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Tepuropill M.KHB JaKOATYY 

Opraahauiliuo-npasosa <j>opMa rocno.llapiOBaHHJI Tosapucrno 3 o6Me:>Keaol0 si.~~noBi.llarrbaicTIO 38 KOIT<IW 
Bn.11 eKoaoMi'faol itiliJibaocri Ynp8Brriaall <J>oa.llaMH 3a KBE,[( 
Cepe.llall KiJibKicTh np8UiBaHKiB 1 6 
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0.LIHHHf.lll BHMipy: THO. rpH. 6e3 jjCCliTKOBOro 3H8K8 (oKpiM p03.lliJiy JV 3niTy npo <jliHaHCOBi pe3y11bT8TH (3oiry npo cyKyUHHli AOXi.ll) (<)x>pMa 
.i'(g2), rpomoBi UOK83HHKH liKOrO H8BOAJITbCJI B rpHBHliX 3 KOniliK8MH) 
CKJI8.LICaO (3p06HTH II03a8'fKY "y" y Bi.llllOBi.LIHiii K.1iTHHUi): 

38 IIOJIO:>Ke!IIIJIMH (CTaiiA8pTaMH) 6yxrarrrepcbKOrO OOJiiKy 
38 Mi:>KHapO.llaHMH CTaa.ll8pT8MH cpia8HCOBOl 3BiTHOCTI 

l>aJJauc (3oiT npo clllnancoouii cran) 
na 31 rpy1111R 2017 p 

KO,lUi 
2018 1 01 101 

33238312 

8039100000 

240 
66.30 

<l>opMa .NH Ko11Ja tuO'.!I;J 1801001 

Ko.11 Ha no'faTo~ Hah."ineub 
AKTHB PR.llh.'a 3BiTnoro uepio.11y 3Binmro uepio.lly 

1 2 3 4 
I. Heo6oponli ah.-ruou 

HeMarepiarrbui 8KTHBH 1000 66 59 
nepsicn8 B8pricTb 1001 305 289 

H8KOUH1.J:eUa 8MOpTH38l(i11 1002 239 230 

He38Bepmeui K8nirnrrbui iusecmuil 1005 - -
Ocuosui 38co6u 1010 32 35 

nepsicua B8pricTb 1011 157 160 

JaOC 1012 125 125 

iHBCCTHUiiiua nepyxoMiCTb 1015 - -
I1epsicu8 B8pricTb iusecmuiliaol uepyxoMocri 1016 - -
3uoc iusecmuilinol aepyxoMocri 1017 - -

,[(OBrDClpOKOBi 6iorrori'fHi 8KTHBH 1020 - -
ITepsicua sapricTh .LIOBroclpOKOBHX 6iorrori•1nnx 8KTHBiB 1021 - -
H8Konn'fena 8MopTH38Uill .LIOBroCTPOKOBHX 6iorrori'fHHX 8KTHBiB 1022 - -

):(osroclpOKOBi cpiH8acosi iusecmuil: 

JIKi ooJiiKOBYIQTbCJI 38 MCTO.LIOM YLf8CTI B K8lliTaJii 

iamHX ni.LIUpH€MCTB 1030 - -
iami cpiaaacoBi iaBCCTHUil 1035 11 749 II 749 

):\oBrOCTPOKOB8 .LIC6iropcbK8 386oprOBaHiCTb 1040 - -
Bi.LIClpO'feuinoAaTKoBi8KTHBH 1045 - -
ryABin 1050 - -
Bi.LIClpO'feai aKBiJHUiiiai BHTPBTH 1060 - -
3arrHmOK KOmTIB y ueaTP8Jii30B8aHX CTPBXOBHX pe3epBaHX <j>oa.11ax 1065 - -
!ami aeo6opoTHi aKTHBH 1090 - -
Ycboro 3a po311iJJoM I 1095 11 847 11843 

II. 06oponli a~nmu 
3an8cH 1100 6 6 
Bnpo6an'fi 38U8CH 1101 6 6 
He38Bepmeae supo6aaurno 1102 - -
rorosa npo.LIYKUill 1103 - -
ToB8pH 1104 - -
IToro'fni 6iorrori'fai 8KTHBH 1110 - -
,l:\eno3HTH nepecTPaxyB8aall 1115 - -
BeKcerri O.LICp:>Kani 1120 - -
):(e6iropcbKa 3a6oprosanicTb 38 npo.LIYKUiiO, rosapu, po6om, nocrryrn 1125 291 489 
):(e6iropcbK8 JB6opros8nicTb 38 po3paxynK8MH: 

38 BH.ll8aHMH 8B8aC8MH 1130 9 7 
3 610.li:>KCTOM 1135 - -
y roMy 'fHcrri 3 U0/18TKY aa npu6yroK 1136 - -
):(e6iropcbKa 386oprosanicTb 3a po3paxynKaMH 3 a8paxosaaux .LIOXO.lliB 1140 50 46 
):(e6iropcbKa 3a6oprosaaicTb 3a po3paxynKaMH i3 sayTPimaix po3paxyaKiB 1145 - -

lama noro'faa .LIC6iropcbKa 386oprosaaicTh 1155 - -
IToro'fni cpin8ncosi insecmuil 1160 - -
rpomi T8 lX CKBiBaJICIITH 1165 3 501 3 503 

roriBK8 1166 - -
PaxyaKH B 68aKax 1167 3 501 3 503 

Burpam Maii6ymix nepio11iB 1170 - -
q8CTK8 nepecTPaXOBHKa y CTP8XOBHX pe3epsax 1180 - -
y TOMY 'fHCrri B: 1181 - -
pe3epsax .LIOBrOCTPOKOBHX 30608 'll38ab 

pe3epsax 36HTKiB a6o pe3epBax 118JIC:>KHHX BHIIJI8T 1182 - -



poe]llllllC He38p06."leHKX npelliii 118:> -
iHWHX CTp8XOBHX pe3CpBa.X 118-t - -
Inwio6opoTHiaKTHBH 1190 - -
Ycboro :m poo1dJio~1 ll 1195 3 857 4051 

m. HeooopoTni 8JcriiBII, yrpnMyoanl IIJIH npDAmh')', Ta rpynn BIIOyYTR 1200 - -
Jia.qanc 1300 15 704 15 894 

ll3cno KoA H3 no'I3TOK Ha KiHeub 

PRAJ..'ll 3BiTIIOI'O nepiOAY 3BiTuoro nepiDAY 

1 2 3 4 
I. BJI3cnnii KaniTaJI 

3apeeCYpOB8HHH (naHOBHH) KaniTarr 1400 15 000 15 000 
BnecKH 11.0 He3apeecYpooanoro CTa'I)'TI!Oro KaniTIIJI)' 1401 - -
KaniTilii y lJ.OOI{iHKa.x 1405 - -
,[(O)l8TKOBHH K8DiTall 1410 - -
EMiciilHHH ll.Oxill. 1411 - -
HaKODH'IeHi Kypcooi pi3HHI{i 1412 - -
Pe3epBHHH KaniTilii 1415 18 19 
HepoJnoll,irreHHH npH6yroK (nenoKpHTHii J6HTOK) 1420 369 352 
Heonrr8'1eHHH Kanirnrr 1425 ( - ) ( - ) 
BHII)"'eHHii KaniTilii 1430 ( - ) ( - ) 
Inwi pe3epBH 1435 - -
Y Cboro 3a pooAiJJoM I 1495 15 387 15371 

ll. )l;oorocrpDKOBi 300DB'H38HHH i 330e3De'leHHH 

Bill.CYpO'IeHi noll,aTKooi 306oo'li38HHJI 1500 - -
Ilenciiini Jo6oB 'li38HHJI 1505 - -
)l;oBrOCYpOKOBi Kpell,HTH 6aHKiB 1510 - -
Inwi llOBrocYpoKooi 3o6oo'li38HHJI 1515 - -
,[(oBrOCYpOKOBi386e3DC'ICHHJI 1520 - -
)l;oorOCYpOKOBi 3a6e3DC'ICHHJI BHYp8T nepconarry 1521 - -
1.\irrbOBe <j>inancyoaHHll 1525 - -
Brraroll,iil:na ll,onoMora 1526 - -
CYpaxooi pe3epBH 1530 - -
y TOMY '!Hcrri: 1531 - -
pe3epB lJ.OBrOCYpOKOBHX 30608 'Jl3aHb 

pe3epB 36HTKiB a6o pe3epB H81Ie)KI!HX BHDII8T 1532 - -
pe3epo He38po6rreHHX npeMiii 1533 - -
inwi CYp8XOBi pe3epBH 1534 - -
lHBeCTHI{iHHi KOHYpaKTH 1535 - -
IlpH30BHH <j>oHll. 1540 - -
Pe3epo na BHnrrary WKCK-nory 1545 - -
Y CbOI'O 33 p03AiJIOM ll 1595 - -

ill. lloTO'IHi 3000B'R33HHR l33fie3De'lelfHH 

KopOTKOCYpOKooi Kpell.HTH 6anKiB 1600 - -
BeKcerri BHll,ani 1605 - -
Iloro'!Ha Kpell,HTOpcbKa 3a6oprooanicTb 3a: 

/IOBrOCYpOKOBHMH 3060B0JI3aHIIJIMH 1610 - -
rooapH,po6oTH, nocrryrH 1615 255 495 
po3paxyHK8MH 3 6JOJ1)KeTOM 1620 10 -
y TOMY 'IHCIIi 3 DOl1.8TKY Ha npH6yroK 1621 5 -
p03p8li.J'IIK8MH 3j CYpaxyBaHHJI 1625 6 -
po3pali.J'HK8MH 3 ODII8TH npal{i 1630 23 -
IIOTO'IH8 Kpe/IHTOpCbK8 Ja6oprOB811iCTb 38 Oll,ep)I(8HHMH 888HC8MH 1635 - -
IIOTO'III8 Kpe/IHTOpCbK8 3a6oproBaHiCTb 38 po3pali.J'HK8MH 3 Y'f8CHHK8MH 1640 - -
Iloro'!n8 Kpe/IHTOpcbKa 3a6oprooanicTb i3 onyYpiwnix po3paxynKiB 1645 - -
IIOTO'IH8 Kpell,HTOpCbK8 386oprooanicTb 38 CYp8XOBOIO lJ,illllbHiCTIO 1650 - -

IIOTO'IHi 386e30e'!eHHJI 1660 23 28 
)l;oXOll,H Mail6YTHiX nepioll,iB 1665 - -
Bill.CYpO'!eui KOMiciiini lJ.OXO/IH Bill. nepecYpaxODHKiB 1670 - -
Inwi noro'!Hi 3o6oo'll3aHHll 1690 - -
Y CbOI'O 33 pD3AiJIOM ill 1695 317 523 

IV. 3oooo'H3311HH, noo'H331fi 3 ueooopOTHIIMII 3~7a~m, 1700 - -
yYp11MYB3HIIMII IIJIH IIJ>OAmh')', T3 rpy113~111 8110 H 

V. qiiCT3 B3pTicTb 3KTIIBiB HeAeJYA<aBIIOI'O nenciiluoro «<JOH/IY 1800 - -
JiaJiaHC \ / 1900 15 704 15 894 

KepiBHHK ~-~?~a~ 
.. q, ~~"' 3enuucbKHH AuTon One~~:cau)lpoBIPI a,.\ ~~~~KoMUAlllR R~~ 

ronommii 6yxramep 1 3 VUP ~~~~ ~ Ko3a•Ieu~~:o Baneunma ,n:euuciBua 
AK't r 2 • p~Sl-UlBtGI I"' I BH3H8'18ETbCll B nopllll.KY, BCTaHOBIIeHOMY l{eHYp81IbHHM o}! rn 'IMt ~U{\If~ Ill I!J' iJye ll,ep)I(8BHY norriTHKY y c<j>epi CT8THCTHKH. 

·-:s, 1Aetl1"11~238312 ~o, 
$)"" KOA 12> 

~bl 0* 
l&oUitiS" C/loY.. 



Ili;:J.UpHEI\IC'I'BO TosapucTBo l o611tCiliCHOID siJJ,nooi;:J.aJibuicno "Ko.unauiH 1 
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33238312 

3oiT npo ~inancooi pelyJib'J'aTII (3BiT npo CYK)'DIIIIii ~oxi;:J.) 
1a PiK 2017 p. 

<l>opMa N2 Ko~ 3a ,[(KY.[(l 1801003 
I <I>IHAHCOBI PE3YJibTATH 

3a anaJioriquuii 

CTaTTH Ko~ 3a lBiTHIIH ncpio~ 

p11rorn ncpio~ noncpc~nboro 

pOK")' 

1 2 3 4 
l.JHCTHH ~oxi~ Bi~ pearri3auii: npoeyKI..J;ii: (ToBapiB, po6iT, nocrryr) 2000 5 543 3 203 
T.fucmi 3apo6lleHi cmpaxo6i npe.Mif 2010 - -

npeMif nidnucaHi, 6a!lo6a cyMa 2011 - -
npeMit; nepedaHi y nepecmpaxy6aHHR 2012 - -
3Mi1w pe3ep6y He3apo6JleHux npeMiii, 6ClJl06a cyMa 2013 - -
3MiHa lf.acmKu nepecmpaxo6uKi6 y pe3ep6i He3apo6JleHux npeMiu 2014 - -

Co6iBapricTh pearri3oBaHo1 npoeyKUii: 
( TOBapiB,po6iT, nocrryr) 2050 ( - ) ( - ) 
T.fucmi noHeceHi 36umKu 3a cmpaxo6UMU 6Un!lamCTMu 2070 - -
Ba.TIOBHH: 

npu6yroK 2090 5 543 3 203 
36HTOK 2095 ( - ) ( - ) 

J(oxid (6umpamu) 6id 3MiHu y pe3ep6ax do6zocmpoK06UX 2105 - -
30606 'fl3QHb 

J(oxid (6umpamu) 6id 3MiHu iHUJUX cmpaxo6ux pe3ep6i6 2110 - -
3MiHa iHUJUX cmpaxo6ux pe3ep6i6, 6ClJl06a cyMa 2111 - -
3MiHa lf.acmKu nepecmpaxo6UT<i6 6 iHUJUX cmpaxo6ux pe3ep6ax 2112 - -

lHIIIi onepai..J;iiiHi ~oxo~ 2120 5 -
y moMy lf.UCJli .' 2121 - -
doxid 6id 3MiHu 6apmocmi aKmu6i6, RKi OlJimorombcR 3a 
cnpa6ed!lU6010 6apmicmro 

doxid 6id nep6icnozo 6U3HaHHR 6io!loZiiJHUX aKmu6i6 i 2122 - -
CiJlbCbK020CnOdapCbKOf npodyKljif 

doxid 6id 6UKOpucmaHHfl KOUJmi6, 6U6illbHeHUX 6id 2123 - -
onodamKy6aHHR 

~iHiClpaTHBHi BHlpaTH 2130 ( 6 147 ) ( 3 850 ) 
BHlpaTH Ha 36yr 2150 ( - ) ( - ) 
IHIIIi onepauiHHi BHlpaTH 2180 ( 2 ) ( - ) 

y moMy IJUCJli.' 2181 - -
6umpamu 6id 3MiHu 6apmocmi aKmu6i6, RKi OlJi11TOTom&cR 3a 
cnpa6ed!lU6010 6apmicmro 

6umpamu 6id nep6icHozo 6U3HaHHR 6io!loZiiJHUX aKmu6i6 i 2182 - -
ClJlbCbK020CnodapCbKOf npodyKljif 

<lliHaHCOBHH pe3yJibTaT Bi~ onepatdHHOi ~iHJibHOCTi: 
npu6yroK 2190 - -
36HTOK 2195 ( 601 ) ( 647 ) 

,l(oxo~ Bi~ yqacri B KaniTarri 2200 - -
IHIIIi <}>iuaHcoBi ~oxo~u 2220 585 686 
IHIIIi ~OXO~H 2240 - -

y moMy t.tUCJli .' 2241 - -
doxid 6id 6!lazodii1Hof donoMozu 

<l>iHaHCOBi BHlpaTH 2250 ( - ) ( - ) 
B1paTH Bi~ yqacri B KaniTarri 2255 ( - ) ( - ) 
IHIIIi BHlpaTH 2270 ( - ) ( 13 ) 
/lpu6ymoK (36umoK) 6id 6n!IU6Y iHp!lRlJii" Ha MOHemapHi cmammi 2275 - -



llp0,40BJKeHHH AOflaTKa 

<I>iuaucoowii peJyJihTaT ~o ono~ani:yoauuSI: 
npH6yroK 2290 - 26 
36HTOK 2295 ( 16 ) ( - ) 

BHTJ)aTH (.n:oxi.n:) 3 no.n:amy ua npH6yroK 2300 - (5) 
llpH6yroK (36HTOK) Bi.D: npHnHHeHOl.D:iiDihHOCTi niCJI» 2305 - -
ono.n:aTKYBauun 
"lJ:MCTJdi cl>inaHCOBMH pe3yJibTaT: 

npH6yroK 2350 - 21 
36HTOIC 2355 ( 16 ) ( - ) 

II. CYKYTIHU:H )]; OXI)]; 
3a auaJioriqmti1 

CTaTTSI Ko~ 3a 3BiTHI1H nepio.n: 
JlSI~Ka nepio~ nonepe~uboro 

poKy 
1 2 3 4 

,[{OOQiHK8 (yQiHKa) ueo60p0THHX 8KTHBiB 2400 - -
,[{ooQiHK8 (yQiHKa) C~iHaHCOBHX iHCTPYMeuriB 2405 - -
HaKOIIH'Ieni KYPCOBi pi3nHQi 2410 - -
l.JacTKa iuworo CYKYnuoro .n:oxo.n:y acoQiH:oBaHHX Ta cniJihHHX 2415 - -
ni.n:npHE:MCTB 
IuwHH: CYKYTIHHH .n:oxi.n: 2445 - -
InmHii cyKynuHii ~oxi~ ~o ono~aTKyoauuSI 2450 - -
llo.n:aroK ua npH6yroK, noB' nJauHH: 3 inwHM cyK)'nHHM .n:oxo.n:oM 2455 - -
Inm11i1 cyKynmtii ~oxi~ nicJIH ono~aTKyoauuSI 2460 - -
CyKynnHH ~oxi~ ( cyMa pSI~KiB 2350, 2355 Ta 2460) 2465 (16) 21 

III. EJIEMEHTU: OTIEPA:QIHHU:X BU:TPAT 
3a auaJioriquwi1 

HaJoa cTaTTi Ko~ 3a JBiTHHH net>io~ 
JlSI~Ka nepio~ nonepe~uboro 

poKy 
1 2 3 4 

MarepiaJihHi JaTPaTH 2500 46 20 
BHTJ)aTH ua onJiazy npaQi 2505 679 580 
Bi.n:paxyoauun ua col(iaJihHi Jaxo,!Ui 2510 150 128 
AMOpTH:3aQin 2515 14 13 
luwi onepaQiH:ui BHTJ>8TH 2520 5 260 3 109 
PaJoM 2550 6 149 3 850 

IV. P03PAXYHOK TIOKA3HU:KIB TIPU:liYTKOBOCTI AK:QIH 

HaJoa cTaTTi 

1 

( 

KepiumtK 

roJIOBHIIH 6yxraJITep 

Ko~ 

llSI~Ka 

2 
2600 
2605 
2610 

2615 

3a 3BiTHI1H 
nepio~ 

3 

3a auaJioriqnHH 
nepio~ 

nonepe~uboro 

llOKy 
4 

HHChKHH AHTOH O n eKCaHnpoBH'l 

3a'!eHKO BaneHTHHa ,l{eHHCi BHa 

2 



KO;:{H 

,[{an (piK, ~iCJ!Ub. 'IH .10) ! 20 18 I 0 I I 0 I 
ITillnpHE:MCTBO ToBapncTBo 3 o6Mea.enmo Bi.QnoBi~aJibHicno "l(o~mamn 3 ynpaBJiiHHH aKTUBaMu 33 E:,UPITOY 33238312 

''rapaHTiH-IHBeCT11 

3BiT npo pyx rpOIDOBHX KOmTiB (la npHMHM MeTO~OM) 
1a PiK 2017 p. 

<l>opMa N3 Ko,1p a .[(KY.Z:(j 1801004 

CTarrH Ko~ 3a 3BiTHHH nepio~ 3a ammoriqHHH nepio~ 
nonepe~HboropoKY 

1 2 3 4 
I. Pyx KOmTiB y pelyJJbTaTi onepauiuuoi" ~iHJJbnocTi 

Ha,lV(o,WKeHHH si~: 
PeaJii3au:i1 npo.eyru .. J;ii: (rosapis, po6iT, noc.rryr) 3000 5 345 3 153 
TiosepHeHHH no~anci.s i 36opis 3005 - -
y TOM)' qHcJii no~aTK)' Ha ~o~aey sapriCTb 3006 - -
IJ;iJibOBOrO <l>iHaHCysaHHH 3010 - -
Ha,lV(O,WKeHHH si~ O'IpHMaHHH cy6c~M:, ,Z:J;orau:iM: 3011 - -
Ha,lV(O,WKeHHH asaHcis si,Z:J; nm<ynu:is i 3aMOBHHKis 3015 - -
Ha,lV(o,WKeHHH si,Z:J; nosepHeHHH asaHcis 3020 - -
Ha,lV(o,WKeHHH si,Z:J; si,Z:J;COTKis 3a 3aJIHwKaMH KOwTis Ha 
noroqHMX paxyHKax 3025 - -
Ha,lV(o,WKeHHH si,Z:J; 6op)KHI1KiB HeycroM:KH (wTPa<l>is, neHi) 3035 - -
Ha,lV(O,WKeHHH si,Z:J; onepau:iM:Hoi: opeH,Z:J;H 3040 - -
Ha,lV(o,WKeHHH si,Z:J; orpnMaHHH poAAri, asropcbKI1X 3045 - -
BHHarOpO,ll; 

Ha,lV(o,WKeHHH si,Z:J; c"IpaxosMX npeMiii 3050 - -
Ha,lV(O,WKeHHH <l>iHaHCOBMX ycTaHOB si,Z:J; nosepHeHHH no3HK 3055 - -
IHWi Ha,lV(o,WKeHHH 3095 5 -
BH'IpaqaHHH Ha oUJiazy: 
Tosapis (po6iT, noc.rryr) 3100 ( 5 034 ) ( 3 014 ) 
Tipau:i 3105 ( 566 ) ( 435 ) 
Bi,Z:J;paxysaHb Ha cou:iaJibHi 3aXO,ll;H 3110 ( 155 ) ( 119 ) 
3o6os 'H3aHb 3 no,Z:J;anci.s i 36opis 3115 ( 142 ) ( 183 ) 
BurpaqaHHH Ha oUJia'I)' 3o6os'H3aHb 3 no,Z:J;aTK)' Ha np116yroK 3116 ( 5 ) ( 78 ) 
BH'IpaqaHHH Ha OUJiary 3o6os'H3aHb 3 no,Z:J;aTK)' Ha ,Z:J;O,Z:J;aey 3117 ( - ) ( - ) 
sapriCTh 
BKrpaqaHIDI Ha onJiary 3o6os'H3aHb 3 iHwMX no,Z:J;aTKiB i 36opis 3118 ( 137 ) ( 105 ) 
BH'IpaqaHHH Ha oUJiary asaHcis 3135 ( 7 ) ( - ) 
BH'IpaqaHHH Ha oUJia'I)' nosepHeHHH asaHcis 3140 ( - ) ( - ) 
BH'IpaqaHHH Ha oUJiary u:iJibOBMX BHecKis 3145 ( - ) ( - ) 
BHrpaqaHHH Ha oUJiary 3o6os'H3aHb 3a C'IpaxosHMH ( ) ( ) 
KOH'IpaKTaMH 3150 - -
BH'IpaqaHHH <l>iHaHCOBMX ycTaHOB Ha Ha,Z:J;aHHH no3HK 3155 ( - ) ( - ) 
IHwi BH'IpaqaHHH 3190 ( 23 ) ( 11 ) 
qHCTlfH pyx KOIDTiB Bi~ onepauiuuoi" ~iHJJbHOCTi 3195 -577 -609 

II. Pyx KOmTis y pe3yJJbTaTi iusecTHuiuuoi" ~iHJJbHOCTi 
Ha,lV(O,WKeHHH si,Z:J; peaJii3au:i1: 
<l>inaHCOBI1X iHBeCTHU:iH 3200 - -
He060pOTHI1X aKTHBiB 3205 - -
Ha,lV(o,WKeHHH si,Z:J; O'IpHMaHMX: 
Bi,Z:J;COTKiB 3215 589 649 
,ll;HBl,Z:J;eH,Z:J;IB 3220 - -
Ha,lV(o,WKeHHH si,Z:J; ,Z:J;epHBaTHsis 3225 - -
Ha,lV(O,WKeHHH si,Z:J; noraweHHH no3HK 3230 - -
Ha,lV(O,WKeHHH si,Z:J; s116yrrH ,Z:J;oqipHboro ni,Z:J;npHE:MCTBa Ta 
iHWOl rOCUO,ll;apCbKOl O,ll;HHHU:i 3235 - -



IHWi HaoW'.OWKeHIDI 3250 - -
BHrpa'laHHSI Ha npH,!(6aHIDI: 

<l>iHaHCOBHX iHBeCTIIIJ;iH 3255 ( - ) ( - ) 
HeOOOpOTHHX aKTHBiB 3260 ( 10 ) ( 69 ) 
B1-mnaTH 3a AepwBaTHBaMH 3270 ( - ) ( - ) 
BHrpa'laHIDI Ha HaAaHIDI rro3HK 3275 ( - ) ( - ) 
BHrpa'laHHH Ha npH,!(6aHIDI AO'IipHhoro rriAnpHE:MCTBa Ta ( ) ( ) 
iHWOl rOCIIOAapCbKOl OAHHHUi 3280 - -
IHwi IIJiare*i 3290 ( - ) ( - ) 
qHCTHH pyx KOIIITiB BiA iHBeCTHUiHHOi ,uiHJibHOCTi 3295 579 580 

III. Pyx KOIIITiB y pe3yJibTaTi <l>iHaucosoi ,uistJibHOCTi 

HaoW'.OWKeHIDI BiA: 
BnacHoro Karrinmy 3300 - -
01'pHMaHIDI II03HK 3305 - -
HaoW'.OWKeHIDI BiA npoAa)l()' qacTKH B AO'IipHbOM)' 

rriAnpHE:MCTBi 3310 - -
IHwi Ha,W(.OWKeHIDI 3340 - -
BHrpa'laHIDI Ha: 

Bmcyrr BJiacHHX aKUii1: 3345 ( - ) ( - ) 
TioraweHIDI rro3HK 3350 - -
CIIJiary AHBiAeHAiB 3355 ( - ) ( - ) 
BwTJ)a'laHIDI Ha ciiJiary BiACOTKiB 3360 ( - ) ( - ) 
BHrpa'laHIDI Ha CIIJiary 3a6oproBaHOCTi 3 <l>iHaHCOBOl 3365 ( - ) ( - ) 
OpeUAH 

BHrpa'laHIDI Ha npwA6aHIDI qacTKH B AO~IipHbOM)' ( ) ( ) 
IIiAnpHE:MCTBi 3370 - -
BHrpa'laHIDI Ha BHIIJiaTH HeKOHTJ>OJihOBaHHM qacTKaM y ( ) ( ) 

0 0 0 

3375 AO'ilpHlX IDADpHE:MCTBaX - -
IHwi IIJiare*i 3390 ( - ) ( - ) 
qHCTHH pyx KOIIITiB Bi.U 4JiuaHCOBOi ,UiHJibHOCTi 3395 - -
qHCTHH pyx qJOIIIOBHX KOIIITiB Ja JBiTHI'IH nepio,u 3400 2 -29 
3anwwoK KOWTIB Ha rro'laTOK poKy 3405 3 501 3 530 
BIIJIHB 3MiHH BaJIIOTHHX KYPCiB Ha 3aJIHWOK Ko¢'TiB 3410 - -
3anwwoK KOWTIB Ha KiHeUb POKY \ / 

3415 3 503 3 501 

KepisuuK v 3enuucbKHil AuTon OJieKcau.uposHq 

~···'·~ 1\1~ :.- l: 0<9 
roJIOBHIIH 6yxraJITep () If ~lllllAH~~ KoJaqeuKo BaneuTuua )];euucisua 

"' '),'f/3 )!iiP ABJIIHHH '~ 
AKTHBAMH ·) ~ 

~ "f APAHTUI·IHBECT" ~ % IAeHT114liKBLii~HIIi11 0 
~ KOA33238312 ~~ 
~0< ~0 
:teou~o~0 



KO,l{M 

,l{aTa (piK, MiCjji.lb, 'IHCJIO) 2018 I 01 1 01 

Tii.nnpHt:MCTBO TouapnCTBo 3 o6MelKenoro ui,~~;noBillaJibnicTJo "Kol\mauin 3 ynpaBJJinnH 
3KTHB3l\UI "rapaHTiH-IHBeCT" 

(HaihteHyBaHHjj) 

3oiT npo BJiacuuii KaniTaJI 
1a PiK 2017 p. 

Ko.11: 3apee- Kaninl.ll ~OJJ:aT- Pe3ep-
PH.D:- CTpOBa- y )J;OOU.iH KOBHH BHHH 

CTaTTH 
Ka HHH - Kax KaniTaJI KaniTaJI 

(naHOBHH) 
KaniTaJI 

1 2 3 4 5 6 
JaJIHWOK Ha ll01.JaTOK 
poKy 4000 15 000 - - 18 

KopwryBaHnH: 
3MiHa 06JiiKOBOl 
llOJilTHKH 4005 - - - -
BHnpasneHIDI noMHJIOK 4010 - - - -
IHWi 3MiHH 4090 - - - -
CKopwroBamtH: 3aJIH-
WOK Ha ll01.JaTOK poKy 4095 15 000 - - 18 

qHCTHH npw6yTOK 
(36HTOK) Ja 3BiTHHH 
nepio.11: 4100 - - - -
Iuwwu cyKynuwu 
));OXi)); 3a 3BiTHHH 
nepio)); 4110 - - - -
,[{oou.iHKa (yu.iHKa) 
He060pOTHHX aKTHBiB 4111 - - - -
,[{ooQiHKa (yQiHKa) 
$iHaHCOBHX iHCJPYMeHTIB 4112 - - - -
HaKOI1lflleHi eypcosi 
p13HHQ1 4113 - - - -
1JacTKa iHIIIoro cyeynHoro 
.u;oxo,ey acou;iH:ouaHHX i 
cniJibHHX ni.a;npHE:MCTB 4114 - - - -
IHIIIHH cyeynHHH: .u;oxi.u; 4116 - - - -
PoJnoJJ:iJI npw6yTKy: 
BHnnaTH snaCHHKaM 
(,u;HBi.a;eH.u;H) 4200 - - - -
CnpHMysaHIDI npH6YTKY 
.u;o 3apeeCTpoBaHoro 
KamTany 4205 - - - -
Bi.u;paxysaHIDI .u;o 
pe3epsHoro Kannany 4210 - - - 1 

CyMa qHcroro rrpH6YTKJ, 
HaJie)KHa .u;o 6IO)I;)KeTy 
Bl,ll;llOBl,li;HO,ll;O 
3aKOHO,ll;aBCTBa 4215 - - - -
CyMa qHCToro npH6YTKY 
Ha CTBOpeHIDI 
cneQiaJibHHX 
(QiJibOBHX) <}>oH.u;iB 4220 - - - -

3a€,l{PTIOY 33238312 

Ko,1.1; 3a ,li;KY.JJ: I 1801005 

Hepo3no- Heo- BwJiy- Bchoro 
));iJieHHH nJia- 1.JeHHH 

npw6yTOK 1.JeHHH KaniTaJI 
(uenoKpH- KaniTaJI 

THH 
36HTOK) 

7 8 9 10 

369 - 15 387 

- - - -
- - - -
- - - -

369 - - 15 387 

(16) - - (16) 

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -
- - - -

- - - -

- - - -

(1) - - -

- - - -

- - - -
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TOB (KOMIIAHUI 3 yIIPABnIHHII AKTIIBAMI4
(f APAHTUI-IHBEC T) (rco s 3 323 83 12)

Ilpunairnn qo QiuaHcosoi ssirHocri
3a pirc, rqo earcin.ruscq 31 rpyAHfl 2017 pony

(e muc. zpu.)

3anou npo sidnosidantnicmt xepieruu4mna 3a nidzomoexy i sameepderceuua QinaHcosoi
zeimnocmi

Kepinnuqreo TOBAPI4CTBA 3 OEMEXEHOIO BIAIIOBIAAJIbHICTIO (TOBAPI4CTBO 3
yIIPABJIIHIUI AKTI,IBAMI4 (|APAHTI-fl-IHBECT) (aani Tonaprzcrno) niAuoniAae sa
ni4rotonxy $inauconoi snitnocri, Iqo goctonipno ei4o6paNae y scix cyrreBrax acrreKTax
(piuauconzfi cran Toeapucrna craHoM na 31 rpyAHr 2017 por<y, cyxynui npu6yrrr.r raz6urrcu, a
TaKox py( rporuosux xomrin i grraisv n rauirari sa pir, rqo saKiHwrBcr Ha rlro Aary, siAnoniAHo ro
MiNnapo4Hrzx craHAaprin (finauconoi ssilnocri (4ani - MCO3).

flpu ni4roronqi (finaucosoi gnitsocri xepinuuqrno TonapvcrBa Hece ni4uoni4anrnicrr ga:

'Bu6ip HaJIe)KHLIX upunqunin 6yxrurepcbKoro o6riry i ix uocli4oBHe 3acrocyBaHHr;
. 3acrocynannx o6rpyHToBaHr,rx oqinor< i 4onyrqeHr;
' [orprzuanns niAnoniAuurx MC@3 i posrpurr.a ncix cyrrenzx ni4xzJreHb B nprauirrax 4o
Qinauconoi sniruocri;
' fli4rotonrcy (fiuancosoi gsiruocri, rzxo rflrtv s AonyrrleHHr, rrlo Tonapracrno rpoAoBlxyBarlrMe
cnorc Aislluicrr s Haft6rnNqoMy naaft6yrHroMy, 3a Br{HrrKoM nvna4xin, Konr.r ra1e AorryrleHHfl
nenpanouipne.

Kepinnzqrno TonapzcrBa raKox( nece ni4noni4anrnicrr sa:
t Pogpo6xy, BrIpoBaAnteHH{ i sa6egue.rennx lpynnqiouynaHua e0errrannoi i nalifinoi czcreuu
euyrpiruHroro KoHTpomo y Tonapucrni ;

' fli4rprarr.my crIcreMI,I 6yxranrepcbKoro o6niry, rqo Ao3BoJrxe y 6ygs-.flrr,rfi rvror4enr ui4roryBarr4 3

Aocrarniu cryrleHeM roqHocri in(fopuaqirc trpo (fiuaucone rroJrox(eHHx Tonapucrsa i ga6egneqrarrr
ni4noni4uicrr (f inancosoi gnirHo cri sr.rN{oral,r MC (D3 ;

' Bxrlnannq saxoAin B Me)Kax cnoei KoMrrereHuii 4rt sa6egne.reHux s6epexenur arrzsin
Tonapuctna;

" 3ano6irauus i nuseueuux $arrin uaxpaftcrsa i iHrxux 3JroBxr{BaHb.

{upemop
TOB (KYA <IapaHrig-Innecr>>

f o"rronnufi 6yxra"rrrep
TOB (KYA <<Iapauria-IneecrD

A.O. 3e.rruncrrcnfi

Kosa.reuro

/



  

Звіт про прибутки та збитки  

та інший сукупний дохід за  рік, що закінчився 31 грудня 2017 року 

 

 Примітка 

За рік , що 

закінчився 31 грудня 

2017 2016 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 

7.1 5543 3203 

Інші операційні доходи 7.1 5 - 

Адміністративні витрати 7.3 (6147) (3850) 

Інші операційні витрати 7.3 (2) - 

Інші фінансові доходи 7.4       585 686 

Інші витрати 7.2 - (13) 

Прибуток до оподаткування  - 26 

Витрати з податку на прибуток  - 5 

Прибуток за рік  - 21 

Збиток за рік   (16) - 

Інші сукупні прибутки  - - 

УСЬОГО СУКУПНИЙ ДОХІД  ЗА РІК  (16) 21 

 

 

Звіт про фінансовий стан станом на 31 грудня 2017 року 

 

 Примітка 

31 

грудня 

2017 

року 

31 

грудня 

2016 

року 

1 2 3 4 

АКТИВИ    

Непоточні активи    

Нематеріальні активи 7.6 59 66 

Основні засоби 7.7 35 32 

Фінансові інвестиції, доступні для продажу 7.8; 9 11749 11749 

Поточні активи    

Запаси 7.9 6 6 

Торгівельна дебіторська заборгованість 7.10 489 291 

Дебіторська заборгованість за виданими авансами  7.10 7 9 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з 

нарахованих доходів 

7.11 46 50 

Грошові кошти та їх еквіваленти 7.12 3503 3501 

    

ВСЬОГО АКТИВИ 10 15894 15704 

    

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ`ЯЗАННЯ    

Власний  капітал    

Статутний капітал  7.13; 7.17 15000 15000 

Резервний капітал 7.17 19 18 

Нерозподілені прибутки 7.17 352 369 

Усього капітал 7,17;10 15371 15387 

Поточні зобов`язання та забезпечення    



  

Торгівельна кредиторська заборгованість 7.14 495 255 

Поточна кредиторська заборгованість за:     

розрахунками з бюджетом  7.14 - 10 

у тому числі з податку на прибуток 7.14 - 5 

розрахунками зі страхування 7.14 - 6 

розрахунками з оплати праці 7.14 - 23 

Поточні забезпечення 7.15 28 23 

Всього зобов'язання 10 523 317 

ВСЬОГО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА 

ЗОБОВ`ЯЗАННЯ 

10 15894 15704 

 

 

Звіт про зміни в капіталі за рік , що закінчився 31 грудня 2017 року (Примітка 7.17) 

 
Статутний 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподі 

лені 

прибутки 

Всього  

власний 

капітал 

1 2 3 4 5 

Залишок на 31 грудня 2015 року 15000 - 366 15366 

Чистий прибуток за 2016 р                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           21 21 

Відрахування до резервного капіталу  18 (18)  

Разом змін в капіталі за 2016 рік  18 3 21 

Залишок на 31 грудня 2016 року 15000 18 369 15387 

Чистий прибуток (збиток) за  2017 р   (16) (16) 

Відрахування до резервного капіталу  1 (1)  

Разом змін в капіталі за 2017 рік  1              (17) (16) 

Залишок на 31 грудня 2017 року 15000 19 352 15371 

 

 

Звіт про рух грошових коштів за рік , що закінчився 31 грудня 2017 року  

 

 

 

Прим. 
За рік,  

що закінчився                

31 грудня 

2017 року 2016 року 

1 2 3 4 

Операційна діяльність    

Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 

 5345 3153 

Інші надходження  5 - 

Витрачання на оплату:    

Товарів, робіт, послуг  (5034) (3014) 

Праці  (566) (435) 

Відрахувань на соціальні заходи  (155) (119) 

Зобов'язань з податків та зборів   (142) (183) 

Зобов'язань з податку на прибуток  (5) (78) 

Зобов'язань з інших податків і зборів  (137) (105 

Витрачання на оплату авансів  (7) - 

Інші витрачання  (23) (11) 

Чистий рух грошових коштів від операційної 

діяльності 

7.16 (577) (609) 

Інвестиційна діяльність   - 

Надходження від реалізації фінансових інвестицій  -  

Надходження від отримання відсотків  589 649 



  

Витрачання на придбання фінансових інвестицій  - - 

Витрачання на придбання необоротних активів  (10) (69) 

Чистий рух грошових коштів від інвестиційної 

діяльності 

7.16 579 580 

Фінансова діяльність    

Надходження від власного капіталу  - - 

Чистий рух грошових коштів від фінансової 

діяльності 

 - - 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 7.16 2 (29) 

Залишок коштів на початок періоду 7.16 3501 3530 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів   - - 

Залишок коштів на кінець періоду 7.16 3503 3501 

 

 

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

 

Повна назва Товариства 

Товариство з обмеженою відповідальністю  

«Товариство з управління активами  

«ГАРАНТІЯ-ІНВЕСТ» 

Скорочена назва ТОВ «КУА «ГАРАНТІЯ-ІНВЕСТ» 

Дані з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців Державної 

реєстраційної служби України 

Номер запису від 16.11.2004 р.  

1 072 102 0000 001375 

 

 

Місцезнаходження  
01030, м. Київ, вул. В'ячеслава Липинського,  

будинок 12, офіс 4 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Офіційна сторінка в інтернеті www.ginvest.com.ua 

Адреса електронної пошти office@ginvest.com.ua 

Види діяльності згідно  

ЄДР юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських 

формувань  

66.30 – Управління фондами 

64.30 – Трасти, фонди та подібні фінансові 

Товариства 

66.19 – Інша допоміжна діяльність у сфері 

фінансових послуг, крім страхування та пенсійного 

забезпечення  

66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування 

та пенсійного забезпечення 

 

Код ЄДПРОУ 
33238312 

Ліцензії, свідоцтва та інше 

- Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку серії АЕ № 294656 від 30.12.2014 

р. на професійну діяльність на фондовому ринку – 

діяльність з управління активами інституційних 

інвесторів (діяльність з управління активами), 

строк дії: 30.12.2014– необмежений; 

- Ліцензія на провадження 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 - 

безстрокова; 

- Свідоцтво Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку про включення до державного 

http://www.ginvest.com.ua/
mailto:office@ginvest.com.ua


  

реєстру фінансових установ, які надають фінансові 

послуги на ринку цінних паперів, № 682 від 

30.08.2005 р.; 

- Свідоцтво про членство в Українській Асоціації 

Інвестиційного Бізнесу (протокол № 7 від 

15.07.05р.); 

- Свідоцтво Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг про реєстрацію фінансової установи, серії 

АА № 32 від 14.02.2005 р., дата прийняття та 

номер розпорядження про схвалення рішення про 

видачу свідоцтва: 10.02.05 р.  № 3555 

Банк, основний рахунок  
№  265052569 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»,  

МФО 380805  

Кількість працівників 6 

Період, який охоплено фінансовою 

звітністю 
2017 рік (порівняльна інформація за 2016 рік) 

 

 

1.1 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО 

     Товариство з обмеженою відповідальністю «Товариство з управління активами «Гарантія-

Інвест» (далі - Товариство), яке зареєстроване і діє в Україні згідно з законодавством 

України. 

  

Предметом діяльності Товариства є: 

     - управління активами інституційних інвесторів (інститутів спільного інвестування 

(пайових інвестиційних фондів), недержавних пенсійних фондів, 

- 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.  

 

 Кількість працівників станом на 31 грудня 2017 р. складала 6 осіб, на 31 грудня 2016 р. 

складала 7 осіб.  

 

У звітному році Товариство здійснювало управління активами трьох пайових інвестиційних 

фондів: Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Оскар», 

Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Моноліт», Пайовий 

закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Вектор», а також управління 

активами та адміністрування Відкритого пенсійного фонду «Фармацевтичний». 

 

Станом на 31 грудня 2017 р. та 31 грудня 2016 р. учасниками Товариства були: 

Учасники Товариства: 31.12.2017 31.12.2016 

 % % 

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 2017 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 2017 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 2017 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. Застосування нових МСФЗ та інтерпретацій 

 

При підготовці фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, Товариство 

застосувала всі нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, які мають відношення до її 

операцій та є обов’язковими для застосування при складанні звітності, починаючи з 1 січня 

2017 року. Застосування доповнень та змін до стандартів та інтерпретацій, не призвело до 

будь-якого впливу на облікову політику, фінансовий стан чи результати діяльності 

Товариства. 

 

Поправки до МСБО (IАS) 12  «Визнання відстрочених податкових активів у відношенні 

нереалізованих збитків» 

 

Поправки, які випущені у січні 2016 року, роз`яснюють що суб’єкт господарювання повинен 

враховувати те, чи обмежує податкове законодавство джерела оподатковуваного прибутку, 

напроти якого вона може робити вирахування при відновленні такої  вирахуваної тимчасової 

різниці. Крім того поправки містять вказівки щодо того, як суб’єкт господарювання повинен 

визначати майбутній прибуток до оподаткування, та перелічені обставини, при яких 

прибуток до оподаткування може передбачати відшкодування деяких активів в сумі, яка 

перевищує їх балансову вартість. Суб’єкти господарювання повинні застосовувати дані 

поправки ретроспективно. Однак при початковому застосуванні поправок зміна власного 

капіталу на початок найбільш раннього порівняльного періоду може бути визнано у складі 

нерозподіленого прибутку на початок періоду (або у складі іншого компонента власного 

капіталу відповідно) без розподілу змін між  нерозподіленим прибутком та іншими 

компонентами власного капіталу на початок періоду. Суб’єкти господарювання, які 

застосовують таке звільнення повинні розкрити такий факт.  

Дані поправки набувають чинності для річних періодів, що починаються з 1 січня 2017 року 

або пізніше цієї дати. Допускається дострокове застосування. Якщо суб’єкт господарювання 

застосує ці поправки у відношенні більш раннього періоду, він повинен розкрити такий факт.  

Поправки не здійснили впливу на фінансову звітність Товариства. 

 



  

Поправки до  МСБО (IАS) 7  «Ініціатива в сфері розкриття інформації» 

 

Ці поправки є частиною ініціативи Ради по МСФЗ в сфері розкриття інформації та 

потребують, щоб організація розкривала інформацію, яка дозволяє користувачам фінансової 

звітності оцінити зміни в зобов`язаннях, зумовлених фінансовою діяльністю, включаючи такі 

зміни, обумовлені грошовими потоками, так і зміни, що не обумовлені ними. При першому 

застосуванні даних поправок суб’єкти господарювання не зобов`язані представляти 

порівняльну інформацію за попередні періоди. Дані поправки набули чинності для  річних 

періодів, починаючи з 1 січня 2017 року (або після цієї дати). Допускається дострокове 

застосування. Впровадження цих змін не привело до необхідності розкриття додаткової 

інформації. 

 

«Щорічні удосконалення МСФО, період 2014 – 2016рр.» 

 

У грудні 2016 року Рада з МСФЗ випустила «Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2014 

року - 2016 рр.». В тому числі Поправки до МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про 

участь в інших організаціях». Це поправки в яких роз'яснюється обсяг інформації, що 

розкривається згідно з МСФЗ (IFRS) 12 щодо часток участі організації в дочірній організації, 

спільному підприємстві або асоційованого підприємства, які класифікуються (або включені в 

склад вибуваючої групи, яка класифікується) як призначені для продажу або припинена 

діяльність відповідно до МСФЗ (IFRS) 5 «Необоротні активи, призначені для продажу, та 

припинена діяльність», вступили в силу до річних періодів, що починаються 1 січня 2017 

року (або після цієї дати). Ця поправка суттєво не вплинула на фінансову звітність 

Товариства. 

Стандарти та інтерпретації, випущенні, але ще не застосовані Товариством 

Нижче наводяться стандарти та роз'яснення, які були випущені, але ще не набули чинності 

на дату випуску фінансової звітності Товариства. Керівництво Товариства планує 

застосувати всі вищевказані стандарти у фінансовій звітності за відповідні періоди.  

Вплив застосування даних стандартів на фінансову звітність за майбутні періоди в даний час 

оцінюються управлінським персоналом Товариства. 

МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» 

 

У липні 2014 року Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцію МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові 

інструменти», яка замінює МСФЗ (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» і всі 

попередні редакції МСФЗ (IFRS) 9. МСФЗ (IFRS) 9 об'єднує разом три частини проекту з 

обліку фінансових інструментів: класифікація та оцінка, знецінення та облік хеджування. 

МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2018 

року, або після цієї дати, при цьому допускається дострокове застосування. За винятком 

обліку хеджування стандарт застосовується ретроспективно, але надання порівняльної 

інформації не є обов'язковим. Вимоги щодо обліку хеджування, головним чином, 

застосовуються перспективно, з деякими обмеженими винятками.  

Товариство планує розпочати застосування нового стандарту з необхідної дати набрання 

чинності.  

Основні особливості (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» 

Фінансові активи вимагається відносити до трьох категорій оцінки: фінансові активи, які у 

подальшому оцінюються за амортизованою вартістю, фінансові активи, які у подальшому 

оцінюються за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на інший сукупний дохід, та 

фінансові активи, які у подальшому оцінюються за справедливою вартістю, зміни якої 

відносяться на фінансовий результат. 

Класифікація боргових інструментів залежить від бізнес-моделі організації, що 

використовується для управління фінансовими активами, і результатів аналізу того факту, чи 

договірні грошові потоки є виключно виплатами основної суми боргу та процентів. Якщо 

борговий інструмент утримується для отримання грошових потоків, він може обліковуватись 



  

за амортизованою вартістю, якщо він також відповідає критерію виключно виплат основної 

суми боргу та процентів. Боргові інструменти, які відповідають критерію виключно виплат 

основної суми боргу та процентів і утримуються в портфелі, коли підприємство одночасно 

отримує потоки грошових коштів від активів і продає активи, можуть відноситись у 

категорію за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на інший сукупний дохід. 

Фінансові активи, що мають грошові потоки, які не є виключно виплатами основної суми 

боргу та процентів, слід оцінювати за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на 

фінансовий результат (наприклад, похідні фінансові інструменти). Вбудовані похідні 

фінансові інструменти не відокремлюються від фінансових активів, а враховуються при 

оцінці відповідності критерію виключно виплат основної суми боргу та процентів. 

Інвестиції в інструменти капіталу завжди оцінюються за справедливою вартістю. Проте 

керівництво може зробити остаточний вибір представляти зміни справедливої вартості в 

іншому сукупному доході за умови, що інструмент не утримується для торгівлі. Якщо 

інструмент капіталу утримується для торгівлі, зміни справедливої вартості відображаються у 

складі прибутку чи збитку. 

Більшість вимог МСБО (IAS) 39 щодо класифікації та оцінки фінансових зобов’язань були 

перенесені до МСФЗ (IFRS) 9 без змін. Основна відмінність полягає у тому, що організація 

буде зобов’язана показувати у складі інших сукупних доходів вплив змін у власному 

кредитному ризику фінансових зобов’язань, віднесених до категорії за справедливою 

вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат. 

МСФЗ (IFRS) 9 вводить нову модель для визнання збитків від знецінення – модель 

очікуваних кредитних збитків. В основі цієї моделі лежить три етапний підхід, в межах якого 

аналізується зміна кредитної якості фінансових активів після їх початкового визнання. На 

практиці нові правила означають, що організації будуть зобов’язані негайно обліковувати 

збиток у сумі очікуваного кредитного ризику за 12 місяців при початковому визнанні 

фінансових активів, які не мають кредитного знецінення (чи для дебіторської заборгованості 

за основною діяльністю – у сумі очікуваного кредитного збитку за весь строк дії такої 

заборгованості). У разі суттєвого зростання кредитного ризику, знецінення оцінюється із 

використанням очікуваного кредитного збитку за весь строк дії фінансового активу, а не 

очікуваного кредитного збитку за 12 місяців. Ця модель передбачає операційні спрощення 

дебіторської заборгованості за орендою та основною діяльністю. 

Переглянуті умови до обліку хеджування забезпечують більш тісний зв'язок обліку з 

управлінням ризиками. Цей стандарт надає підприємствам можливість вибору облікової 

політики: вони можуть застосовувати облік хеджування відповідно до МСФЗ (IFRS) 9 чи 

продовжувати застосовувати до всіх відносин хеджування МСБО (IAS) 39, оскільки у 

стандарті не розглядається облік макрохеджування. 

Наразі Товариство оцінює вплив цього нового стандарту на її фінансову звітність. Попередні 

висновки щодо такого оцінювання свідчать про необхідність впровадження більш 

ретельного підхіду до визначення справедливої вартості фінансових активів та кредитного 

ризику.  

МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями» 

 

МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травні 2014 року і передбачає модель, що включає п'ять 

етапів, яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з покупцями. Згідно стандарту 

виручка визнається в сумі, що відображає відшкодування, право на яке організація очікує 

отримати в обмін на передачу товарів або послуг покупцю. 

Новий стандарт по виручці замінить всі існуючі вимоги МСФЗ по визнанню виручки. Після 

того, як Рада з МСФЗ закінчила роботу над поправками до цього стандарту у квітні 2016 

року, дату набрання чинності цього стандарту застосовується для річних періодів, 

починаючи 1 січня 2018 року, або після цієї дати. Стандарт буде вимагає повне 

ретроспективне застосування або модифіковане ретроспективне застосування, при цьому 

допускається дострокове застосування.  

Цей новий стандарт вводить основний принцип визнання виручки за ціною операції у 

випадку передачі товарів чи послуг замовнику. Окремі партії товарів чи пакети послуг, які 



  

чітко ідентифіковані, повинні визнаватись окремо, а будь-які знижки та ретроспективні 

знижки з ціни контракту, як правило, мають відноситись на окремі елементи. Якщо сума 

винагороди з будь-яких причин варіюється, слід визнавати мінімальні суми за умови 

відсутності значного ризику перегляду. Витрати, понесені у зв’язку з гарантіями за 

контрактами із клієнтами, необхідно капіталізувати та амортизувати протягом періоду 

надходження вигод від контракту.  

Наразі Товариство продовжує оцінювати вплив цього стандарту на фінансову звітність. 

Попередні оцінки свідчать про незначний характер витрат за гарантіями за контрактами із 

клієнтами та відносно невеликій термін надходження вигід від контрактів. Товариство 

планує розпочати застосування нового стандарту з необхідної дати набрання чинності. 

Передбачається незначний вплив цього стандарту на фінансову звітність.  

 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСБО (IAS) 28 «Продаж або внесок активів в угодах 

між інвестором і його залежною організацією або спільним підприємством» 

 

Поправки, які прийнято Радою з у вересні 2014 року, розглядають протиріччя між МСФЗ 

(IFRS) 10 та МСБО (IAS) 28, у частині обліку втрати контролю над дочірньою організацією, 

яка продається залежній організації або спільному підприємству або вносяться до них. Зміни 

роз'яснюють, що прибуток або збиток, які виникають в результаті продажу або внеску 

активів, що представляють собою бізнес згідно з визначенням в МСФЗ (IFRS) 3, в угоді між 

інвестором і його залежною організацією або спільним підприємством, визнаються в 

повному обсязі. Однак прибуток або збиток, які виникають в результаті продажу або внеску 

активів, що не представляють собою бізнес, визнаються лише в межах часток участі, наявних 

у інших, ніж організація інвесторів у залежній організації чи спільному підприємстві. Дані 

зміни застосовуються перспективно. Допускається дострокове застосування. 

У грудні 2015 року Рада по МСФЗ відклала запровадження даних поправок до завершення 

свого дослідницького проекту за методом дольової участі. Дата набрання чинності 

перенесена на невизначений термін. Очікується, що дані поправки не вплинуть на фінансову 

звітність Товариства. 

МСФЗ (IFRS) 16  «Оренда»  

 

Стандарт був випущений у початковій редакції в січні 2016 року та повинен замінити МСБО 

(ІАS) 17  «Оренда», роз’яснення КРМФО (IFRІС) 4 «Визначення наявності в угодах ознак 

оренди», роз’яснення ПКР (SIC) 15 «Операційна оренда-стимули» та роз’яснення ПКР (SIC) 

27 «Визначення сутності операцій, які мають юридичну форму оренди». МСФЗ (IFRS) 16   

встановлює принципи визнання, оцінки, представлення та розкриття інформації про оренду 

та вимагає, щоб орендатори відображали всі договори оренди з використанням єдиної моделі 

обліку в балансі,аналогічно порядку обліку, передбаченому МСБО (ІАS) 17 для фінансової 

оренди. Стандарт передбачає два звільнення від визнання для орендаторів – у відношенні 

оренди активів з низькою вартістю (наприклад персональних комп’ютерів)  та 

короткострокової оренди (тобто оренди зі строком не більше 12 місяців). На дату початку 

оренди орендатор буде визнавати зобов’язання у відношенні орендних платежів (тобто 

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

активом впродовж терміну оренди(тобто актив у формі права користування). Орендатори 

зобов’язані будуть визнавати відсотковий дохід із зобов’язань по оренді окремо від витрат по 

амортизації активу у формі права користування. Орендатори також повинні будуть 

переоцінювати зобов’язання по оренді при настанні  визначеної події (наприклад зміни 

строків оренди, зміни майбутніх орендних платежів в результаті зміни індексу або ставки, 

які використовуються для визначення таких платежів). В більшості випадків орендатор буде 

враховувати суми переоцінки зобов’язань по оренді в якості корегування активу в формі 

права користування.  

Порядок обліку для орендодавця у відповідності до МСФЗ (IFRS) 16 практично не 

змінюється у порівняння з діючими вимогами МСБО (IАS) 17. Орендодавці будуть 



  

продовжувати класифікувати оренду, використовуючи ті ж самі принципи класифікації, що 

існують в МСБО (IАS) 17, відокремлюючи два різновиди оренди: операційну та фінансову. 

Крім цього, МСФЗ (IFRS) 16 вимагає від орендодавців та орендарів розкриття більшого 

обсягу інформації у порівняння МСБО (IАS) 17.  

МСФЗ (IFRS) 16   набуває чинності у відношенні для річних періодів, які починаються з 1 

січня 2019 року або пізніше цієї дати. Допускається дострокове застосування, але не раніше 

застосування суб’єктом господарювання МСФЗ (IFRS) 15. Орендатор може застосувати цей 

стандарт з використанням ретроспективного підходу або модифікованого ретроспективного 

підходу. Перехідні положення стандарту передбачають окремі звільнення. Товариство 

планує розпочати застосування нового стандарту з необхідної дати набрання чинності та 

оцінює можливий його вплив на  свою фінансову звітність. 

Поправки до  МСФЗ (IFRS) 2  «Класифікація та оцінка операцій по виплатам на основі 

акцій»  

 

Рада по МСФЗ у червні 2016 року випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Виплата на основі 

акцій», в яких розглядаються три основних аспекти:  

- вплив умов переходу прав на оцінку операцій по виплатам на основі акцій з розрахунком 

грошовими коштами;  

- класифікація операцій по виплатам на основі акцій з умовою розрахунків на нетто-основі 

для зобов`язань по податку, утримуваному у джерела;  

- облік змін умов операцій по виплатам на основі акцій, в результаті якого операція перестає 

класифікуватися як операція з розрахунками грошовими коштами та починає 

класифікуватися як операція з розрахунками пайовими інструментами. При прийнятті 

поправок суб’єкти господарювання не повинні перераховувати інформацію за попередні 

періоди, однак допускається ретроспективне застосування, при умові застосування поправок 

у відношенні всіх трьох аспектів та врахуванні інших критеріїв. Поправки вступають в дію 

для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або пізніше цієї дати. Допускається 

дострокове застосування.  

На даний час Товариство оцінює можливий вплив даних поправок на свою фінансову 

звітність. Попереднє оцінюванне не виявило ознак впливу на фінансову звітність Товариства. 

 

МСФЗ (IFRS) 17  «Договори страхування» 

 

У травні 2017 року Рада по МСФЗ випустила у первісній редакції  цей стандарт для 

договорів страхування, який розглядає  питання визнання та оцінки, представлення 

фінансової звітності та розкриття інформації. Коли цей стандарт почне діяти то він повинен 

замінити МСФЗ (IFRS) 4 «Страхуві контракти», який було випущено у 2005 році. МСФЗ 

(IFRS) 17 набуває чинності для  річних періодів, починаючи з 1 січня 2021 року або після цієї 

дати.  

Попереднє оцінювання стандарту не виявило ознак його впливу на фінансову звітність 

Товариства. 

 

«Щорічні удосконалення МСФО, період 2014 – 2016 рр.» 

 

У грудні 2016 року Рада з МСФЗ випустила «Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2014 

року - 2016 рр.». В тому числі Поправки до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування 

Міжнародних стандартів фінансової звітності», які скасовують дію деяких короткострокових 

звільнень, і поправки до МСФЗ (IАS) 28 «Інвестиції в асоційовані організації та спільні 

підприємства», в яких роз'яснюється рішення оцінювати інвестиції в асоційовану організацію 

або спільне підприємство за справедливою вартістю через прибуток або збиток відповідно до 

МСФЗ (IFRS) 9, вступають в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або 

після цієї дати.  

Попереднє оцінювання стандарту не виявило ознак його впливу на фінансову звітність 

Товариства. 



  

  Також з 01 січня 2018 року вступлять в силу : 

- Роз'яснення КРМФЗ (IFRIC) 22 «Операції в іноземній валюті і попередня оплата»; 

- Поправки до МСФЗ (IAS) 40 «Переведень до категорії або з категорії інвестиційної 

нерухомості»; 

- Роз'яснення КРМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначеність відносно правил обчислення податку на 

прибуток». 

 

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  2017 року. 

 

2.6. Рішення про затвердження фінансової звітності 

Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску на загальних зборах учасників 22 

лютого 2018 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не будуть мати 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 Товариства 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 проміжної 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 Товариства. 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» 

Враховуючи офіційні дані Державної служби статистики України, кумулятивний рівень 

інфляції за трирічний період, включаючи 2015, 2016 та 2017 роки, склав 83,14%, що не 

перевищує 100%.  Тому Товариство за результатами 2017 р. не застосовує норми МСБО 29.  

  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 

операцій, інших подій 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 2017 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, доступний 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. 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. 

        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, доступні для продажу 

     До фінансових активів доступних для продажу, Товариство відносить інвестиції в 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 фактичною 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 історичною 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. 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 орендар. 

   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 виходячи з 

оподатковуваного прибутку за рік. 

 

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 Договорі на управління активами   

Доходи від адміністрування пенсійного фонду включає в себе винагороду, розмір якої 

встановлюється в Договорі на адміністрування пенсійного фонду. 

 

 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.     Статутний капітал  

   Статутний капітал, включає в себе внески учасників.  

 

5.20  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.  

 

5.21  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.    

 

5.22. Операційні сегменти 

Товариство не застосовує і не розкриває інформацію відповідно МСФЗ 8 «Операційні 

сегменти» оскільки є товариством з обмеженою відповідальністю, інструменти власного 

капіталу Товариства не обертаються на відкритому ринку. Також Товариство не планує 

випуск фінансових інструментів на відкритий ринок. 

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 

зобов’язань, 

оцінених за 

справедливою 

 

Методики оцінювання 

Метод 

оцінки 

(ринковий, 

дохідний, 

 

Вихідні дані 



  

вартістю витратний) 
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, 
дохідний 

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. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої 

вартості 

 

Класи активів 

та зобов’язань, 

оцінених за 

справедливою 

вартістю 

1 рівень 

(ті, що мають 

котирування, та 

спостережувані) 

2 рівень 

(ті, що не мають 

котирувань, але 

спостережувані) 

3 рівень 

(ті, що не мають 

котирувань і не є 

спостережуваним

и) 

 

Усього 

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Дата оцінки 31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16 

Дебіторська 
заборгованість за 

– – – –  
46 

 
50 

 
46 

 
50 



  

нарахованими 

доходами 
Дебіторська 

заборгованість за 

виданими 

авансами 

- - - - 7 9 7 9 

Дебіторська 

заборгованість за 

товари, роботи 
послуги 

- - - - 489 291 489 291 

Інвестиції 

доступні  для 

продажу 

  

 
- 

 
- 

 
- 

–  
    11749 

 

 
11749 

 
    11749 

 

 
11749 

Торговельна 

кредиторська 
заборгованість 

- - - - 495 
 

255 495 
 

255 

 

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

У 2017 році та в попередньому 2016 році переведень між рівнями ієрархії не було. 

 

6.4  Рух активів, що оцінюються за справедливою вартістю з використанням вихідних 

даних 3-го рівня 

Протягом 2017 та 2016 років рух таких активів відсутній. 
 

6.5  Інші розкриття,  що вимагають МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» 
                                

Стаття 
Балансова вартість Справедлива вартість 

2017 2016 2017 2016 

Фінансові інвестиції, доступні для продажу 11749 11749 11749 11749 

Грошові кошти 3503 3501 3503  3501 

Поточна дебіторська заборгованість        489        291        489        291 

Поточна кредиторська заборгованість 
       495 
 

       255        495 
 

       255 

 

Неможливо визначити достовірно справедливу вартість дебіторської та кредиторської 

заборгованості, а також фінансових інвестицій, оскільки немає ринкового котирування для 

цих активів. 

Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої 

вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилися 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 

 

  2017 рік 2016 рік 

Дохід від реалізації послуг з управління активів ПІФ 1966   339 

Дохід від реалізації послуг з управління активів  НПФ 

 

 реалізації послуг з управління активів  та 

адміністрування ПФ 

2555 2044 

Дохід від реалізації послуг з  адміністрування НПФ 

 

1022 818 

Інші доходи - 2 

Інші операційні доходи 5 - 

Всього доходи  5548  3203 



  

7.2. Інші доходи, інші витрати - - 

Інші витрати 2017 рік  2016 рік 

Інші витрати - 13 

Всього інших витрат - 13 

7.3. Адміністративні витрати   

 2017 рік 2016 рік 

Матеріальні витрати 46 20 

Витрати на персонал                   679             

679              

679 

580 

Відрахування на соціальні заходи          150              

150                 

150 

128 

Амортизація 14 13 

Витрати на охорону               7            

7                          

7 

Аудиторські, консультаційні та професійні послуги 

 

 Послуги 

        4920         

4920               

2956 

Витрати з оренди 46 18 

Послуги зв’язку 9 8 

Супровід програмного забезпечення 48 48 

Послуги банків 7 6 

Інші витрати                   172   

                          

96 

21 

Членські внески 48 44 

Пенсійні внески в НПФ 1 1 

Всього адміністративних витрат 6147 3850 

Інші операційні витрати 2 - 

Всього витрат 6149 3850 

7.4. Фінансові доходи та витрати 

 

  

           2017 рік 2016 рік 

Процентні доходи   

Відсотки на депозитному рахунку в банку 585 686 

Всього процентні доходи 585 686 

 

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: 

 31.12.2017 31.12.2016 

Прибуток до оподаткування  (16) 26 
Податкова ставка податку на прибуток 18% 18% 
Поточний податок за встановленою ставкою 

 податковою ставкою 

-                  5 
Витрати з податку на прибуток -      5 

                                                                                             

 

 

 

7.6. Нематеріальні активи 

 Програмне забезпечення 



  

Балансова вартість:   

На 31.12.2015 року         235 

Надходження          70 

На 31.12.2016 року         305 

Надходження - 

Вибуття           16 

На 31.12.2017 року          289 

Накопичена амортизація: 

На 31.12.2015 року 235 

Нарахування за рік 2016     4 

На 31.12.2016 року 239 

Нарахування за рік 2017      7 

Вибуття  16 

На 31 .12.2017 року 230 

Чиста балансова вартість: 

На 31.12.2016 року 66 

На 31.12.2017 року 59 

 

 

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 31.12.2015 

року 

96 8 53 157 

Надходження 0 0 0 0 

Вибуття 0 0 0 0 

На 31.12.2016 

року 

96 8 53 157 

Надходження 10 0 0 10 

Вибуття 4 0 3 7 

На 31.12.2017 

року 

102 8 50 160 

Накопичена амортизація: 

На 31.12.2015 

року 

64 8 44 116 

Нарахування за 

рік  

7 0 2 9 

На 31.12.2016 

року 
71 8 46 125 

Нарахування за 

рік   
6 - 1 7 

Вибуття 4 - 3 7 

На 31.12. 2017 

року 

73 8 44 125 

Чиста балансова вартість 

На 31.12.2016 

року 
25 0 7 32 

На 31.12.2017 

року 

29 0 6 35 

 



  

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. Фінансові активи,  доступні для продажу 

 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Інвестиційні сертифікати 

ПЗНВІФ «Моноліт» 

11 749 11 749 

Всього: 11 749 11749 

 

 Інвестиції, доступні для продажу, вартість яких неможливо визначити достовірно, 

обліковуються  за собівартістю, оскільки немає ринкового котирування цих активів. 

Інвестиційні сертифікати оцінюються за історичною вартістю (собівартістю), яка вважається 

їх справедливою вартістю.  

 

7.9. Запаси 

 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Витратні  матеріали (за балансовою 

вартістю) 

6 6 

Всього запаси 6 6 

 

7.10. Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість 

 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Торговельна дебіторська  

заборгованість за послуги з 

управління активами та 

адміністрування   

ВСЬОГО: в т.ч. 

- ПЗНВІФ «Вектор»  

- ПЗНВІФ «Моноліт» 

- ВПФ «Фармацевтичний» 

 

 

 

 

 

 

489 

31 

129 

329 

 

 

 

 

 

 

291 

27 

- 

264 

 

 Дебіторська заборгованість за 

виданими авансами 

7 9 

Всього 496 300 

 

Дебіторська заборгованість Товариства не має забезпечення.  

 

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. 

 

 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Поточна дебіторська заборгованість 

з нарахованих доходів 
46 50 

Всього  46 50 

 

 

7.12. Грошові кошти 

 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Рахунки в банках, грн.          3   1 



  

Банківські депозити  короткострокові, 

грн.  

3500 3500 

Всього 3503 3501 

   Грошові кошти  Товариства  не обмежені у використані. 

Сума  залишків на рахунках підтверджена виписками банків станом на останній 

операційний день банку у 2017 році. 

Всі грошові кошти Товариства знаходяться в банківських установах з кредитним 

рейтингом інвестиційного рівня. 

 

7.13. Статутний капітал 

Станом на 31 грудня 2017 року зареєстрований та повністю сплачений капітал складає        

15 000 тис. грн.  

Станом на 31 грудня 2016 року зареєстрований та повністю сплачений  капітал складав  

15 000 тис. грн. 

 

7.14. Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість 

 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Торговельна кредиторська 

заборгованість  за інформаційні 

послуги, консультаційні послуги; 

послуги зв’язку, депозитарні послуги 

та інші 

 

495 

 

 

255 

 

 

Розрахунки з бюджетом   - 10 

Соціальні внески         - 6 

Заробітна плата         - 23 

Всього         495 294 

 

 

7.15 . Короткострокові забезпечення 

 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Резерв відпусток персоналу 28 23 

Всього 28 23 

 

7.16. Звіт про рух грошових коштів 

Звіт грошових коштів за 2017 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 2017 рік становить - 577 тис грн. 

(від’ємне   значення). 

Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності за 2017 рік  становить 579 тис. грн. 

(позитивне значення) 

Чистий рух грошових коштів за звітний період становить – 2 тис. грн. (позитивне значення) 

 

7.17. Звіт про зміни в капіталі 



  

Товариство складає Звіт про власний капітал де інформує про зміни у власному капіталі 

відповідно до МСБО 1. Звіт про власний капітал за 2017 рік  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: 

 

 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Статутний капітал 15000 15000 

Резервний капітал 19 18 

Нерозподілені прибутки / непокриті 

збитки 

352 369 

Всього власний капітал 15371 15387 

 

Протягом звітного періоду зміни у власному капіталі відбулися за рахунок отриманого  

збитку за результатами діяльності за 2017 рік в сумі 16 тис. грн. 

Крім того сформовано резервний капітал в сумі 1 тис. грн. за рахунок нерозподіленого 

прибутку на 31.12.2016 р.   

 

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 Товариства; 

 спільні підприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником; 

 ІСІ та НПФ, активами яких управляє Товариство; 

 члени провідного управлінського персоналу Товариства; 

 близькі родичі особи, зазначеної вище; 

 Товариства, 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: 
              

Група № 

запису 

Повна назва юр. особи власника (учасника) Товариства 

чи П.І.Б фіз. особи – власника (учасника) та посадової 

особи Товариства 

 

Частка в  

Статутному 

капіталі 

Товариства, 

% 

1 2 3 4 

А Учасники Товариства – юридичні особи  

 1 Товариство з обмеженою відповідальністю «Потенціал+» 98,72% 

 2 Товариство з обмеженою відповідальністю Юридична 

фірма «Голобородько і партнери» 

0,28% 

 3 фізична особа - Безпалько Микола Андрійович 1,00% 

Б Керівники  – фізична особа  

 4 Зелинський Антон Олександрович директор ТОВ «КУА 

«Гарантія-Інвест»  

0,00 % 

 5 Довбня Анатолій Васильович директор ТОВ «Потенціал+» 0,00 % 

 8 Друк Іван Володимирович директор ТОВ Юридична фірма 

«Голобородько і партнери» 

0,00 % 

С Інші 

 7 Пайовий закритий недиверсифікований венчурний  

інвестиційний фонд «Вектор» 

0,00 % 

 8 Пайовий  закритий недиверсифікований венчурний 

інвестиційний фонд «Моноліт» 

0,00 % 

 9 Пайовий закритий недиверсифікований венчурний 

інвестиційний фонд «Оскар» 

0,00 % 

 10 Відкритий пенсійний фонд «Фармацевтичний» 0,00 % 

 



  

 

 

ТОВ КУА «ГАРАНТІЯ-ІНВЕСТ» мала такі операцій з пов’язаними особами: 

 

 2017 2016 

 Операції з 

пов'язаними 

сторонами 

Всього Операції з 

пов'язаними 

сторонами 

Всього 

1 2 3 4 5 

 

Дохід від реалізації 

(Послуги з управління 

активами) 

 

4521 

 

5548 

 

2383 

 

3203 

Поточна дебіторська 

заборгованість 

395 489 215 291 

Поточна кредиторська 

заборгованість 

- - - - 

Короткострокові виплати 

працівникам (ключовому 

управлінському персоналу) 

187 679 159 580 

 

В звітному періоді здійснювались операції між пов'язаними сторонами з управління 

активами ІСІ та ВПФ. На звітну дату присутнє сальдо заборгованості стосунків зв'язаних   

сторін (поточна дебіторська заборгованість) . 
Ключовий управлінський персонал  отримує заробітну плату, пов’язану з виконанням своїх 

обов’язків. 

Витрати  по виплатам ключовому управлінському персоналу відображені в складі 

адміністративних витрат. 

Всі операції між пов’язаними сторонами були проведені на звичайних комерційних умовах.  

 

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 будь-

яка інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов’язання. 

Товариство використовує наступні методи управління кредитними ризиками: 

 ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів; 

 ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційованою 

групою); 

 ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за 

Національною рейтинговою шкалою; 

 ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки 

дефолту та неповернення депозитів  

 

Всі грошові кошти Товариства знаходяться в банківських установах з кредитним рейтингом 

інвестиційного рівня. Станом на 31.12.2017 р. депозити Товариства складають 3500 тис. грн., 

в т. ч. 



  

 

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

установи, кредитний рейтинг 31.12.2017 

 

31.12.2016  

ПАТ «ПроКредит банк»  (FitchRatings (Лондон) AAA(ukr)) - 3500 

ПАТ АБ «Укргазбанк» (РА «Експерт-Рейтинг» uaАА+) 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 31.12. 2017 31.12.2016 

Інвестиційні сертифікати  11749 11749 

Всього 11749 11749 

Частка в активах Товариства, % 73,9 % 74,8 % 

                                                                    

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 31.12. 2017 31 .12. 2016 

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 закінчився 

31.12. 2017 року 
До 1 

місяця 

Від 1 

місяця 

до 3 

місяців 

Від 3 

місяців до 

1 року 

Від 1 

року до 

5 років 

Більше 

5 років 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 

Торговельна та 

інша кредиторська 

заборгованість 

495  - - - 495 

Всього 495 -    495 

 31 грудня 2016 

року 

До 1 

місяця 

Від 1 

місяця 

до 3 

місяців 

Від 3 

місяців до 

1 року 

Від 1 

року до 

5 років 

Більше 

5 років 

Всього 

Короткострокові 

позики банка 

- - - - - - 

Торговельна та 

інша 

кредиторська 

заборгованість 

255  - - - 255 

Поточна 

заборгованість 

за розрахунками 

з бюджетом 

5  5 - - - 10 

Поточна 

заборгованість 

за розрахунками 

зі страхування 

бюджетом 

6 -    6 

Поточна 

заборгованість 

за розрахунками 

з оплати праці 

23 -    23 

Всього 289 5    294 

 

 

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 на 31 .12. 2017 року наведені 

нижче:  

тис. грн. 

Активи Зобов’язання  
Вартість чистих активів  

(гр. 1 – гр. 2) 

15894 523                             15371 

 

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 Статутний Різниця  



  

чистих активів капітал (гр. 2 – гр. 3) 

2017 р. 15371 15000 371 

 

Розмір власного капіталу Товариства на 31.12.2017 р. відповідає вимогам п. 12 розд. 3 

Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних 

паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з 

управління активами), затверджених рішенням НКЦПФР № 1281 від 23.07.2013 р. (із 

змінами та доповненнями), і є більшим ніж рівень 7 000 тис. грн.  

 Пруденційні нормативи, що застосовуються до Товариства 

На звітну дату 31.12.2017 р.Товариство розраховує наступні показники: 

Назва показника Фактичне 

значення  

Нормативна вимога 

Показник мінімального розміру власних 

коштів 
3562 

  

3 500 

Норматив достатності власних коштів 3,7006 

  

Не менше 0,5 

Коефіцієнт покриття операційного ризику 8,4507 

  

Не менше 0,5 

Показник фінансової стійкості Товариства 0,9671 

  

Не менше 0,5 

Показники на 31.12.2016 року 

Назва показника Фактичне 

значення 

Нормативна вимога 

Показник мінімального розміру власних 

коштів 

3551 

  

3 500 

Норматив достатності власних коштів 8,8123 

  

Не менше 0,5 

Коефіцієнт покриття операційного ризику 12,0838 

  

Не менше 0,5 

Показник фінансової стійкості Товариства 0,9798 

  

Не менше 0,5 

Проведений аналіз пруденційних показників Товариства, з огляду на той факт, що 

показники відповідають теоретичним нормативним значенням, вказує на дотримання 

Товариством пруденційних показників станом на кінець дня 31.12.2017 року. Результати 

аналізу пруденційних показників вказують на низькій ступінь ризику Товариства. 
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