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ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ГАРАНТІЯ-ІНВЕСТ» (код 33238312)
Примітки до фінансової звітності
за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року
(в тис. грн.)

Звіт про прибутки та збитки
та інший сукупний дохід за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року
Примітка
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Адміністративні витрати
Інші операційні витрати
Іші фінансові доходи
Інші доходи
Інші витрати
Прибуток до оподаткування
Витрати з податку на прибуток
ПРИБУТОК ЗА РІК
Інші сукупні прибутки
УСЬОГО СУКУПНИЙ ПРИБУТОК ЗА РІК

2
7.1
7.3
7.3
7.4
7.1
7.2

Рік, що закінчився
31 грудня
2015
2016
3
4
3203
2452
(3850)
686
(13)
26
5
21

(1612)
(130)
108
2796
(3179)
435
78
357

21

357

Примітка

31 грудня
2016

2

3

31
грудня
2015
4

7.5

Звіт про фінансовий стан станом на 31 грудня 2016 року

1
АКТИВИ
Непоточні активи
Нематеріальні активи
Основні засоби
Фінансові інвестиції, утримувані для продажу
Поточні активи
Запаси
Торгівельна дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість за виданими авансами
Дебіторська заборгованість за розрахунками з
нарахованих доходів
Грошові кошти та їх еквіваленти
ВСЬОГО АКТИВИ
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ`ЯЗАННЯ
Власний капітал
Статутний капітал
Резервний капітал

7.6
7.7
7.8; 9

66
32
11749

41
11762

7.9
7.10
7.10
7.11

6
291
9
50

6
242
13
13

7.12

3501

3530

10

15704

15607

7.13; 7.17
7.17

15000
18

15000
1

Нерозподілені прибутки
Всього капітал
Поточні зобов`язання та забезпечення
Торгівельна кредиторська заборгованість
Поточна кредиторська заборгованість за:розрахунками:
розрахунками з бюджетом: у тому числі
розрахунками з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточні забезпечення
Всього зобов'язання
ВСЬОГО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА
ЗОБОВ`ЯЗАННЯ

7.17

369
15387

366
15366

7.15

255

154

7.15
7.15
7.15
7.15
7.14
10
10

10
5
6
23
23
317
15704

78
78
9
241
15607

Звіт про зміни в капіталі за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року (Примітка 7.17)

Статутний
капітал
1
Залишок на 31 грудня 2014 року
Надходження від власників
Використання прибутку
Усього сукупний прибуток за рік
Залишок на 31 грудня 2015 року
Надходження від власників
Чистий прибуток
Відрахування до резервного капіталу
Усього сукупний прибуток за рік

2
15000
-

Залишок на 31 грудня 2016 року

15000

Резервний
капітал

Нерозподі
лені
прибутки

3

4
-

15000
-

9
357
366

18
18

21
(18)
3

18

369

Всього
власни
й
капіта
л
5
15009
357
15366
21

21
15387

Звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року
Прим.
1
Операційна діяльність
Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Витрачання на оплату:
товарів, робіт, послуг
праці
відрахувань на соціальні заходи
зобов'язань з податків та зборів
зобов'язань з податку на прибуток
зобов'язань з інших податків і зборів
інші витрачання

2

Рік, що закінчився
31 грудня
2016
2015
3
4
3153

2388

(3014)
(435)
(119)
(183)
(78)
(105
(11)

(1220)
(192)
(97)
(55)
(17)
(38)
(150)

Чистий рух грошових коштів від операційної
діяльності
Інвестиційна діяльність
Надходження від реалізації фінансових інвестицій
Надходження від отримання відсотків
Витрачання на придбання фінансових інвестицій
Витрачання на придбання необоротних активів
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної
діяльності
Фінансова діяльність
Надходження від власного капіталу
Чистий рух грошових коштів від фінансової
діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок періоду
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець періоду
1.

7.16

-609

674

7.16

649
(69)
580

2796
99
(250)
(32)
2613

-

-

(29)
3530
3501

3287
243
3530

7.16
7.16
7.16

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГарантіяІнвест» (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 2016 р. та 2015 р. складала 7 та 6 осіб, відповідно.
У звітному році Товариство здійснювало управління активами трьох пайових інвестиційних
фондів, адміністрування ВПФ «Фармацевтичний» та управління активами ВПФ
«Фармацевтичний».
Станом на 31 грудня 2016 р. та 31 грудня 2015 р. учасниками Товариства були:
Учасники Товариства:
31.12.2016
31.12.2015
%
%
1,0
1,0
Безпалько Микола Андрійович

ТОВ Юридична фірма «Голобородько і партнери»
ТОВ «Потенціал+»
Всього

0,28
98,72
100,0

0,28
98,72
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 2016 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ),
видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції
чинній на 01 січня 2016 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства
фінансів України.
Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень
відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01
січня 2016 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій
звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.
При формуванні фінансової звітності Товариство керувалось 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
Застосу
Стандарти
Ефектив
Дострок вання у
Впли
та
Основні вимоги
на
о- ве
фінансо
в
поправки
дата
застосувій
попра
до них
вання
звітності
вок
за 2016
рік
МСФЗ (IFRS) Введено пятиступеневу
01.01.2018 Ні
Не
Керівницт
15 «Виручка
дель
визнання
виручки.
мор.
застосовано во
контрактів з
чина
від
Вели-виручки
розглядає
єнтами»
сумі очікуваної
клівизначається
у оплати за
можливост
реданий товар або надану
пеі
слугу
по- (а не за
потенційн
вартістю відшкодування).
справедливою
ого впливу
цих змін
на фінансову
звіт- ність

МСФЗ (IFRS)
9
«Фінансові
інструменти»

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

01.01.2018 Ні
р.

МСФЗ (IFRS)
16 «Оренда»

Новий підхід до порядку 01.01.2019 Ні
обліку оренди з боку
орендаря, згідно з яким
орендар визнає активи і
зобов'язання відносно
прав і обов'язків, що
виникають з договорів
оренди (з обмеженим
числом виключень), а
також розширення вимог
до розкриття інформації
про оренду.

Не
Керівниц
застосовано тво
розглядає
можливо
сті
потенцій
ного
впливу
цих змін
на фінансову
звітність
Не
Керівництв
застосовано о розглядає
можливост
і
потенційно
го впливу
цих змін на
фінансову
звіт- ність

13 січня 2017 р. Верховна Рада України оприлюднила новий стандарт – МСФЗ16
«Оренда». Новий стандарт буде застосовуватися для річних періодів, що починаються з або
після 1 січня 2019 року. Можливе й більш раннє його застосування, але з одночасним
використанням МСФЗ 15, який ще не опублікований.
Керівництво Товариства прийняло рішення при складанні фінансової звітності за 2016
рік керуватися стандартом 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», стандарт 9
«Фінансові інструменти» почати застосовувати з дати набрання його чинності.
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 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. Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік,
тобто період з 01 січня по 31 грудня 2016 року.
2.6. Рішення про затвердження фінансової звітності
Ця фінансова звітність затверджена до випуску керівником Товариства 10 лютого 2017
року.

Фінансова звітність Товариства затверджена загальними зборами учасників Товариства з
метою оприлюднення в квітні 2017 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають
права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження з метою
оприлюднення.
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.
4.1. Опис операційного середовища та економічної ситуації
Товариство функціонує в нестабільному середовищі, що пов’язано з глибокою
економічною кризою, політичною нестабільністю та продовженням збройного конфлікту
на сході України. Ситуація ускладнюється суттєвими коливаннями валютного курсу
національної валюти. Стабілізація економічної ситуації в Україні значною мірою
залежатиме від ефективності фіскальних та інших економічних заходів, що будуть
вживатися Урядом України. Водночас не існує чіткого уявлення того, що саме робитиме
Уряд для подолання кризи.
У зв’язку з цим неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної
ситуації на фінансовий стан Фонду. У результаті виникає невизначеність, яка може
вплинути на майбутні операції та можливість збереження вартості його активів. Ця
фінансова звітність не включає жодних коригувань, які можуть виникнути в результаті
такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі та
зможуть бути оцінені.
4.2. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови,
керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової
політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття
економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність:

•

подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові
потоки Товариства;
•
відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише
юридичну форму;
•
є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
•
є повною в усіх суттєвих аспектах.
Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність
наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:
а)
вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;
б)
визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та
витрат у Концептуальній основі фінансової звітності.
Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення
інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну
концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та
прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним
джерелам.
4.3. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових
ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на
звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо
передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків,
властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ
13 «Оцінка справедливої вартості».
4.4. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів
Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до
оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом
невизначеності оцінок, тому що:
а)
вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки
базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, змін валютних
курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки
інструментів, а також специфічних особливостей операцій; та
б)
вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також
на доходи (витрати) може бути значним.
Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових
ставок, курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти і коригувань під
час оцінки інструментів, більша або менша зміна в оцінці вартості фінансових інструментів у
разі відсутності ринкових котирувань мала б істотний вплив на відображений у фінансовій
звітності чистий прибуток та збиток.
Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати
значний вплив на передбачувану справедливу вартість.
4.5. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів
Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання
фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за
цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й
динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які можуть бути пов’язані з
призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства
фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.
4.6. 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.
4.7. Судження щодо визнання економіки у стані гіперінфляції, відповідно до положень
МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»
Відповідно до пункту 3 МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» показником
гіперінфляції є характеристики економічного середовища країни. Ці характеристики є
кількісними і якісними.
Щодо аналізу кількісного фактору. Статистичні дані Державна служба статистики України
свідчать, що кумулятивний рівень інфляції за останні три роки наблизився та перевищів
100%. Цей показник незначно вище за 100% і складає лише 101,2% на кінець 2016 року. Ми
очікуємо, що за результатами 2017 року рівень інфляції зменшиться. Національний банк
України прогнозує рівень інфляції на 2017 рік – 9,1 %, на 2018 рік – 6%. Міжнародний
валютний фонд прогнозує рівень інфляції в Україні на 2017 рік у розмірі 8,5 %. При цьому,
за попередні роки рівень інфляції складав: за 2014 рік – 24,9 %, за 2015 рік – 43,3 %, за 2016
рік – 12,3 %. Тобто у наступні роки кумулятивний рівень інфляції за останні три роки не буде
перевищувати 100%.
Аналіз якісних факторів пункту 3 МСБО 29 не дає аргументованих доказів того, що
економіка України є гіперінфляційною, а саме:
- немає офіційно підтвердженої інформації, що основна маса населення віддає перевагу
збереженню своїх цінностей у формі немонетарних активів або у відносно стабільній
іноземній валюті і що суми, утримувані в національній валюті, негайно інвестуються для
збереження купівельної спроможності;
- немає офіційно підтвердженої інформації і даних, що основна маса населення розглядає
грошові суми не в національній грошовій одиниці, а у відносно стабільній іноземній валюті.
За офіційними даними Нацбанку України схильність до заощаджень населення на цей час
досі становить величину нижче нуля, тобто основна маса населення витрачає раніше
заощаджені кошти;
- відсоткові ставки, реальна заробітна плата та ціни формуються ринком (тобто через попит
та пропозицію) і не обов’язково індексуються згідно індексу інфляції. Індексації підлягає
лише частка заробітної плати і лише при деяких умовах;
- немає офіційно підтвердженої інформації та спостереження, що продаж та придбання на
умовах відстрочки платежу підприємствами здійснюється за цінами, які компенсують
очікувану втрату купівельної спроможності протягом періоду відстрочки платежу, навіть
якщо цей строк є коротким.
До того ж МСБО 29 не встановлює абсолютного рівня, на якому вважається, що виникає
гіперінфляція. Необхідність перераховувати показники фінансових звітів, згідно з цим
Стандартом, є питанням судження управлінського персоналу підприємства.
Отже, здійснивши аналіз кількісного та якісних факторів, підприємство дійшло висновку
щодо недостатності характеристик, які свідчать, що загальний стан економіки країни є
гіперінфляційним. Тому управлінським персоналом було прийняте рішення не застосовувати
за результатами 2016 року норми МСБО 29 і не здійснювати перерахунок показників
фінансової звітності.
Але, поряд з тим, підприємство буде слідкувати за рівнем інфляції протягом 2017 та
наступних років, враховуючи, що функціональною валютою підприємства є українська
гривня.
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.
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.
Товариство не застосовувало зміни в облікових політиках в 2016 році.
5.3 Визнання та оцінка фінансових інструментів
Фінансові інструменти обліковуються відповідно до МСБО 32 "Фінансові інструменти:
подання" і 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».
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, утримуваний для продажу;
•
інвестиції, утримувані до погашення.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство
оцінює їх за їхньою справедливою вартістю. 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.Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість, визнається як фінансові активи (за винятком дебіторської
заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів або фінансових
інструментів, за розрахунками з операційної оренди та за розрахунками з бюджетом) та
первісно оцінюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі
очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.

Для відображення заборгованості за справедливою вартістю з відображенням переоцінки
у складі прибутку або збитку проводиться аналіз заборгованості за строками її виникнення та
при необхідності нараховується резерв сумнівних боргів. У зв'язку з відсутністю надійної
інформації про фінансовий стан боржників і неврегульованості правових механізмів
повернення заборгованості, оцінка можливих збитків може відрізнятись від реальних
розмірів в майбутньому.
Якщо у Товариства існує об'єктивне свідчення того, що дебіторська заборгованість не
буде відшкодована, Товариство створює відповідний резерв на знецінення та зменшує чисту
балансову вартість дебіторської заборгованості.
Визначення суми резерву на предмет знецінення відбувається на основі аналізу по
кожному дебітору окремо у залежності від умов договорів, строків і сум грошових коштів.
5.6.Фінансові активи, утримувані для продажу
До фінансових активів доступних для продажу, Товариство відносить інвестиції в акції,
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.
5.7. Згортання фінансових активів та зобов’язань
Фінансові активи та зобов’язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право
здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або
реалізувати актив та виконати зобов’язання одночасно
5.8. 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.

5.9. 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 Національною 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 у вигляді поточних виплат:
заробітної плати, компенсації невикористаної відпустки та інших виплат і нарахувань, що

здійснюються відповідно до законодавства України, як витрати та як зобов’язання після
вирахування будь-якої вже сплаченої суми.
Товариство створює забезпечення для відшкодування майбутніх витрат на виплату відпусток
працівникам. Сума забезпечення визначається щомісячно як добуток фактично нарахованої
заробітної плати працівникам і відсотку, обчисленого як відношення річної планової суми на
оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці.
Нарахована сума виплати працівникам за роботу, яку вони виконали протягом звітного
періоду, визнається поточним зобов’язанням
Товариство здійснює платежі до Пенсійного фонду за ставками та в розмірах визначених
законодавством України.
5.16. Пенсійні забезпечення
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 ПІФ – 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.
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.
5.22 Події після дати балансу
Товариство коригує показники фінансової звітності у разі якщо події після звітної дати є
такими, що коригування показників являється необхідним. Події після звітної дати, які
потребують коригування показників фінансової звітності, пов’язані з підтвердженням або
спростуванням обставин, існуючих на звітну дату, а також оцінок і суджень керівництва,
здійснених в умовах невизначеності й неповноти інформації станом на звітну дату.
Відповідно, Товариство розкриває характер таких подій й оцінку їх фінансових наслідків або
констатує неможливість такої для кожної суттєвої категорії некоригованих подій, що
відбулись після звітної дати.
5.23. Операційні сегменти
Товариство має один операційний та один географічний сегмент - управління активами
пайових венчурних інвестиційних фондів на території України (м. Київ).
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 39 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий
стан на кінець кожного звітного періоду.
Класи активів та
Метод
зобов’язань,
Методики оцінювання
оцінки
Вихідні дані
оцінених за
(ринковий,
справедливою
дохідний,
вартістю
витратний)
Грошові кошти та Первісна та подальша оцінка
Ринковий
Офіційні курси НБУ
їх еквіваленти
грошових коштів та їх
еквівалентів здійснюється за
справедливою вартістю, яка
дорівнює їх номінальній
вартості
Депозити (крім
Первісна оцінка депозиту
Дохідний
Ставки за депозитами,
депозитів до
здійснюється за його
(дисконтува ефективні ставки за
запитання)
справедливою вартістю, яка
ння
депозитними
зазвичай дорівнює його
грошових
договорами
номінальній вартості.
потоків)
Подальша оцінка депозитів у
національній валюті
здійснюється за справедливою
вартістю очікуваних грошових
потоків
Боргові цінні
Первісна оцінка боргових
Ринковий,
Офіційні біржові
папери
цінних паперів як фінансових
дохідний
курси організаторів

Інструменти
капіталу

Дебіторська
заборгованість

Поточні
зобов’язання

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

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

торгів на дату оцінки,
котирування
аналогічних боргових
цінних паперів,
дисконтовані потоки
грошових коштів
Ринковий,
витратний,
дохідний

Дохідний

Витратний

Офіційні біржові
курси організаторів
торгів на дату оцінки,
за відсутності
визначеного
біржового курсу на
дату оцінки,
використовується
остання балансова
вартість, ціни
закриття біржового
торгового дня
Контрактні умови,
ймовірність
погашення, очікувані
вхідні грошові потоки

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 провадження процедури банкрутства ПАТ »Одеський
нафтопереробний завод » було визнано знецінення активу на 13 тис. грн., що зменшило
прибуток Товариства за звітний 2016 рік на аналогічну суму.
6.3. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої
вартості
Класи активів
1 рівень
2 рівень
3 рівень
та зобов’язань,
(ті, що мають
(ті, що не мають (ті, що не мають
Усього
оцінених за
котирування, та котирувань, але котирувань і не є
справедливою спостережувані) спостережувані) спостережуваним
вартістю
и)
2016
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2015
Дата оцінки
31.12.1 31.12.1 31.12.1 31.12.1 31.12.1 31.12.1 31.12.1 31.12.
6
5
6
5
6
5
6
15
Дебіторська
–
–
–
–
заборгованість
50
13
50
13
за
нарахованими

доходами
Дебіторська
заборгованість
за виданими
авансами
Дебіторська
заборгованість
за товари,
роботи послуги
Інвестиції
утримувані для
продажу
Поточна
кредиторська
заборгованість

-

-

-

- 9

13

9

13

-

-

-

- 291

242

291

242

-

-

-

11762

11749

11762

154

255

154

–
11749
-

-

-

- 255

6.4. Переміщення між 1-м та 2-м рівнями ієрархії справедливої вартості
У попередньому 2015 році переведень між рівнями ієрархії не було.
7. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах
7.1. Дохід від реалізації
2016
Дохід від реалізації послуг з управління активів
ПІФ
Дохід від реалізації послуг з управління активів та
адміністрування ПФ
Інші доходи
реалізації
послуг
управління активів та
Всього
доходи
відз реалізації
адміністрування ПФ
7.2. Інші доходи, інші витрати
Інші доходи
Дохід від реалізації цінних паперів
Всього
Інші витрати
Собівартість реалізованих інвестицій
Інші витрати
Зменшення корисності необоротних активів
Списання необоротних активів
Всього
7.3. Адміністративні витрати

2015
339

306

2862

2146

2
3203

2452

2016

2015
-

2016

2015
13
13

2016
Матеріальні витрати
Витрати на персонал
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Витрати на охорону
Аудит,консультаційні та професійні послуги

2796
2796
3028
151
3179
2015

20
580
128
13
7
2956

17
246
88
31
7
1029

Витрати з оренди
Послуги зв’язку
Супровід програмного забезпечення
Послуги банків
Інші витрати

18
8
48
6

18
8
52
3
204

44
1
3850
-

38
1
1612
130

21
Членські внески
Пенсійні внески в НПФ
Всього адміністративних витрат
Інші операційні витрати
7.4. Фінансові доходи та витрати
2016
Процентні доходи
Процентний дохід за борговими цінними паперами
Відсотки на депозитному рахунку в банку
Всього процентні доходи

2015
686
686

108
108

7.5. Податок на прибуток
На виконання пп. 134.1.1 п.134.1 ст. 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010
р. № 2755-VI зі змінами та доповненнями - Керівництвом Товариства прийнято рішення
про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці,
визначені відповідно до положень роз. ІІІ ПКУ.
Основні компоненти витрат з податку на прибуток за звітний
період: 31.12.2015
31.12.2016
Прибуток до оподаткування
Податкова ставка податку на прибуток
Поточний податок за встановленою ставкою
Витрати
з податку
на прибуток
податковою
ставкою
7.6. Нематеріальні активи
За історичною вартістю
Балансова вартість:
на 31.12.2015 року
Надходження
на31.12.2016 року
Накопичена амортизація:
на 31.12.2015 року
Нарахована за рік
31 .12.2016 року
Чиста балансова вартість:
На 31.12.2015 року
На 31.12.2016 року

Програмне забезпечення
235
70
305
235
4
239
0
66

26
18%
5
5

435
18%
78
78

7.7. Основні засоби
За історичною
Машини та
вартістю
обладнання
1
2
Балансова вартість:

Меблі та
приладдя
3

Інші основні
засоби
4

Всього
5

На 31.12.2015
96
8
53
157
року
Надходження
0
0
0
0
Вибуття
0
0
0
0
31.12.2016 року
96
8
53
157
Накопичена амортизація:
На31.12.2015
64
8
44
116
року
На 31.12. 2016
71
8
46
125
року
Чиста балансова вартість
На31.12.2015року
32
0
9
41
На31.12.2016року
25
0
7
32
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, утримувані для продажу
31 грудня 2016

31 грудня 2015

Акції ПАТ «Одеський нафтопереробний
0
13
завод».
Іінвестиційні сертифікати
11 749
11 749
ПЗНВІФ «Моноліт»
Всього:
11 749
11 762
Інвестиції, утримувані для продажу, вартість яких неможливо визначити достовірно,
обліковуються
за собівартістю, оскільки немає активного ринку для цих цінних паперів.
Інвестиційні сертифікати оцінюються за історичною вартістю (собівартістю), яка вважається
їх справедливою вартістю.
10 лютого 2016 р. Господарським судом м. Одеса порушено справу про банкрутство ПАТ
«Одеський нафтопереробний завод». Унаслідок цих подій справедлива вартість пакета ПАТ
«Одеський нафтопереробний завод», що входить до складу інвестицій утримуваних для
продажу, знецінені до нульової вартості, що вплинуло на вартість чистих активів Товариства
та знизило їх. Зазначені акції обліковуються Товариством на забалансовому рахунку.
7.9. Запаси
31 грудня 2016
Витратні матеріали (за історичною
собівартістю)
Всього запаси

31 грудня 2015
6

6

6

6

7.10. Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість
31 грудня 2016
Торговельна дебіторська
291
заборгованість
Аванси видані

9

31 грудня 2015
242
13

300
Чиста вартість
торговельної дебіторської
заборгованості
Дебіторська заборгованість Товариства не має забезпечення.

255

7.11.Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів включає суму нарахованих, але не
отриманих на дату складання фінансової звітності відсотків за депозитними вкладами.
2016
2015
Поточна дебіторська заборгованість
50
13
з нарахованих доходів
Всього поточна дебіторська
заборгованість за розрахунками з
50
13
нарахованих доходів
7.12. Грошові кошти
31 грудня 2016

31 грудня 2015

Рахунки в банках, грн.
1
30
Банківські депозити, грн.
3500
3500
Всього
3501
3530
Грошові кошти Товариства не обмежені у використані.
Сума
залишків на рахунках підтверджена виписками банків станом на останній
операційний день банку у 2016 році.
Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років банківські депозити не включали нараховані
проценти в сумі 50 тис. грн. та 13 тис. грн. відповідно.
7.13. Статутний капітал
Станом на 31 грудня 2016 року зареєстрований та повністю сплачений капітал складав 15
000 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2015 року зареєстрований та повністю сплачений капітал складав
15 000 тис. грн.
7.14 . Короткострокові забезпечення
31 грудня 2016
Резерв відпусток персоналу
Всього

31 грудня 2015
23
23

7.15. Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість
31 грудня 2016
Торговельна кредиторська
заборгованість
Розрахунки з бюджетом
Соціальні внески
Заробітна плата
Всього кредиторська заборгованість

9
9

31 грудня 2013

255

154

10
6
23

78
232

294

7.16. Звіт про рух грошових коштів
Звіт грошових коштів за 2016 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. 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 та поточних
фінансових інвестицій, інших вкладень, що не розглядаються як грошові еквіваленти,
отримані відсотки та дивіденди.
Фінансова діяльність — призводить до зміни розміру й складу власного капіталу.
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності за звітний рік становить -609 тис.
грн. (від’ємне значення).
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності за звітний рік становить -580 тис.
грн. (позитивне значення)
Результатом чистого руху коштів від діяльності Товариства за звітний 2016 рік є від’ємне
значення руху грошових коштів в сумі – 29 тис. грн.
Залишок коштів на початок року 3530 тис. грн. Залишок коштів на кінець року (позитивне
значення) 3501тис. 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 2016 р. 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 Товариства входять:
Статутний капітал
Резервний капітал
Нерозподілені прибутки
збитки
Всього власний капітал

/

непокриті

31 грудня 2016
15000
18
369

31 грудня 2015
15000
366

15387

15366

На протязі звітного періоду зміни у власному капіталі відбулися за рахунок отриманого
прибутку за результатами діяльності за 2016 року в сумі 21 тис. грн.
Крім того сформовано резервний капітал в сумі 18 тис. грн. за рахунок нерозподіленого
прибутку.
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 Ідентифікаційний Місцезнаходження
юридичної особи – власника, код юридичної юридичної особи чи
П.І.Б. – пов’язаної осіб
особи
або паспортні
дані
реєстраційний
фізичної особи, про
номер облікової яку
подається
картки платника інформація (серія і
податків*
(за номер паспорта, дата
наявності)
видачі
та
найменування органу,
що його видав

Частка в
статутному
капіталі,
%

1.

Товариство з обмеженою 32753920
відповідальністю
«Потенціал+»

2.

Керівник Товариства:
3049815679
Зелинський
Антон
Олександрович
(прямі
родичі
керівника
пов’язаності не мають)

Україна,
Київська 98,72
область, м. Ірпінь, вул.
Центральна, буд.113-б,
індекс 08200
Паспорт серії АК 0
598011,
виданий.
Саксаганським
РВ
Криворізького
МУ
УМВС України
у
Дніпропетровській
обл. 30 серпня 1999 р.

Інші:
3
4

5

6

Відкритий пенсійний фонд 33262460
«Фармацевтичний»
Пайовий закритий
недиверсифікований
венчурний інвестиційний
фонд «Оскар»
Пайовий закритий
недиверсифікований
венчурний інвестиційний
фонд «Моноліт»
Пайовий закритий
недиверсифікований
венчурний інвестиційний
фонд «Вектор»

0
0

0

0

Протягом 2016 та 2015 років ТОВ КУА «ГАРАНТІЯ-ІНВЕСТ» мала такі операцій з
пов’язаними особами:

1
Дохід від реалізації
(Послуги з управління
активами)
Поточна дебіторська
заборгованість
Поточна кредиторська
заборгованість
Короткострокові виплати
працівникам (ключовому
управлінському персоналу)

2016
Операції з
пов'язаними
сторонами
2
2383

Всього

3
3203

2015
Операції з
пов'язаними
сторонами
4

Всього

5

1533

2452

215

291

181

242

-

-

-

-

159

580

64

246

Ключовий управлінський персонал отримує заробітну плату, пов’язану з виконанням своїх
обов’язків.
Витрати по виплатам ключовому управлінському персоналу відображені в складі
адміністративних витрат.

9. Цілі та політика управління фінансовими ризиками
Діяльність Товариства піддається різним фінансовим ризикам:
Кредитний ризик
Кредитний ризик –являє собою ризик фінансового збитку для Товариства, внаслідок
повного чи часткового невиконання контрагентом своїх зобов’язань по договору .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 будьяка інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов’язання.
Товариство використовує наступні методи управління кредитними ризиками:
•
ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів;
•
ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційованою
групою);
•
ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за
Національною рейтинговою шкалою;
•
ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки
дефолту та неповернення депозитів
Всі грошові кошти Товариства знаходяться в банківських установах з кредитним рейтингом
інвестиційного рівня. Станом на 31.12.2016 р. депозити Товариства складають 3500 тис. грн.,
в т. ч.
Вклади в банках (депозити), у тому числі назва банківської
установи, кредитний рейтинг
ВТБ Банк
( РА«Експерт-Рейтинг» uaAA+ )

31.12.2016

31.12.2015
3500
-

Прокредит банк (FitchRatings (Лондон) AAA(ukr))

3500

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 2016
31 грудня 2015
Інвестиційні сертифікати
11749
11749
Акції
13

Всього
Частка в активах Компанії, %

11749
74,8 %

11762
75 %

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.
Активи, які наражаються на відсотковий ризик :
Тип активу
31 грудня 2016
31 грудня 2015
Депозити
3500
3500
Ризик ліквідності
Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні
зобов’язань, пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки
грошових коштів або іншого фінансового активу.
Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності.
Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та
іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної
діяльності.
Інформація щодо недисконтованих платежів за фінансовими зобов'язаннями Товариства в
розрізі строків погашення представлена наступним чином:
Рік, що
До 1
Від 1
Від 3
Від 1 Більше
Всього
закінчився 31
місяця
місяця місяців до року до 5 років
грудня 2016 року
до 3
1 року 5 років
місяців
1
2
3
4
5
6
7
Короткострокові
позики банка
Торговельна та
інша кредиторська
заборгованість
Поточна
заборгованість
за розрахунками
з бюджетом
Поточна
заборгованість
за розрахунками
зі страхування
бюджетом
Поточна
заборгованість
за розрахунками
з оплати праці
Всього
Рік, що
закінчився 31
грудня 2015 року
Короткострокові
позики банка
Поточна
Торговельна та
інша кредиторська
заборгованість

-

-

255

-

-

-

-

-

-

-

255

-

-

-

10

5

5

6

-

6

23

-

23

289
5
До 1
Від 1
Від 3
Від 1 Більше
місяця
місяця місяців до року до 5 років
до 3
1 року 5 років
- місяців 163

294
Всього

163

lloro.rua

78

78

241

241

sa6opronauicrr
3a po3paxyHKaMr.r
g 6tolxerov

Bcroro
10.

Yupanflinuq ranira;rovr

Toraprcrno gAificuroe 3axoAr{ s yrpanninHx rauiranou, cnpxiuonaui Ha 3pocrauHff
peuta6elruocti xanirany, 3a paxyHox onrunaisaqii crpyrrypu sa6oprosauocri ra BJracnoro
rauitaly, TaKTIM uIEnou, rqo6 ga6egne.ruru 6esnepepnuicrs cnoei Aisuruocri. Kepiuuuqtno
Tonapncrna s4iftcnroe ofJItrA crpyKryprr ranirarry ua qopi.*rift ouroui. flpu qrorr,ry repinunqrno
auarisye napricru rcanimly ra [plrraMaHui ftoro cKJraAoBr{M prr3}rKr,r.
Pesyrtratu po3paxyHKy naprocri rrr,rcrr,rx axrranie Tonapucrnasa20I6

pir nane4eni nr,rNqe:
'Lnv

Arcrrauu

3o6ontssauHs

r5704

317

Bapricrr qrrcrrrx arcrrlsis
(rn.

1-rn.2)

1s387

Pesynrrarr,r uopinnxnnx posrraipy naprocri qrrcrrax aKrusin s posuiponr craryruoro ranirany y
siAnosiAuocri Ao ctami 144I{unimHoro KoAeKcy Vrpainz naseAeHi n ra6nnqi Hr.rxqe:
TUg

Bapricrr

Pirc

rrrrcrux arctI,tsis

Craryrnufi
rcaniral

20t6r,.

ftr.2 -rn.3)

1s387

15000

387

Pisuuqs

Posuip Brracuoro xanira.uy Tonapracrna ua 3LI2.2016 p. niguoriAae BlrMoraM rr. 12 posp,. 3
JliqeusiftHllx yMoB rIpoBaAXeHnx upo(feciftnoi gixnruocri ua (fon4onoMy plrHKy (puury qinnux
uanepin) - 4irlruocti s ynpanuinnr aKrr.rBaMH iucrraryqiftuux iunecropin (4irnluocri s
yupanniHn.f, aKrI{BaMu), satnepAxeHux piueuurrr,r HKIIIIOP }lb 1281 si1 23.07.2013 p. (is
slaiHaMr ra lorroBHeHnxuu), i e 6inrrur,rna nix pieeut 7 000 rlrc. rpH.
11. Onepaqiftni cerueuur
llporarou 2016 poxy Tonapuctno glificHronaro 4ixlrnicrr B oAHoMy reorpa(pi.*roMy ra 6isHec
ceruenri, orNe ,{o4aroK Ao piunoi (piuanconoi ssirHocri <InQoprrraqis sa cerMeHraMr4) He
roTyBaBcr.
12. Iloaii nic.ns sniruoilarr
BiluoeiaHo Ao 3acaA, BLI3HaqeHux MCBO 10 rqolo nolift nicns raru 6ataucy, uo4ii rqo
uorpe6yrorb KopLIryBaHus aKrusis ra go6on'ssaur TonapucrBa ra uoAii sr<i uouu 6 nnruuyru ua
$iuauconrafi crau, pe3ynbrarrr AisnrHocri Ta pyx rourris - ni4cyuri..
Ha s6opax yracHlarin Tonapzcrna 27 rnororo 2017p. 6yayrr nragna.reHi rroprAoK posno4iny

npu6yrr<y 2016 porcy.

lnpercrop
TOB (KYA <Iapauris-Iunecr>>

IofloeHrfi 6yxra.rrrep
TOB (KYA <<IapaHria-Innecr>>

3e.nuncrrcuft
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