна вартість депозиту може не дорівнювати його справедливій вартості, у разі, якщо 
депозит, що знаходяться в банківській установі, розміщений більше ніж на рік, здійснюється 
дисконтування за середнім значенням відсоткових ставок, депозитів, що належать Товариству. 
        У разі призначення Національним банком України в банківській установі тимчасової адміністрації 
або прийняття рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності ймовірності повернення 
грошових коштів визнання їх як активу припиняється і відображається у складі збитків  звітного 
періоду. 
 
5.5.Фінансові активи, наявні для продажу 
     До фінансових активів доступних для продажу, Товариство відносить інвестиції в акції, облігації, 
пайові інвестиційні сертифікати. Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою 
вартістю. Якщо справедлива вартість пайових інвестицій не може бути достовірно визначена, вони 
відображаються за собівартістю чи історичною вартістю, яка вважається їх справедливою вартістю.  
 
5.6.Фінансові активи, утримувані до погашення 
     До фінансових активів, утримуваних до погашення, Товариство відносить  векселі,  що їх Товариство 
має реальний намір та здатність утримувати до погашення. Управлінським персоналом Товариства 
прийняте рішення обліковувати їх за справедливою вартістю, що сформувалась в момент придбання. 

 
5.7. Довгострокові необоротні активи, призначені для продажу 
    Товариство класифікує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова 
вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання. 
Необоротні активи, утримувані для продажу, оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за 
найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартістю з вирахуванням витрат на операції, 
пов’язані з продажем. Амортизація на такі активи не нараховується. Збиток від зменшення корисності 
при первісному чи подальшому списанні активу до справедливої вартості за вирахуванням витрат на 
продаж визнається у звіті про фінансові результати. 
 
5.8. Згортання фінансових активів та зобов’язань 
     Фінансові активи та зобов’язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здійснювати 
залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати 
зобов’язання одночасно 
 
5.9. Основні засоби 

Товариство визнає матеріальний об’єкт основним засобом, якщо він утримується з метою 
використання їх у процесі своєї діяльності. Одиницею обліку основних засобів вважається окремий 
об’єкт. Всі об’єкти основних засобів розподілені на окремі групи. Основні засоби відображаються за 
собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації  та накопичених збитків від зменшення 
корисності . 
Доходи чи витрати від вибуття основних засобів визначаються шляхом порівняння надходжень від 
реалізації та балансової вартості і включаються в інші доходи або витрати від діяльності.  
    Товариство не визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів витрати на щоденне 
обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об’єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи 
збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об’єкта основних засобів визнаються такі подальші 
витрати, які задовольняють критеріям визнання активу.  
   Амортизація основних засобів. 
   Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом  



  

протягом термінів корисного використання різних об’єктів основних засобів: 
машини та обладнання                                                  від 2  до 10 років 
меблі від 5 до 15 років 
інші основні засоби від 2 до 15 років 

    Термін корисного використання і методи амортизації активів  аналізуються в кінці кожного річного 
звітного періоду, і  при необхідності в них вносяться перспективні коригування. Ліквідаційна вартість 
основних засобів не розраховується, і для цілей амортизації застосовується її нульове значення. 
         Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного 
використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. 
Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив 
класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу. 

 
5.10. 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. 
 
5.10.1Ліцензії  
  Вартість ліцензій представляє собою виплати державі на їх отримання. Товариство враховує ліцензії за 
справедливою вартістю й використовує справедливу вартість як фактичну. Після первісного визнання 
ліцензії відображаються за вартістю придбання з вирахуванням амортизації. 
Метод амортизації-прямолінійний. 
Строк дії отриманих Товариством ліцензій – встановлений Комісією з цінних паперів та фондового 
ринку та Нацкомфінпослуг, тому строк корисного використання цих ліцензій оцінюється за 
визначеними в них датами. 
 
5.10.2. Програмне забезпечення    
  Програмне забезпечення при первісному визнанні відображаються за вартістю придбання Після 
первісного визнання нематеріальні активи у вигляді програмного забезпечення відображаються за 
вартістю придбання з вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від знецінення. 
Амортизується прямолінійним методом протягом  строку корисного використання . 

 
 5.11. Запаси 
    Придбані запаси зараховуються на балансі за первісною вартістю. Запаси складаються, головним 
чином із канцелярських матеріалів. Оцінка витратних матеріалів при вибутті здійснюється за методом 
середньозваженої собівартості. Вартість малоцінних та швидкозношуваних  предметів при їх відпуску в 
експлуатацію повністю списується на витрати та виключається зі складу запасів.  
    
   5.12. Орендовані активи 
   Товариство виступає як орендатор. 
   Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов’язані з правом власності на актив, фактично 
залишаються в орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендовані активи не визнаються у 
звіті про фінансовий стан Товариства.  Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються як 
витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди.  

 
5.13. Податок на прибуток 
     Витрати з податку на прибуток являють собою витрати з поточного податку.  Поточні витрати на 
сплату податку на прибуток на діяльність з управління активами Товариства розраховані згідно 
українському податковому законодавству. Поточні витрати Товариства за податками розраховуються з 
використанням податкових ставок, чинних  на дату балансу. Товариство визнає поточні  витрати з 
податку на прибуток в збиток за звітний період. 

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

  
 



  

5.15. Виплати працівникам 
Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов’язання після 

вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очікувану вартість короткострокових 
виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток – під час надання працівниками послуг, які 
збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних. 

 
5.16. Пенсійні зобов’язання 
     Відповідно до українського законодавства, Товариство утримує внески із заробітної плати 
працівників до Пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із 
поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати відображаються у періоді, в якому були надані 
працівникам послуги, що надають їм право на одержання внесків, та  зароблена відповідна заробітна 
платня. Додатково Товариство має недержану пенсійну програму з визначеними внесками, яка 
передбачає внески від роботодавця, які розраховуються у вигляді фіксованої суми  та відображаються у 
періоді, в якому була нарахована відповідна плата. 

 
5.17. Доходи та витрати 
     Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохід від надання послуг відображається в 
момент виникнення незалежно від дати надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня 
завершеності операції з надання послуг на дату балансу. 
     Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати. 
     Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні 
доходи. 
    Витрати 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. 

 
5.17.1. Доходи від управління активами ІСІ, НПФ та адміністрування пенсійних фондів 
Діяльність з управління активами інституційних інвесторів, недержавних пенсійних фондів (діяльність з 
управління активами) та діяльність з адміністрування пенсійних фондів становлять виключний вид 
професійної діяльності та не можуть поєднуватись з іншими видами професійної діяльності на 
фондовому ринку та ринках фінансових послуг, крім випадків, передбачених чинним законодавством 
 
Доходи від управління активами фондів включають в себе винагороди окремо по кожному фонду, 
розмір яких встановлюється: 

- для ПВІФ – в Регламентах та Проспектах емісії  
- для НПФ – в Договорах на управління активами   

Доходи від адміністрування пенсійних фондів включають в себе винагороди окремо по кожному фонду, 
розмір яких встановлюється в Договорах на адміністрування пенсійних фондів. 
Крім того, Товариство отримує доходи від продажу фінансових активів (цінних паперів, корпоративних 
прав, тощо). 
 
 5.18. Умовні зобов'язання та активи. 

Товариство не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан Товариства. Інформація про 
умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні 
вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив 
розкривається, коли надходження економічних вигід є ймовірним. 
 
5.19. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів 

На кожну звітну дату Товариство проводить аналіз дебіторської заборгованості, іншої дебіторської 
заборгованості та інших фінансових активів на предмет наявності ознак їх знецінення. Збиток від 
знецінення визнається виходячи з власного професійного судження керівництва за наявності 
об’єктивних даних, що свідчать про зменшення передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним 
активом у результаті однієї або кількох подій, що відбулися після визнання фінансового активу. 
 
5.20.     Статутний капітал  
Статутний капітал, включає в себе внески учасників. Товариство визнає додатковий капітал, 
сформований  внесенням грошових коштів її учасниками, в складі власного капіталу. 
 
5.21.  Резервний капітал  
Згідно з положеннями законодавства України Товариство формує резервний капітал. 



  

Згідно Статуту в Товаристві створюється резервний фонд в розмірі 25% статутного (складеного)  
капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду становить 5% суми чистого прибутку.  
 
6. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості  
6.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою 
вартістю 

Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань, 
тобто такі оцінки, які вимагаються МСБО 26 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного 
періоду. 
Класи активів та 
зобов’язань, 
оцінених за 

справедливою 
вартістю 

 
Методики оцінювання 

Метод 
оцінки 

(ринковий, 
дохідний, 
витратний) 

 
Вихідні дані 

Грошові кошти та їх 
еквіваленти 

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

Ринковий Офіційні курси НБУ 

Депозити (крім 
депозитів до 
запитання) 

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

Дохідний 
(дисконтуван
ня грошових 
потоків) 

Ставки за депозитами, 
ефективні ставки за 
депозитними договорами 

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

Ринковий, 
дохідний  

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

Інструменти 
капіталу 

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

Ринковий, 
витратний 

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

Дебіторська 
заборгованість 

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

Дохідний Контрактні умови, 
ймовірність погашення, 
очікувані вхідні грошові 
потоки 

Поточні 
зобов’язання 

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

Витратний Контрактні умови, 
ймовірність погашення, 
очікувані вихідні грошові 
потоки 

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



  

У результаті змін ймовірності погашення та очікуваних вхідних грошових потоків (дані 3-го рівня 
ієрархії) унаслідок простроченого Векселя придбаного як інвестиція було визнано знецінення активу на 
136 тис. грн., що зменшило прибуток Товариства за звітний 2015 рік на аналогічну суму. 
 
6.3. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості 

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 

Класи активів та 
зобов’язань, 
оцінених за 

справедливою 
вартістю 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Дата оцінки 31.12.15 31.12.14 31.12.15 31.12.14 31.12.15 31.12.14 31.12.15 31.12.14
Дебіторська 
заборгованість за 
нарахованими 
доходами 

– – – –  
13

 
4 

 
13

 
4

Дебіторська 
заборгованість за 
виданими 
авансами 

 13 18 13 18

Дебіторська 
заборгованість за 
товари, роботи 
послуги 

 242 179 242 179

Інвестиції 
доступні для 
продажу 

 
- 

 
-

 
-

–  
11762

 
14692 

 
11762

 
14692

Поточна 
кредиторська 
заборгованість 

 154 151 154 151

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

У попередньому 2014 році переведень між рівнями ієрархії не було. 
Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є 

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

 
7. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах 
7.1. Дохід від реалізації 
 2015 2014 
Дохід від реалізації послуг з управління активів КІФ    306        254
Дохід від реалізації послуг управління активів ПІФ 2146     1687
Всього доходи від реалізації  2452      1941
7.2. Інші доходи, інші витрати   
Інші доходи 2015 2014 
Дохід від реалізації цінних паперів 2796 140
Всього 2796 140
Інші витрати 2015 2014 
Собівартість реалізованих інвестицій 3028 140
Інші витрати 151 -
Зменшення корисності необоротних активів - -
Списання необоротних активів - -
Всього 3179 140
7.3. Адміністративні витрати   

 2015 2014 



  

Матеріальні витрати 17 12
Витрати на персонал 246 170
Відрахування на соціальні заходи 88 62
Амортизація 31 29
Витрати на охорону 7 -
Аудит,консультаційні та професійні послуги 1029 1538
Витрати з оренди 18         14
Послуги зв’язку 8           7
Супровід програмного забезпечення 52         26
Послуги банків 3          3
Інші витрати 204 71
Членські внески 38         27
Пенсійні внески в НПФ 1           1
Всього адміністративних витрат 1742 1960
7.4. Фінансові доходи та витрати   
 2015 2014 
Процентні доходи   
Процентний дохід за борговими цінними паперами - 7
Відсотки на депозитному рахунку в банку 108 34
Всього процентні доходи 108 41
 
7.5. Податок на прибуток 

                                                                                           31.12.2015     31.12.2014 
Податкова ставка податку на прибуток 18% 18% 
Поточний податок за встановленою 
 податковою ставкою 78 17 
Витрати з податку на прибуток 78 17 
 
7.6. Нематеріальні активи 
 
За історичною вартістю Нематеріальні активи 
Балансова вартість:   
на 31.12.2014 року 235 
на31.12.2015 року            235 
Накопичена амортизація: 
на 31.12.2014 року 215 
Нарахована за рік 20 
31 .12.2015 року 235 
Чиста балансова вартість: 
На 31.12.2014 року 20 
На 31.12.2015 року 0 
      
7.7. Основні засоби 
 
За історичною 
вартістю 

Машини та 
обладнання 

Меблі та 
приладдя 

Інші основні 
засоби 

Всього 

1 2 3 4 5 
Балансова вартість:  
  
На 31.12.2014 року 70 8 55   133    
Надходження 26 0 6 32
Вибуття 0 8 8
31.12.2015 року 96 8 53 157 
Накопичена амортизація: 



  

На31.12.2014року 58 8 48 114
На 31.12. 2015 року 64 8 44 116
Чиста балансова вартість 
На31.12.2014року 12 0 7 19
На31.12.2015року 32 0 9 41

 
Протягом року відбулося вибуття  основних засобів на суму 8 тис. грн. які не відповідали критеріям 

визнання активу- повний фізичний та моральний знос . 
У складі основних засобів є повністю зношені основні засобі, проте керівництво планує й надалі 
використовувати об’єкти основних засобів та отримувати від цього економічні вигоди.  
 
 
7.8. Інвестиції, доступні для продажу 

 31 грудня 2015 31 грудня 2014 

Акції інших Товариств 13 285

Іменні інвестиційні сертифікати 11 749 13 770

Всього: 11 762 14 055
 
У зв'язку з відсутністю активного ринку, щодо акцій Товариств на 31.12.2015 р. інвестиції доступні 

для продажу обліковуються за собівартістю. 
      Іменні інвестиційні сертифікати оцінюються за історичною вартістю (собівартістю), яка вважається 
їх справедливою вартістю.  
 
7.9.. Інвестиції до погашення 
 31 грудня 2015 31 грудня 2014 

Векселі 
- 637 

Всього боргові цінні 
папери 

-                             637 

 
7.10. Запаси 
 31 грудня 2015 31 грудня 2014 
Витратні  матеріали (за історичною 
собівартістю) 

6 6 

Всього запаси 6 6 
 
7.11. Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість 
 31 грудня 2015 31 грудня 2014 
Торговельна дебіторська  242 179 
Аванси видані 13 18 
Чиста вартість торговельної 
дебіторської заборгованості 

255 197 

Дебіторська заборгованість Товариства не має забезпечення. 
29 травня 2015 року  Національний банк України призначив тимчасову адміністрацію в ПАТ «УПБ» . В 
результаті цього грошові кошти Товариства в сумі 112 тис. грн., що знаходились на поточному рахунку 
в зазначеному банку, були перекласифіковані у склад поточної дебіторської заборгованості, та станом на 
31.12.2015 були знецінені за рахунок резерву сумнівних боргів до нульової вартості. Зазначена сума 
заборгованості обліковується Товариством на збалансовому рахунку. 
 
7.12. Грошові кошти 
 31 грудня 2015 31 грудня 2014 
Рахунки в банках, грн.    30     53 
Банківські депозити, грн. 3500 190 



  

Всього 3530 243 
   Грошові кошти  Товариства  не обмежені у використані. 
   Сума  залишків на рахунках підтверджена виписками банків станом на останній операційний день 
банку у 2015 році. 
    Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років банківські депозити не включали нараховані проценти в сумі 
13 тис. грн. та 4 тис. грн. відповідно. 
 
7.13. Статутний капітал 

Станом на 31 грудня 2015 року зареєстрований та сплачений капітал складав 15 000 тис. грн.  
Станом на 31 грудня 2014 року зареєстрований та сплачений капітал складав 15 000 тис. грн. 
 

7.14 . Короткострокові забезпечення 
 31 грудня 2015 31 грудня 2014 
Резерв відпусток 9 2 
Всього 9 2 

 
7.15. Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість 
  31 грудня 2015 31 грудня 

2013 
Торговельна кредиторська заборгованість  154 151 
Розрахунки з бюджетом  78 17 
Всього кредиторська заборгованість  232 168 
 
7.16. Звіт про рух грошових коштів 
Звіт грошових коштів за 2015 рік складено за вимогами МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів» за 
прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень 
грошових коштів чи валових виплат грошових коштів на нетто-основі. У звіті відображено рух 
грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. 
 
Операційна діяльність – полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності, витрати на придбання 
оборотних активів, втрати на оплату праці персоналу, сплату податків, відрахування на соціальні заходи 
та інші витрати. 
 
Інвестиційна діяльність — це придбання та продаж: необоротних активів, у тому числі активів 
віднесених до довгострокових, та поточних фінансових інвестицій, інших вкладень, що не 
розглядаються як грошові еквіваленти, отримані відсотки та дивіденди. 
 
Фінансова діяльність — це надходження чи використання коштів, що мали місце в результаті   
отримання та погашення позик. 
 
Результатом чистого руху коштів від діяльності Товариства за звітний 2015 рік є позитивне  значення 
руху грошових коштів в сумі – 3530 тис. грн. 
 
7.17. Звіт про власний капітал 
Товариство складає Звіт про власний капітал де інформує про зміни у власному капіталі відповідно до 
МСБО 1. Звіт про власний капітал за 2015р. включає таку інформацію: 
 

- загальний сукупний прибуток / збиток за період; 
- зміни в результаті отриманого прибутку (збитку), відрахувань до резервного  

фонду. 
 

До статей власного капіталу в балансі Компанії входять: 
 
 31 грудня 2015 31 грудня 2014 
Статутний капітал 15000 15000 
Нерозподілені прибутки / непокриті збитки 366 9 
Всього власний капітал 15357 15009 



 
Нерозподілений прибуток на 31.12.2015 р. становлять 366 тис. грн. В порівнянні з залишком на кінець 
2014 року прибуток утворився за рахунок отриманих за підсумками роботи в 2015 році доходів від 
надання послуг та відсотків на депозит. 
 
8. Розкриття іншої інформації 

Умовні зобов’язання та невизнані контрактні зобов’язання 
Товариство не має умовних активів і зобов’язань, а також і невизнаних контрактних зобов’язань. 
Судові процеси 
Станом на звітну дату  Товариство  не є ні позивачем, ні відповідачем за жодним судовим 

процесом. 
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. 

Економічне середовище 
Товариство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які 

впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний 
розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським урядом, а також інших 
подій, які перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє спрямування економічної політики з 
боку українського уряду може мати вплив на реалізацію активів Товариства, а також на здатність 
Товариства сплачувати заборгованості згідно зі строками погашення. 

Керівництво Товариства провело найкращу оцінку щодо можливості повернення та класифікації 
визнаних активів, а також повноти визнаних зобов'язань. Однак Товариство ще досі знаходиться під 
впливом нестабільності, вказаної вище. 
Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів 

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

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

До пов'язаних сторін або операцій з пов'язаними сторонами належать: 
• підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під контролем, або 

ж перебувають під спільним контролем разом з Товариством; 
• асоційовані компанії; 
• спільні підприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником; 
• члени провідного управлінського персоналу Товариства; 
• близькі родичі особи, зазначеної вище; 
• компанії, що контролюють Товариства, або здійснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий 

відсоток голосів у Товаристві; 
• програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Товариства або будь-якого 

іншого суб'єкта господарювання, який є пов'язаною стороною Товариства. 
 
Інформація щодо пов’язаних осіб наведена в таблиці нижче: 
№ Повне найменування юридичної 

особи – власника, П.І.Б. – 
пов’язаної осіб 

Ідентифікаційний 
код юридичної 
особи або 
реєстраційний 
номер облікової 

Місцезнаходження 
юридичної особи 
чи паспортні дані 
фізичної особи, 
про яку подається 

Частка в 
статутному 
капіталі, %  

  



  

картки платника 
податків* (за 
наявності) 

інформація (серія і 
номер паспорта, 
дата видачі та 
найменування 
органу, що його 
видав 

1. Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Потенціал+» 

32753920 Україна, Київська 
область, м. Ірпінь, 
вул. Центральна, 
буд.113-б, індекс 
08200 

98,72 

Керівник Товариства: 2. 
Зелинський Антон Олександрович 
(прямі родичі керівника 
пов’язаності не мають) 

3049815679 Паспорт серії АК 
598011, виданий. 
Саксаганським РВ 
Криворізького МУ 
УМВС України у 
Дніпропетровській 
обл.  30 серпня 
1999 р. 

0 

3. Інші пов’язані фізичні чи юридичні особи відсутні 
 
 
Протягом  2015 та 2014 років ТОВ КУА «ГАРАНТІЯ-ІНВЕСТ» мала такі операцій з пов’язаними 
особами: 

 
 2015 2014 
 Операції з 

пов'язаними 
сторонами 

Всього Операції з 
пов'язаними 
сторонами 

Всього 

1 2 3 4 5 
Реалізація -        -     - - 
Поточна дебіторська 
заборгованість 

- - - - 

Поточна кредиторська 
заборгованість 

- - - - 

Короткострокові виплати 
працівникам (ключовому 
управлінському персоналу) 

246 64 170 43 

 
 
9. Цілі та політика управління фінансовими ризиками 

 
Діяльність Товариства піддається різним фінансовим ризикам:  

Кредитний ризик 
Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе 

виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний 
ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, 
облігації та дебіторська заборгованість. 

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

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

Національною рейтинговою шкалою; 



  

• ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту та 
неповернення депозитів  
 

Всі грошові кошти Товариства знаходяться в банківських установах з кредитним рейтингом 
інвестиційного рівня. Станом на 31.12.2015р. депозити Товариства складають 3530тис. грн, в т. ч. 

 
Вклади в банках (депозити), у тому числі назва банківської 

установи, кредитний рейтинг 31.12.2015 
 

31.12.2014 
ВТБ Банк  
( РА«Експерт-Рейтинг» uaAA+ )  3 500 

-

ПАТ»УПБ» - 190
Ринковий ризик 

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

Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають 
унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони 
чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що 
впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку. 

Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом’якшення 
цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення 
в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком.   

Активи, які наражаються на цінові ризики : 
: 

Тип активу 31 грудня 2015 31 грудня 2014 
Інвестиційні сертифікати  11749 13770 
Акції 13 285 
Векселі - 636 
Всього 11762 14691 

Частка в активах Компанії, %                     75 %                               97 % 
 
Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 

фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво 
Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як на доходи 
Товариства, так і на справедливу вартість чистих активів. 

Можлива зміна справедливої вартості боргових фінансових інструментів з фіксованою відсотковою 
ставкою розрахована як різниця між дисконтованими грошовими потоками за діючою ставкою та 
дисконтованими грошовими потоками у разі зміни відсоткової ставки за кожним фінансовим 
інструментом. 

Активи, які наражаються на відсотковий ризик : 
Тип активу 31 грудня 2015 31 грудня 2014 

Депозити 3530 190 
Векселі - 637 
 
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. 

Товариство не наражається на значні ризики, оскільки інвестує кошти в високоліквідні інвестиції з 
терміном погашення два місяці. 



  

      Інформація щодо недисконтованих платежів за фінансовими зобов'язаннями Товариства в розрізі 
строків погашення представлена наступним чином: 
 
Рік, що закінчився 

31 грудня 2015 
року 

До 1 
місяця 

Від 1 
місяця до 
3 місяців

Від 3 
місяців до 

1 року 

Від 1 
року до 
5 років 

Більше 5 
років 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 
Короткострокові 
позики банка 

- - - - - -

Торговельна та 
інша кредиторська 
заборгованість 

- 163 - - - -

Поточна 
заборгованість за 
розрахунками з 
б

-  78 - - - -

Всього  241  
Рік, що закінчився 

31 грудня 2014 
року 

До 1 
місяця 

Від 1 
місяця до 
3 місяців

Від 3 
місяців до 

1 року 

Від 1 
року до 
5 років 

Більше 5 
років 

Всього 

Короткострокові 
позики банка 

- - - - - -

Поточна 
Торговельна та 
інша кредиторська 

 153  

Поточна 
заборгованість за 
розрахунками з 
бюджетом 

- 17 - - - -

Всього  170  
 
10. Управління капіталом 
Товариство здійснює заходи з управління капіталом, спрямовані на зростання рентабельності 

капіталу, за рахунок оптимізації структури заборгованості та власного капіталу, таким чином, щоб 
забезпечити безперервність своєї діяльності. Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу 
на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим 
ризики.  
 
      Результати розрахунку вартості чистих активів Товариства за 2015 рік наведені нижче:  

тис. грн. 

Активи Зобов’язання  Вартість чистих активів  
(гр. 1 – гр. 2) 

15607 241 15366 
 
Результати порівняння розміру вартості чистих активів з розміром статутного капіталу у відповідності 
до статті 144 Цивільного кодексу України наведені в таблиці нижче:  
 

тис. грн. 

Рік Вартість чистих 
активів 

Статутний 
капітал 

Різниця  
(гр. 2 – гр. 3) 

2015 р. 15366 15000 366 
 
Розмір власного капіталу Товариства на 31.12.2015 р. відповідає вимогам п. 12 розд. 3 Ліцензійних умов 
провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з  



ynpa s.i in - . ~ :nma!>1H incraryniaaax iusecropia Cr(i5lJIbHOCTi 3 ynpaBJIiHH5I aKTHSaMI1), 3aTBep)J)KeHI1X 

phuea ns HTI..ITl<1>P X!! 1281 ain 23.07.2013 p. (ia 3MiHaMH Ta ,L\OnOBHeHH5IMH), i e 6iJIbUlHM HbK pisens 

7000 rue, H. 

11. Onepauiilai CeUteHTH 

TIpOT51r OM _015 pOKY TOBapl1CTBO 3,L\iHCHlOBaJIO ,L\i5lJTbHiCTb B O,L\HOM)' reorpadiiuaoxry 'ra 6i3HeC cerveuri, 
OTIKe .uO.:raTOK ,L\O pi1.JHOI cPiHaHCOBOI 3BiTHOCTi «!HcPOpMaQi51 sa CerMeHTaMH» He rorysasca . 

12. Ilo.Jii nicns 3BiTHOI nara 

10 rnororo 2016 p . Focnonapcsxaa CY,L\OM M. Oneca nopyureno cnpasy npo 6aHKpYTcTBO ITAT « O ,L\eCb Kffii 

aadrronepepofiaati 3aBO,L\». YHacJIi,L\OK UI1X OO,L\iH CnpaBe,L\JIHBa sapricrs naxera ITAT « O ,L\eCbKHH 

uadrrorrepepofiuati 3aBO,L\», uto BXO,L\HTb ,L\O cxnazry iHBeCTHQiH nocrymrax ,L\JI5I OpO,L\aJKy, MO:>Ke 3HH3HTHCb Ta 

BOJIHHYTH aa 1.JHCry aapricrs aKTI1BiB TOBapI1CTBa. 

,l],npeKTop 

TOB <<KYA «I'aparrria-Iuaecrx 

rOJlOBHHU fiyxrarrrep 
TOB <<KYA «I'aparrria-Iaaecr» 
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