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}.:(aTa (piK, MiCRI(h, 'IHCJIO) 
fli.UITpHEMCTBO TooapnCToo '1 ooMe~enmo oit~nooillaJibnicno "Ko~mania 3 yn paa..1hma nKmoaMn 'Tapmnia- 3a E:L(Pf!OY 

IuoecT" 

TepHropis M.KMIB 3a KOATYY 

OpraHi3auiilHo-npanona lj>opMa rocno,llapiOB8HHll TosapHCTBO 3 o6~1eJKeHmo ninnoBiii8JihHicno 3a KOfl<Df 
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Oi!HHHI.lll BIIMipy: THC. rp11 . 6e3 il~CJITKoaoro 311aKa (oKpiM po3)liny IV 3ni·Iy npo <jJiua Hcon i p~3YJihntrH (3ni'Iy npo cyKyHHHH ilOXill) ( <!lOP~"' 

].;Q2), rpOlllOBi ITOK8311HKH liKOro 118BO)ll!ThCll 8 rpHBIIJIX 3 KOITiHKUMH) 
CKJI8)leiiO (3po6HTH IT031134KY "v" y BiiiiTOBi.UHiH KJiiTHHJ.li): 

38 ITOJIOlKCIIIIliMH (CTall/18pT8MH) 6yxraJirepChKOf0 o6JiiKy 

38 MilKHapO/IHHMH CT8IIJ18pTIIMH <!>iH811COBOl 3BiTHOCTI 
liananc (3niT npo <!>inaneoonii nau) 

na 31 rpy~uH 2018 p 

KO)JJ1 
2019 101 101 

~3238312 

8039100000 

2-10 
66.30 

<l>opMa Not h'o!I Ja t(h'Y ,1.{1 1801001 

Ko11 Ha no'ra·•·o~ Ha ~iueua. 

AKTHB PHII""a 3Bintoro nepio11y :JuiTuoro uepio:~y 

1 2 3 .j 

I. Heoooporui a"-rtmu 
He~mrepianhui aKTHBH 1000 59 52 

nepsic11a napTicTb 1001 289 289 

118KOITH4ella 8MOpTH38J.lill 1002 230 237 

He3asepweni KaniTaJihHi iiiBCCTHUii 1005 - -
Ocnooni 38COOH 1010 35 45 

nepoicna sapTicTh lOll 160 176 

3HOC 1012 125 131 

lHBCCTHJ.liHH8 llepyxoMiCTh 101 5 - -
flepnicna napTicTb inoecTHuiilnoiHepyxoMocTi 1016 - -
3noc iHBCCTHUiHHOl nepyxoMOCTI 1017 - -

}.:(OBfOC'I'pOKOBi 6iOJIOfi'IHi 8KTHBH 1020 -
f!epoicua oapTicTb t~oorocrpoKOBHX 6ionori'IHHX aKTHBiB 1021 -
HaKonH•Jeua aMOp'I'H38J.lill t~oorocTpOKOBHX 6ionori•mHx aKTHBin 1022 

L(onrocrpOKOBi <!>iH811COBi iuBeCTHUit: 

liKi o6JiiKOBYJOThCll 38 MeTO,nOM )''18CTI B Kanirani 

iHIIIHX lli/IITpHEMCTB 1030 - -
iHllli <!>iH811COBi iHBeCTHUii 1035 II 749 11 761 

L(oorocTpOKOBll t~e6iropcbKa 386opronalliCTh 1040 -
Bi.ncTpO'Iellinot~aTKoniaKTHBH 10-15 - -
fy.nnin 1050 - -
Bi.ncrpo4eni aKBi3HUiillli BHrpaTH 1060 - -
3aJIHlllOK KOlllTIB )' J.leii'I'p8lli30B811HX C'I'p8XOBHX pe3epB11HX <!>OH/18X 1065 - -
l11Wi lleo6opoTHi 8KTHBH 1090 - -
Yeboro •a p03J.IiJJoM I 1095 11 843 11 858 

II. Oooporni a~nmn 
'lanac11 1100 6 I 

BHp06llll'li 38118011 1101 6 I 

He38Bepwelle BHp0611HUTBO 1102 - -
fOTOBa npOJ1YKI.liJI 1103 - . 
TooapH 1104 - -
floro•tni 6io.~ori•mi aKTHBH 1110 - -
L(eno3HTH nepecrpa:-.-yoa1111ll 1115 - -
I3eKcerri o,neplKalli 1120 - -
L(e6iropchKa Ja6oproB811icTh 33 npo.uyKUiio, rosapu, po6oTH, nocrryru 1125 -189 56~ 

L(e6iropchK8 3a6opronauicTh 33 po3p8.'\1'11K8MH: 

38 BH,li811HMH 8B81108MH 1130 7 8 

3 6IOJl)KeTOM 1135 - -
y TOMY 4Hcrri 3 no.nancy 11a npH6)'TOK 1136 - -
}.:(e6iropcbK8 3a6oproBalliCTh 38 po3p8.X)'IIK8MH 3 uap8.'WB8HIIX /IOXO,niB 1140 .:16 55 

L(e6iropchKa 336oprona11icTh 38 po3paxyHK8MH iJ BH)'11Jiu1Hix po3pa:-.-ynKiB 1145 - -
lHwa noro411a ,lle6iropchK8 3a6opronanicTh 1155 - -
llOTO'IIIi <piHaiiCOBi iHBeCTHI.lil 1160 - ~ -165 

fpowi Ta ix eKBiBaJieiiTH 1165 3 503 512 

J'OTIBK8 1166 -
Pa:-.-yiiKH B 6a11Kax 1167 3 503 512 

Burpa'I'H Maii6yTHix nepio.nin 1170 -
lJaCTK8 nepecrpaXOBHK8 y C'I'p8XOBHX pc3cpoax 1180 -
y TOM)' 'IHCru B: 1181 -
pe3epoax .nonrocrpoKOBHX 3o6oo 'll3811h 

pe3epBax 36HTKiB 860 pe3epB8X H8JIClKHHX BHITJI8T 1182 -



pe3epoax He38po6neuux npeMili 1183 - -
iHlliHX C1p8XOBHX pe3epB1L'I: 1184 - -
IHllli o6oporni BKTIIBH 1190 - -
YcLoro 38 po3JIL10M II 1195 4 051 "60-1 

m. HeooopoTHI 8h.'TIIBII, yrpnMys8Hi Ao~R npOiiiDI>')', T8 rpynn BIIOyrTR 1200 - -
6an8nc 1300 15 894 16 462 

II8cno Koil Ha no•1nTo~ Ha ~ineuh 
PRilh."ll 3Bhnoro nepiDiiY 1Rin10ro nepio.w 

1 2 3 " I. B.~8cuui1 h.--aniTan 

JapeEC1pOB8HHii (118HOBHH) KaniTan 1400 15 000 15 000 
BuecKH JJ.O ue38peec1pOB8HOro CTB'I)'TIIOro KaniTBny 1401 - -
KaniTBn y JJ.OOlliHKax 1405 - -
.I{OA8TKOBHH KalliTBn 1410 - -
EMiciiiuuii JJ.OXiJJ. 1411 - -
HaKOIIH'IeHi Kypeooi pi3HH11i 1412 - -
Pe3epBHHii KaniTBn 1415 19 19 
HepoJIIOJJ.ineuuii npu6yroK (uenoKpHrnii J6HTOK) 1420 352 745 
Heonnaqeuuii Kaninn 1425 ( - ) ( - ) 

Bunyqeuuii Kaninn 1430 ( - ) ( - ) 

lullli pe3epou 1435 - -
Y<>Loro 38 po111i.~oM I 1495 15371 15 764 

II. ,ll;oorocTpm.:ool 3o6oo' R381111R i 380eJne••emiR 

BiJJ.C1pO'IeHi noJJ,aTKOBi Jo6oo'JJ38HHJJ 1500 - -
0eHciiiHi 3o6oB'li38HHJI 1505 -
,I{OBTOClpOKOBi KpCJJ.HTII 6aHKiB 1510 -
Jurni JJ,OBroc1pOKOBi 3060B'li38HHJI 1515 - -
,I{OBTOC1pOKOBi3a6eJIIC'ICHHJI 1520 - -
,lJ;OBroC1pOKOBi 386e311C'ICHHJI BH1p8T nepcouany 1521 - -
!..VnhOBC <j>iH81fC)'B81flfll 1525 - -
E naroJJ.iiiua JJ.OIIOMora 1526 -
C1paxooi pe3epou 1530 - -
y TOMY 'IHCni: 1531 -
pe3epB JIOBTOC1pOKOBHX 3060B 'li38Hb 

pe3epB 36HTKiB 860 pe3epB H8JIC>KHHX BHIIJI8T 1532 - -
pe3epB HC3apo6neHHX npeMiH 1533 - -
iurni C1p8XOBi pe3epBH 1534 - -
iHBCCTIIlliiiHi KOH1p8KTII 1535 -
0pH30BHH <j>oHJJ. 1540 -
PeJepo ua BHnnary lJ.)KeK-nory 1545 -
Y CLoro 38 po31{iJJoM II 1595 - -

ffi. IIoTO'IIIi3000B'R3811HR i 3801!3DC'ICIIIIR 

KopoTKOC1pOKOBi KpCJIHTII 6auKiB 1600 - -
BeKceni BHJJ.aHi 1605 -
00TO'IH8 KpelJ.HTOpCbK8 386oprooaHiCTh 38: 

JJ.OBTOC1pOKOBHMH 3060B0li38HHliMH 1610 - -
rooapu, po6oru, nocnyru 1615 495 582 
po3paxyHK8MH 3 6JOJJ,lKCTOM 1620 - 83 
y TOMY 'IHCJii 3 IIOJJ.8TK)' 118 npu6yroK 1621 - H3 

p03p1L>,."}'HK8MH 3j C1piD."}'B8HHJI 1625 - -
po3pax-yuKa~m 3 onnarn npa11i 1630 - -
00TO'IIf8 KpCJJ.HTOpebK8 386oprOB8HiCTh 38 OJJ.Cp:>KliHHMH 888HC8MH 1635 - -
00TO'IH8 KpeJJ.HTOpebK3 386oproBaHiCTh 38 p03paxyHK8MH 3 Y'f8CHHK8MH 1640 - -
00TO'IH8 KpCJJ.HTOpebK8 386oproB8HiCTh iJ BH)'lpilliHiX po3piL'."}'HKiB 1645 - -
00TO'IIf8 KpelJ.HTOpebK8 3a6oproBaHiCTh 38 ClpiL'I:OBOIO JJ.iliJiblfiCTIO 1650 - -

noro<Jui Ja6eJne'leHHJI 1660 28 ~-' 

,AoxoJJ.H Maii6yruix nepioJJ.iB 1665 - -
BiJJ.C1pO'ICHi KoMiciiini JJ.OXOJJ.H BiJJ. nepecTpa.xonHKin 1670 - -
Jurni noTO'IHi Jo6oo'li38HHJI 1690 - -
Y cLoro 38 po3iliJlOM m 1695 523 698 

IV. 3oooo'RJ8HHR, noo'R38Hi 3 ueo6opoTHIIMII 8h."TUB8MII, 1700 - -

yrpnMyB8HU~111 MR npoilrut..')', T8 rpymlMII onoyrTR 

V. lJuCT8 B8pri<'TL 8J<TIIBio neAep:a..-aouoro nendiiujlro ljloHJIY 1800 - -
6an8nc 1900 15 894 16 462 

KepinmtK ~~a·r~ 3eJIIIHCbKIIU AIITOII 0Jiet.:C811IlpOBII'I 

JOJIOBHIIU 6yxraJITep ~~ ~~~~~~ K03a•teuKo BaJieHTIIHa ,)euucinHa 

v fr~~~ ~ ~~&1~ J;, 1 8H3118'18£TbCll B nopliJJ.KY, BCT8HOBJICHOM)' i1CH1p8JI Ji. ~~~~~\il"~~ tw peaniJye JJ,epn<aBII)' IIOJiiTIIK)' y C!~epi CT8THCTIIKII. 
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lliJJ,upnt:MCTBO ToBapncTBO 1 o6Mc~enmo BitVIOBiJJ,aJihnicno "KoMuaniu 1 

ynpaBJiiiiHH aA'"TIIBal\nl "rapatiTiH-hmecT" 
(HaiiMeHyBaHHll) 

Jl.aTa (piK, MiCHUb, <!JiiCJIO) 
:m Cl-{PIIOY 

KO)U1 
20 19 I 01 I 0 I 

33238312 

3BiT upo I!JillaHCOBi JlCJY.ilhTaTII (3Bi1' npo C)'h.")'UIIIIii ,IJ.OXiJJ,) 
1a PiN 2018 p. 

<l>opMa N2 Ko.u :m Jl.KYJJ.j 1801003 
I. CI>IHAHCOBI PE3YJibTATH 

3a auaJiori•umii 
CTaTTH Ko.ll. 3a JBiTindi nepio;.{ 

JlH,Il.Ka nepio,IJ. IIOIICjlC.'J.HI>OrO 
poKy 

1 2 3 .t 
liMcmii ~oxi~ si~ peani3ai..~i1 npo.cyKIJ;it (Tosapis, po6iT, noc.nyr) 2000 6 262 5 543 
lfucmi 3opo6!leHi cmpoxoei npeMii' 2010 - -

npeMif niomtcoHi, BCIJloeo cyMo 2011 - -
npeMii; nepeooHi y nepecmpaxyeoHHR 2012 - -
3MiHo pe3epey He3opo6!leHux npeMiil, eCIJloeo cy.Mo 2013 - -
3.MiHa tJacmKu nepecmpaxoeuKie y pe3epei He3apo6!leHux npe.Mii'i 2014 - -

Co6isapTicTh peani3osaHo1 npo.cyKUi1 
(rosapis,po6iT, noc.nyr) 2050 ( - ) ( - ) 
lfucmi noHeceHi 36umKu 30 cmpoxoeUMu ewzJlomaMu 2070 - -
BaJIOBUH: 

npH6yTOK 2090 6 262 5 543 
36MTOK 2095 ( - ) ( - ) 

J(oxio (eumpomu) eio 3JUiHu y pe3epeox iJoe2ocmpoKoeux 2105 - -
3o6oe 'moHb 

J(oxiiJ (eumpomu) eiiJ 3.MiHu iHutux cmpoxoeux pe3epeie 2110 - -
3MiHo iHUlllX cmpoxoeux pe3epeie, eoJioeo cy.Mo 2111 - -
3MiHo l.IOCmKu nepecmpoxoeuKi6 6 iHumx cmpoxo6ux pe3ep6ox 2112 - -

IHwi onepa1..1ii1Hi ~oxo~M 2120 - 5 
y JnOMY llUCfli: 2121 - -
iJoxiiJ 6io 3Miuu eopmocmi oKmueie, RKi oztimmombcR Ja 
cnpaeeiJ;meo1o eopmicm10 

iJoxio 6iiJ nepeic11o2o 6Zl3HOHHJl 6ioJlo2illHllX oKmu6i6 i 2122 - -
ciflbCbKo2ocnooopcbKoi" npooyKztif 
iJoxiiJ 6l0 6UKOpUCJnOHHJl KOUllnl6, 6U6lflbHeHUX eiiJ 2123 - -
onoiJomKy6oHHJl 

A~MiHic-rpamsHi BH-rpaTM 2130 ( 6 398 ) ( 6 147 ) 
BH-rpaTH Ha 36yr 2150 ( - ) ( - ) 
IHwi onepa1..1ii1Hi BH-rpaTH 2180 ( 39 ) ( 2 ) 

y moMy llUCfli: 2181 - -
eumpomu 6io 3MiHu 6opmocmi oKmu6ie, RKi OlJiHIOIOJnbCJ/ 3a 

cnpa6eiJJlu6oiO 6apmicml0 

6umpomu 6iiJ nep6ic11o2o eu3HOHHJl 6ioJW2illHUX oKmueie i 2182 - -
CiJlbCbK020CnoiJopCbKOl npoiJyKZfii" 

<l>iuaucoo•lii pe3yJILTaT BiLl. onepauiH:uoi LJ.iHJihHOCTi: 
npH6yroK 2190 - -
36MTOK 2195 ( 175 ) ( 601 ) 

.[(oxo~ si.n yqacTi s KaniTani . 2200 - -
IHwi <PiHaHcosi ~oxo~M 2220 560 585 
IHwi ~oxo~M 2240 472 -

y mo.My llUCJli: 2241 - -
iJoxiiJ eio 6J1o2ooifmol iJono.Mo2u 

~iuaucosisH-rpaTH 2250 ( - ) ( - ) 

B-rpaTM si~ y<IacTi B KaniTani 2255 ( - ) ( - ) 
IHwi BH-rpam 2270 ( 381 ) ( - ) 
flpu6y moK (36umoK) 6iiJ 6nJ/uey iHrjJJlJllfii" HO MOHemopHi cmommi 2275 - -



n poAOB>Ken.-v:i AO~a-.ta :0: 

<l>inanCOBiflf peJyJibTaT .!l:O ODO.!l:aTKyBaHHSI: 
npH6)'TOK 2290 476 -
36HTOK 2295 ( - ) ( 16 ) 

BmpaTH (.LJ:oxi.LJ:) 3 no.LJ:aTK)' na npH6yroK 2300 (83) -
ilpH6)'TOK (36HTOK) Bi.LJ: DpHITHHeHOt.LJ:i5IJihHOCTi nicm1 2305 - -
OITO.LJ:aTK)'BaHH5I 
qMCTMH cfJinaHCOBMH pelyJibTaT: 

npH6)'TOK 2350 393 -
36HTOK 2355 ( - ) ( 16 ) 

II. CYKYllHHH ,LJ;OXI,LJ; 
Ja ~lHaJIOri'IHHll 

CTarrst Ko.!l: 3a JBinmil ne1>ion 
pstnKa nepio.!l: nonel>eLJ.HbOJ'O 

pO..-)' 
1 2 3 ... 

,ll;oouinKa (yuinKa) neo6opoTHHX aKTHsis 2400 - -
,ll;oouinKa (yuima) clJinancosHX incrpyMenTis 2405 - -
HaKOnHLieni K)'PCosi pi3HHUi 2410 - -
llacTKa iniiioro cyK)'nnoro .LJ:OXO.LJ:Y acouiiiosanHX Ta cniJihHHX 2415 - -
ITl.LJ:DpHE:MCTB 
IHIIIHH CYK)'DHHH .LJ:OXi.LJ: 2445 - -
Inrnwu cyKynmtu .!l:OXi./l: .!l:O ononaTKysannst 2450 - -
llo.LJ:aTOK na npH6yroK, nos ' n3aHHH 3 iniiiHM cyK)'nHHM .LJ:OXO.LJ:OM 2455 - -
Inrnuu cyKynnuu .!l:OXi.!l: nicJist ono.!l:aTKysannst 2460 - -
CyKynnuii .!l:OXi.!l: ( cyMa pst.!l:Kis 2350, 2355 Ta 2460) 2465 393 (16) 

III. EJIEMEHTH OllEPAIJ,IHHHX BHTPAT 
3a ana.riOri'ltmfi 

Ha3sa cTaTTi Ko.!l: 3a Jninmi1 nepio.!l: 
pst.!l:Ka nepio.!l: nonepemthoro 

po..-y 
1 2 3 ... 

~arepianhni3arpaTH 2500 45 46 
BmpaTH na oiTJiazy npaui 2505 778 679 
Bi.LJ:PaxysanH5I na cou:ianhni 3aXO.LJ:H 2510 171 150 
AMopTH3au:in 2515 18 14 
IHIIIi onepau:iiini BHrpaTH 2520 5 425 5 260 
Pa30M 2550 6 437 6 149 

IV. P03PAXYHOK llOKA3HHKIB llPHEYTKOBOCTI AKIJ,IH 

HaJsa CTarri 

1 

KepiBHnK 

roJIOBHIIU 6yxraJITep 

Ko.!l: 
(>SI.!l:Ka 

2 
2600 
2605 
2610 

3aJsinmil 
nepio.!l: 

3 

Ja ai-IU.flOri'IIII·IH 
nepio.l 

nonepeLJ.HbOro 
poKy 

4 

3eJIHHCbKHH AHTOH OneKcaH.llpOBII' I 

K03a'leHKO B aJieHTHHa ,[\eJII!cisna 



KO):l¥1 

,l\aTa (piK, MiCllllb, 'IHCJ10) 01 

ITi.llnpHE:MCTBO TonapncTBO 3 o6Me:me11010 nianoniJ{aJibiiicno "l(o~mania 3 ynpaBJiiiiHH ah:Tima~m 3a €,l(PITOY 
••rapaHTia-IHnecT'' 

(HUHMeHyBaHHll) 

3BiT npo pyx rpOillOBHX KOlliTiB (3a npSIMI1M MCTOJ.OM) 
Ja PiK 2018 p. 

<I>op!via N3 KO!l 3a )lKY )lj I 80 l 004 

CTaTI.H Ko.n; 3a 3BiTHHM nepio.n; 3a auanori•IHHM nepio.:t 
nonepe.:tHhoro pOKY 

1 2 3 4 
I . Pyx KomTiB y pe3yJlhTaTi onepauiiiuo'i ~iSIJihHOCTi 

Ha.rrxoWI<eHH.H Bi.n;: 
Peani3aui1 npo,zzyKUi1 (roBapiB, po6iT, nocnyr) 3000 6 189 5 345 
IloBepueHH.H no.n;aTKiB i 36opiB 3005 - -

, . 
3006 y TOMY 'IHCJU flO}laTKY Ha }lO,n;auy BapTICTh - -

UmhoBoro <!JiuaucyBaHH.H 3010 - -
Ha.rrxoWI<eHH.H Bi,n; OTPHMaHH.H cy6cw.n;ii1, .n;oTauiii 3011 - -
Ha.rrxoWI<eHH.H aBauciB Bi}l noKYnuiB i 3aMOBHHKiB 3015 - -
Ha.rrxoWI<eHH.H Bi,n; noBepueuH.H aBauciB 3020 - -
Ha.rrxoWI<eHH.H Bi.u Bi.n;coTKiB 3a 3aJIHrnKaMH KOIIITiB ua 
nOTO'IHHX paxyuKax 3025 - -
Ha.rrxoWI<eHH.H Bi.n; 6op)KHHKiB ueycroiiKH (rnTPa<!JiB, neui) 3035 - -
Ha.rrxoWI<eHH.H Bi.u onepauiiiuoi" opeu.uw 3040 - -
Ha.rrxoWI<eHH.H Bi.n; OTPHMaHH.H po.H.TJTI, aBropchKH.X 3045 - -
BHuaropo.u 

Ha.rrxoWI<eHH.H Bi.u CTPaxoBHX npeMiii 3050 - -
Ha.rrxo.u)KeHH.H <!JiuaucoBHX ycTaHOB Bi.U noBepueuH.H no3HK 3055 - -
lurni ua.rrxoWI<eHH.H 3095 - 5 
BwTPa'laHH.H ua ormazy: 
ToBapiB (po6iT, nocnyr) 3100 ( 5 322 ) ( 5 034 ) 
Ilpaui 3105 ( 623 ) ( 566 ) 
Bi.upaxyBaHh ua couianhui 3axo.uw 3110 ( 170 ) ( 155 ) 
3o6oB ' .H3aHh 3 no.uaTKiB i 36opiB 3115 ( 151 ) ( 142 ) 
BHTPa'laHH.H ua ormazy 3000B1.H3aHh 3 no,n;aTKY ua npw6yroK 3116 ( - ) ( 5 ) 
BwTPa'laHH.H ua ormazy 306oB'.H3aHh 3 no.uaTKY ua .uo.uauy 3117 ( - ) ( - ) 
BapTICTh 
BJolTPa'laHIDI Ha mmazy 3o6oB'.H3aHh 3 iHIIIHX no.uaTKiB i 36opiB 3118 ( 151 ) ( 137 ) 
BHTPa'laHH.H ua ormazy aBauciB 3135 ( 8 ) ( 7 ) 
BHTPa•IaHH.H ua ormazy noBepueuH.H aBauciB 3140 ( - ) ( - ) 
BwTPa'-laHH.H ua ormazy uiJihOBHX BHecKiB 3145 ( - ) ( - ) 
BHTPa'-laHH.H ua ormazy 3o6oB'.H3aHh 3a CTPaXOBHMH ( ) ( ) 
KOHTPaKTaMH 3150 - -
BHTPa'-laHH.H <!JiuaucoBHX ycTaHOB ua ua.n;aHH.H no3HK 3155 ( - ) ( - ) 
Iurni BHTPa'-laHH.H 3190 ( 17 ) ( 23 ) 

qHCTI1J.i pyx KOillTiB Bi~ OnepauiifHOl ~iSI,flhHOCTi 3195 -102 -577 
II. Pyx KOmTiB y pe3yJlhTaTi inseCTuuiuuoi' ~iSIJihHOCTi 

Ha.rrxoWI<eHH.H Bi.n; peani3aui1: 
<!JiuaucoBHX iuBecrnuiii 3200 401 -
He060pOTHHX aKTHBiB ~205 - -
Ha.rrxoWI<eHH.H Bi.n; OTPHMauHX: 
Bl}lCOTKIB 3215 551 589 
}lHBI}leH,D;lB 3220 - -
Ha.rrxoWI<eHH.H Bi,n; .n;epHBarnBiB 3225 - -
Ha.rrxoWI<eHH.H Bi,n; norarneuH.H no3HK 3230 - -
Ha.rrxoWI<eHH.H Bi.n; Bw6yrr.a .n;o'-Iipuhoro ni.n;npm:MCTBa Ta 
iurnoi" rocno.n;apchK01 O}lHHHUi 3235 - -



IHIIIi ua;:(XO,J;iKeHIDI 3250 - - ~c., 

Bmpa'laHIDI ua npMA6auiDI: 

cl>iHaHCOBMX iHBeCTMI~iM 3255 ( 320 ) ( - ) 
ueo6opomMX aKTMBiB 3260 ( 21 ) ( 10 ) 
BMnJiaTM 3a AepMBaTMBaMM 3270 ( - ) ( - ) 
Bmpa'laHIDI ua ua.l(aHIDI no3MK 3275 ( - ) ( - ) 
Bmpa'laHIDI ua npMA6auiDI AO'IipHhoro niAnpME:MCTBa Ta ( ) ( ) 
iHUIOlrOCTIO.l(apcbKOlO.l(MHMUi 3280 - -
Iuiiii TIJiare)l(i 3290 ( - ) ( - ) 
qucndi pyx KOmTiB Bi.U iuBecnmiuuoi' .uiSIJihHOCTi 3295 611 579 

III. Pyx KOmTiB y peJyJILTaTi ci>iuaucoBoi' ll.isiJibHOCTi • 
Ha)JXO.l()l(eHIDI BiA: 

Bnacuoro KaniTany 3300 - -
0TpMMaHIDI TI03MK 3305 - -
Ha)JXO.l()l(eHIDI BiA npoAa:a<y 'laCTKM B AO'IipuhOM)' . . 3310 Til.l(npME:MCTBl - -
IHIIIi Ha)JXo.l()l(eHIDI 3340 - -
Bmpa'laHIDI ua: 

Bmcyn BnacHMX aKUiii 3345 ( - ) ( - ) 
IloraiiieHIDI no3MK 3350 - -
CTIJiazy AMBiAeHAiB 3355 ( - ) ( - ) 
Bmpa•muiDI ua cTIJiaT)' BiAcoTKiB 3360 ( - ) ( - ) 
Bmpa•IaHIDI ua CTIJial)' 3a6oproBauocTi 3 ~>iuaucoBo1 3365 ( - ) ( - ) 
opeu.nM 

Bmpa'laHIDI ua npMA6auiDI 'laCTKM B AO'IipubOM)' ( ) ( ) 
niAnpME:MCTBi 3370 - -
Bmpa'laHIDI ua BMTIJiaTM ueKOHTpOJihOBaHMM 'IaCTKaM y ( ) ( ) . . . 

3375 .l(O'IlpHlX Til.l(npME:MCTBaX - -
IHIIIi TIJiare)l(i 3390 ( 3 500 ) ( - ) 
qHCTitH pyx KOmTiB Bill. cl>iuaHCOBOl ll.iSIJihHOCTi 3395 -3 500 -
qHCTitH pyx rpomOBHX KOWTiB Ja JBiTHHH nepiOll. 3400 -2 991 2 
3anMIIIOK KOIIITIB ua no'laTOK POKY 3405 3 503 3 501 
BTIJIMB 3MiHM BaJIIOTHMX ~<ypciB ua 3aJIMIIIO~ KOUITIB 3410 - -
3am-t:IIIOK KOIIITIB ua Kiueuh poKY \ J 3415 512 3 503 

~iHa•r0 KepiBHHK 3emmcbKHH AuTon OJieKcaull.pOBH<J E eq :0~ 
:\~ "~ 

roJIOBHitH 6yxraJITep Ali :~~~\\\\\~ ~ KoJaqeuKo Baneunnm ,ll;euHciBna ... 1W\.'Y.: • ~ 11\\\ • 

'1 !f,~J~~;\\\~~~& 
~ ·~t.,l ~t»W·9~~'\'2. ~ 
,....., \P.e~"" ?,'!>'2.'!> .# 
·~ I(.OP. 'b 

9(1- 0~ 
~b:teOii'd\s d-



l\ "0~11 

,Z:\aTa (piK. MiCllllb. 'IHC.10) 2o19 1 01 1 01 

nunpHOICTBO TosapncTBO 3 o6MemenOIO Bi~noni~aJiblliCTIO "Ko~manill 'l ynpanJiillllll 
ah.-rnnaMn "rap_:unJn-hmecT'' 

(HUHMenysaHHll) 

3nh' npo nJmcnnii a.:anh'aJI 
:~a PiK 2018 p. 

KoJJ. 3apec- KaniTaJI .LJ:oJJ.aT- PeJep-
pSIJJ.- CTposa- y )J.OO._.iH KOBHH BHHH 

CTarrSI 
Ka HHH - Kax KaniTaJI KaniTaJI 

(naHOBHH) 
KaniTaJI 

1 2 3 4 5 6 
3aJIHWOK Ha nO'faTOK 
poKy 4000 15 000 - - 19 

KopHrysaHHSI: 
3MiHa 06JiiKOBOl 
llOJIITHKH 4005 - - - -

BHnpaB.:teHIDI noMHJIOK 4010 - - -
lHiui 3MiHH 4090 - - - -
CKopwrosaHHH JaJiw-
WOK Ha nO'faTOK poKy 4095 15 000 - - 19 

qHCTHH np116yTOK 
(36HTOK) Ja JBiTHHH 
nepioJJ. 4100 - - - -

IHWHH cyKynHHH 
JJ.OXiJJ. 3a 3BiTHHH 
nepioJJ. 4110 - - - -

,[{oou;iHKa (yu;iHKa) 
He060pOTHHX aKTHBiB 4111 - - - -
,[{oou;iHKa (yu;iHKa) 
cf>iHaHCOBHX iHC'TpyMeHTiB 4112 - - - -
HaKonwieHi eypcoBi 
pl3HHIJ;l 4113 - - - -

l.JacTKa iHIIIoro cyK)'nHoro 
,LJ;oxo;zy acou:inoBaHHX i 

. . 4114 - - - -CllinbHHX ni,ll;npHE:MCTB 
lHIIIHH cyK)'nHHH ,li.OXi,LJ; 4116 - - - -
Po3nOJJ.iJI npH6yTKy: 
BHnnaTH BnacmmaM 
(.D.HBi)J.eH,LJ;H) 4200 - - - -
CnpHMJBaHIDI np116yTKy 
,LJ;O 3apeecrpoBaHoro 
KaniTany 4205 - - - -
Bi.n.paxyBaHIDI ,LJ;O 
pe3epBHoro Kannany 4210 - - - -
CyMa "IHCTOro np116yTK)', 
HaJie)I(Ha .D.O 6IO.n.)Kery • 
Bl)J.llOBl)J.HO )J.O 
3aKOHO)J.aBCTBa 4215 - - - -
CyMa -..mcToro npH6yn<y 
Ha CTBOpeHIDI 
cneu;IaJibHHX 
( Qi.TibO~~ cpoH,LJ;iB 4220 - - . -

3a E:,Z:\PIIOY 33238312 

WopMa.N'g4 Ko.u 1a ,l(KY,l( [ 1801005 

HepoJno- Heo- B~>tJiy- Bcboro 
JJ.iJieHHH nJia- 'feHHH 

np116yTOK <teHHH KaniTaJI 
(HenoKpH- KaniTaJI 

THH 
36HTOK) 

7 8 9 10 

352 - - 15 371 

-

-

352 - - 15 371 

393 - - 393 

- - -

- - -

- - - -
. 

- - -

- -
- - -

- - - -

- - - -

- - - -

- -

- - -



1 2 3 ~ 5 6 7 8 9 10 ... 
C) Ma •mcroro npH6yrK)' 
Ha MarepiaJihHe 
3aoxo•IeHIDI 4225 - - - - - - - -
BHecK:H yqacHHK:io: 
BHeCKH .n;o KaniTany 4240 - - - - - - - -

norarneHH}l 3a6opro-
saHocn 3 Kamrany 4245 - - - - - - - -

BwJiy'leHHSI KaniTaJiy: 
BHKYll aKu:iif (•mcroK) 4260 - - - - - - - -

nepenpo.n;aJK BHK}'ll· • 
JieHHX aKQiH (•IaCTOK) 4265 - - - - - - - -
AeymosaHIDI BHK}'nne-
HHX aKU:iH (•IaCTOK) 4270 - - - - - - -

BHnyqeHIDI qacTKH s 
Kannam 4275 - - - - - -

3MeHllieHIDI HOMiHaJih· 
HOI saprocri aKu:iif 4280 - - - - - -

lHllii 3MiHH B KaniTaJii 4290 - - - - - - -

npH,ll;6aHIDI(npO,ll;a1K) 
HeKOHrpOJibOBaHOI 
qaCTKH B ,li;OqipHbO!\>ty . . 

4291 - - - - - - - -lll,ll;npH€MCTBl 
PaJoM JMiH y KaniraJii 4295 - - - - 393 - - 391 

3aJIHlliOK: Ha K:iHeQb ( 
poKy 4300 15 oso - - 19 745 - - 15 764 

KepioHHK: ~~a'iHa~ 3eJIHHCbK:HH AuroH OJJeK:cau.upooH'I 

~· 0~~~ ~:l lSi ~~C\ 
roJIOBHHH 6yxraJITep ~ ~tz~lto"t1\U~~u\.\S. ~ KoJa'leHK:O BaJieHTHHa ,[(eHHcioHa 

y : ( '3 )1~-Vil>~"\\ ~·) o • ~\\: \\1.\\YJ (oJ 

~ ·t~~\~aui~"'"'~ ~ 
"' \ll.e"'"~'"'~._,2..,s?>'\'2. .t' 
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'bl (;J.o !eoutt\s 



ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ  
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 (в тис. грн.)  

ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ  

«ГАРАНТІЯ-ІНВЕСТ» (код 33238312) 
 

 (в тис. грн.)  

1 

 

 

 

Звіт про прибутки та збитки  

та інший сукупний дохід за  рік, що закінчився 31 грудня 2018 року 

 

 Примітка 

За рік , що 

закінчився 31 грудня 

2018 2017 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 

7.1 6262 5543 

Інші операційні доходи 7.1 - 5 

Адміністративні витрати 7.3 (6398) (6147) 

Інші операційні витрати 7.3 (39) (2) 

Інші фінансові доходи 7.4       560       585 

Інші доходи 7.2       472         - 

Інші витрати 7.2    (381) - 

Прибуток до оподаткування  476 - 

Витрати з податку на прибуток 7.5 (83) - 

Прибуток за рік  393 - 

Збиток за рік  -  (16) 

Інші сукупні прибутки  - - 

УСЬОГО СУКУПНИЙ ДОХІД  ЗА РІК  393 (16) 

 

Звіт про фінансовий стан станом на 31 грудня 2018 року 

 

 Примітка 

31 

грудня 

2018 

року 

31 

грудня 

2017 

року 

1 2 3 4 

АКТИВИ    

Непоточні активи    

Нематеріальні активи 7.6 52 59 

Основні засоби 7.7 45 35 

Фінансові інвестиції 7.8; 9 11761 11749 

Поточні активи    

Запаси 7.9 1 6 

Торгівельна дебіторська заборгованість 7.10 563 489 

Дебіторська заборгованість за виданими авансами  7.10 8 7 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з 

нарахованих доходів 

7.11 55 46 

Поточні фінансові інвестиції        7.12 3465 - 
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Грошові кошти та їх еквіваленти 7.13 512 3503 

    

ВСЬОГО АКТИВИ 10 16462 15894 

    

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ`ЯЗАННЯ    

Власний  капітал    

Статутний капітал  7.14; 7.18 15000 15000 

Резервний капітал 7.18 19 19 

Нерозподілені прибутки 7.18 745 352 

Усього капітал 7,18;10 15764 15371 

Поточні зобов`язання та забезпечення    

Торгівельна кредиторська заборгованість 7.15 582 495 

Поточна кредиторська заборгованість за:     

розрахунками з бюджетом  7.15 83 - 

у тому числі з податку на прибуток 7.15 83 - 

Поточні забезпечення 7.16 33 28 

Всього зобов'язання 10 698 523 

ВСЬОГО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА 

ЗОБОВ`ЯЗАННЯ 

10 16462 15894 

 

 

Звіт про зміни в капіталі за рік , що закінчився 31 грудня 2018 року (Примітка 7.18) 

 
Статутний 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподі 

лені 

прибутки 

Всього  

власний 

капітал 

1 2 3 4 5 

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 

Чистий прибуток (збиток) за  2018 р   393 393 

Відрахування до резервного капіталу  - -  

Разом змін в капіталі за 2018 рік  - - - 

Залишок на 31 грудня 2018 року 15000 19 745 15764 

 

Звіт про рух грошових коштів за рік , що закінчився 31 грудня 2018 року  

 

 

 

Прим. 

За рік,  

що закінчився                

31 грудня 

2018 року 2017 року 

1 2 3 4 

Операційна діяльність    

Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 

 6189 5345 

Інші надходження  - 5 

Витрачання на оплату:    

Товарів, робіт, послуг  (5322) (5034) 



TOB «KOMITAHUI 3 YITPABJIIHHR AKTJ1BAMJ1 
«f APAHTIR-IHBECT» (Ko.D. 33238312) 

(6 muc. zpn.) 

I1pauj (623) 
Bi)J.paxyaaHh Ha couia.rrhHi 3axO)J.H (170) 
3o60B1.H3aHb 3 IIO)J.aTKiB Ta 36opiB (151) 
3o60B1.H3aHb 3 IIO)J.aTKY Ha IIpH6)'TOK -
3o60B1.H3aHb 3 iHIIIHX IIO)J.aTKiB i 36opiB (151) 
BHTpaqaHH.H Ha orrrraTy aaaHcia (8) 
lHIIIi BHTpaqaHH.H (171 
qucmuu pyx zpomoBux KommiB BiO onepau.iunoi" 7.17 (102) 
OiRJlbHocmi 
IHBeCTuu;inHa .r.iHJILHicTL 
Ha,ZJ;xo,ZJ;:>KeHH.H Bi)J. pea.rri3auiY <PiHaHCOBHX iHaecTHUiii 401 
Ha,ZJ;xo)J.:>KeHH.H Bi)J. oTpHMaHH.H Bi)J.COTKiB 551 
B1upaqaHH.H Ha rrpH)J.6aHH.H QJiHaHCOBHX iHBeCTHUiii (320) 
BHTpaqaHH.H Ha rrpH,D;6aHH.H Heo6opoTHHX aKTHBiB (21) 
qucmuu pyx zpomoBux KommiB BiO inBecmuu.iunoi" 7.17 611 
OiR.nbnocmi 

<f»iHaHCOBa .Z:.iHJILHiCTL 
Ha,ZJ;XO)J.:>KeHH.H Bi)J. arracHoro KarriTa.rry -
lHIIIi rrrraTe:>Ki (3500) 
qucmuu pyx zpomoBux KommiB BiO fjJinancoBoi" 7.17 (3500) 
OiRJlbHocmi 
qHCTHH pyx rpOIIIOBHX KOIIITiB 3a 3BiTHHH rrepio)J. 7.17 (2991) 
3a.JIHIIIOK KOIIITiB Ha rroqaTOK rrepio)J.y 7.17 3503 
BIIJIHB 3MiHH Ba.JIIOTHHX KypciB Ha 3a.JIHIIIOK KOIIITiB -
3a.JIHIIIOK KOIIITiB Ha KiHeUb rrepio)J.y 7.17 512 

( 
,ll,upe~crop 

TOB «KY A «rapaHTiH-IHsecT» A.O. 3eJIHHCLKHn 

roJIOBHHH oyxraJITep 
TOB «KY A «rapaHTiH-IHsecT» B.,ll,. Ko3aqeHKO 

3aRBa npo BidnoBidllllbHicmb «.epiBnut~rmBa 3a ni{)zomoB«y i 3amBepd31CeHHR 
tjJiuaucoBoi" 3Bimuocmi 

(566) 
(155) 
(142) 

(5) 
(137) 

(7) 
(23) 

(577) 

-
589 

-
(10) 
579 

-
-
-

2 
3501 

-
3503 

KepiBHHUTBo TOBAPMCTBA 3 OEME)l{EHOIO BI,ZJ;ITOBI,ZJ;AnbHICTIO «KOMI1AHI.5I 3 
YI1PABniHH.5I AKTI1BAMI1 «f AP AHTI.5I-IHBECT» (,ZJ;a.rri - ToaapHCTBo) Bi.D.rroai,ZJ;ae 3a 
IIi)J.rOTOBKY <PiHaHCOBOl 3BiTHOCTi, IIJ;O )J.OCTOBipHO Bi)J.06pa:>Ka€ y BCiX cyiT€BHX acrreKTax 
<PiHaHCOBHH cTaH ToaapHCTBa CTaHOM Ha 31 rpy)J.H.H 2018 poKy, cyKyrrHi rrpH6yTKH Ta 36HTKH, a 
TaKO:>K pyx rpOIIIOBHX KOIIITiB i 3MiHH B KarriTa.rri 3a piK, IUO 3aKiHqHBC.H Ha UIO )J.aTy, Bi)J.IIOBi)J.HO )J.O 

· Mi:>KHapo)J.HHx CTaH,D;apTiB <PiHaHcoaoY 3BiTHOCTi (,ZJ;a.rri - MC<1>3). 

I1pH rri,ZJ;romaui <PiHaHcoaoY 3BiTHOCTi KepiBHHUTBO ToaapHCTBa Hece Bi)J.rroBi)J.a.rrhHicTh 3a: 
• BH6ip Ha.rre:>KHHX rrpHHUHIIiB 6yxra.rrTepchKoro o6rriKy i Yx rrocrri)J.OBHe 3acmcyaaHH.H; 
• 3aCTOCYBaHH.H o6rpyHTOBaHHX OUiHOK i )J.OIIyiiJ;eHh; 



TOB «KOMITAHUI 3 YITPABniHHR AKTHBAMH 
«f APAHTIR-IHBECT» (KO)J. 33238312) 

(6 muc. 2pH.) 

• ~oTpHMaHH.SI ai.nrroai,nHHX MC<I>3 i po3KpHTT5l acix cyrrea:ux si.nx:uneHb B rrpHMlTKax .no 
cpiHaHCOBOl 3BiTHOCTi; 
• ITi,nroTOBKY cpiHaHcoao1 3BiTHOCTi, a:uxo,n51q:u 3 .norrymeHH5l, mo Toaap:ucTBO rrpo.noa)l{yBaT:uMe 
CBOIO ,ni5lJibHiCTb B HaH6JIH)I{qOMY Maii6yTHbOMY, 3a BHH5lTKOM BHIIa,nKiB, KOJIH TaKe .1J:OIIyll(eHH5l 
HerrpaBOMipHe. 

KepiBHHU:TBO Toaap:ucTBa TaKO)I{ Hece ai.nrroai,nanhHicTb 3a: 
• P03po6Ky, arrpoaa,n)l{eHH5l i 3a6e3rreqeHH5l cpyHKu;ioHyaaHH5l ecpeKTHBH01 i Ha,niiiHo1 c:ucTeM:u 
BHyTpiiiiHbOro KOHTpoJIIO y Toaap:ucTai; 
• IJi,nTpHMKY CHCTeMH 6yxranTepCbKOrO o6niKy, ll(O .1J:03BOJI5l€ y 6y,nb-5lKHH MOMeHT rri,nroTyBaTH 3 
,nocmTHiM cTyrreHeM ToqHocTi iHcpopMau;iiO rrpo cpiHaHcoae rroJIO)I{eHH5l Toaap:ucTaa i 3a6e3rreq:uT:u 
si.nrroai,nHicTb cpiHaHcoao1 3BiTHOCTi BHMoraM MC<I>3; 
• B)I{HBaHH5l 3axO,niB B Me)l{ax CBOel KOMIIeTeHIJ;il JJ:JI5l 3a6e3rreqeHH5l 36epe)l{eHH5l aKTHBiB 
Toaap:ucTaa; 
• 3arro6iraHH5l i BH5lBJieHH5l cpaKTiB IIIaxpaHCTBa i iHIIIHX 3JIOB)I{HBaHb. 

I 
,ll;upeKTop 
TOB «KY A «rapauTiH-Insecn> A.O. 3eJiuucbKHH 

roJIOBHHH 6yxraJITCp 
TOB «KY A «rapauTiH-InsecT» 

IlpuMiTKH )1.0 cjliHaHCOBOl 3BiTHOCTi 

1a piK, ~o 3aKiHlfHBCH 31 rpy)J.nH 2018 poKY 

1. 3Ar AJihHA IH<DOPMAQUI 

Toaap:ucTBO 3 o6Me:>KeHoiO si.nrroai,nanbHicTIO 
IT osHa Ha3Ba T oaap:ucTBa «KOMIIaHi5l 3 yrrpaBJiiHH5l aKTHBaMH 

«f APAHTI5l-IHBECT» 
CKopoqeHa Ha3Ba TOB «KYA «f APAHTI5l-IHBECT» 

~aHi 3 €,n:uHoro .nep)l{aBHoro peecTpy HoMep 3arr:ucy ai.n 16.11.2004 p. 
IOp:u,n:uqHHX oci6 Ta cpi3HqHHX oci6- 1 072 102 0000 001375 
rri,nrrpH€MU:iB ~ep:>KaBHOl 
pe€CTpau;iiiHOl CJiy)I{6H Y KpalHH 

Micu;e3Haxo,n:>KeHH5l 
01030, M. K:ui"a, ayn. B'5lqecnaaa Jl:urr:uHCbKoro, 
6y,n:UHOK 12, o<bic 4 
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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 суб’єкти 

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 

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 
2018 рік (порівняльна інформація за 2017 рік) 

 

 

1.1 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО 

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

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

України. 

http://www.ginvest.com.ua/
mailto:office@ginvest.com.ua
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Предметом діяльності Товариства є: 

  -управління активами інституційних інвесторів (інститутів спільного інвестування (пайових 

інвестиційних фондів та корпоративних інвестиційних фондів), недержавних пенсійних 

фондів, страхових компаній; 

- адміністрування недержавних пенсійних фондів; 

- інші види діяльності у відповідності з метою діяльності Товариства, не заборонених 

чинним законодавством України. 

     Діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління 

активами) становить виключний вид професійної діяльності та не може поєднуватись з 

іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку, крім випадків, передбачених 

чинним законодавством.  

 

 Кількість працівників станом на 31 грудня 2018 р. та 31 грудня 2017 р. складала 6 осіб, 

відповідно.  

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 2018 р. та 31 грудня 2017 р. учасниками Товариства були: 

Учасники Товариства: 31.12.2018 31.12.2017 

 % % 

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 2018 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 2018 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства 

фінансів України. 

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень 

відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 

січня 2018 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій 

звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації. 

При формуванні фінансової звітності Товариство керувалось також вимогами 

національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення 
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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 2018 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 2018 року. Товариство не застосувало опубліковані достроково 

стандарти, роз’яснення або правки, які були випущені, але не вступили в силу. Починаючи з 

01 січня 2018 року Товариство застосовує МСФЗ (IFRS)  9 «Фінансові інструменти»  та 

МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями» до фінансових звітів  що закінчився 

31 грудня 2018 року. Застосування доповнень та змін до стандартів та інтерпретацій, не 

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

діяльності Товариства.  Характер та вплив кожного нового стандарту та /правки описані 

нижче.   

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. Роботу по переходу на МСФЗ 9  Рада з 

МФБО розділила на три частини: класифікація та оцінка фінансових активів та фінансових 

зобов’язань - ґрунтується на бізнес-моделі, яка використовується для управління фінансовим 

активом, а також на характеристиках грошових потоків, передбачених договором; 

знецінення - МСФЗ 9 змінює підходи до формування резервів під знецінення фінансових 

активів ( модель "понесених збитків", яка використовується в МСБО 39, замінюється на 

модель "очікуваних збитків"): та облік хеджування –нова модель обліку хеджування, 

відповідно до  МСФЗ (IFRS) 9, більш тісно пов’язує облік хеджування з діяльністю з 

управління ризиками. Похідні фінансові інструменти, які вбудовані у фінансові активи, не 

відокремлюються, замість цього оцінюється весь гібридний інструмент із метою його 

класифікації та справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки /збитки.  

Перехід не вплинув на суму нерозподіленого прибутку.  

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

 

МСФЗ (IFRS) 15 замінює МСФЗ (IAS) 11 "Договори на будівництво", МСФЗ (IAS) 18 

"Виручка" і відповідні роз'яснення і застосовується відносно до усіх статей виручки, що 

виникає у зв'язку з договорами з покупцями, крім випадків, коли договори відносяться до 

сфери застосування інших стандартів. Згідно МСФЗ (IFRS) 15 виручка признається в сумі, 

що відображає відшкодування, право на яке підприємство очікує отримати в обмін на 

передачу товарів або послуг покупцеві. Стандарт вимагає, щоб підприємства застосовували 

судження і враховували усі доречні факти і обставини при застосуванні кожного етапу 

моделі відносно договорів з покупцями. Стандарт також містить вимоги до обліку 

додаткових витрат на укладення договору і витрат, безпосередньо пов'язаних з виконанням 

договору.  Товариство отримує основний дохід від діяльності з управління активами 

Будь-яких істотних змін у зв'язку із застосуванням МСФЗ (IFRS) 15,  не було.  

 
Станом на звітну дату опубліковано наступні МСФЗ, зміни до них та інтерпретації, ефективна 

дата яких не настала: 
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Стандарти та правки до них 
Ефективна 

дата 

 МСФЗ 16 «Оренда» - Для орендарів встановлено єдину модель обліку оренди і 

немає необхідності визначати класифікацію оренди, всі договори оренди 

відображаються у звіті про фінансовий стан шляхом визнання активів у формі 

права користування і зобов'язань з оренди. Подвійна модель обліку оренди 

орендодавцем, класифікація оренди визначається на основі критеріїв 

класифікації, аналогічних МСБО 17 «Оренда», модель обліку фінансової оренди 

на основі підходів до обліку фінансової оренди, аналогічна МСБО 17, вона 

передбачає визнання чистої інвестиції в оренду, що складається з дебіторської 

заборгованості з оренди, і залишкового активу, модель обліку операційної 

оренди на основі підходів до обліку операційної оренди, аналогічно МСБО 17. 

Необов’язкове звільнення щодо короткострокової оренди - тобто оренди, 

термін дії якої становить не більше 12 місяців. Портфельний облік договорів 

оренди дозволений, якщо результати такого обліку не будуть суттєво 

відрізнятися від тих, які були б отримані в разі застосування нових вимог до 

кожного договору окремо. Необов'язкове звільнення щодо оренди об'єктів з 

низькою вартістю - тобто активів, вартість яких, коли вони нові, не перевищує 

встановлену обліковою політикою (прим.5.1 ), навіть якщо сумарна величина 

таких договорів оренди є істотною. 

01.01.2019 

 Поправки, пов'язані з вступом в силу МСФЗ  16 «Оренда» (МСФЗ 3 

«Об’єднання бізнесу», МСБО 16 «Основні засоби», МСБО 1 «Подання 

фінансової звітності», МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», МСФЗ 7 

«Фінансові інструменти: розкриття інформації», МСФЗ 9 «Фінансові 

інструменти», МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості», МСФЗ 15 «Виручка 

по контрактах з клієнтами», МСБО 2 «Запаси», МСБО 7 «Звіт про рух 

грошових коштів», МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів», МСБО 23 

«Витрати на позики», МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та 

умовні активи», МСБО 38 «Нематеріальні активи», МСБО 40 «Інвестиційна 

нерухомість», МСБО 41 «Сільське господарство») 

01.01.2019 

 КТМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначеність щодо правил обчислення податку на 

прибуток» - Роз'яснення IFRIC 23 вимагає, щоб використовуваний компанією 

підхід ґрунтувався на тому, що краще прогнозує результат вирішення 

невизначеності. Зокрема, компанія повинна враховувати те, як по її 

очікуванням податкові органи будуть проводити перевірку податкового обліку і 

трактувань. Роз'яснення IFRIC 23 вимагає, щоб компанія виходила з того, що 

податкові органи перевірять всі суми, які вони має право перевірити, і 

ознайомляться з усією пов'язаною інформацією при проведенні своєї 

перевірки. Компанії повинні враховувати ймовірність того, що податкові 

органи будуть приймати або відхиляти невизначені податкові трактування, при 

цьому обліковий процес буде визначатися цією оцінкою податкових органів. 

Роз'яснення IFRIC 23 вимагає від компанії необхідної переоцінки (зміни) 

судження або оцінка, в разі зміни фактів і обставин, на яких ґрунтувалося це 

судження або оцінка, а також в результаті отримання нової інформації, яка 

впливає на судження або оцінку. Будь-які такі зміни повинні враховуватися в 

подальшому (перспективно) відповідно до МСБО 8 «Облікова політика, зміни в 

облікових оцінках та помилки». У таких випадках компанії повинні 

застосовувати стандарт МСБО 10 «Події після звітного періоду», щоб визначити, 

чи є зміна, що відбулася після звітного періоду, коригуючих або 

нерегульованим подією. 

01.01.2019 

 Поправка до МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства і спільні 

підприємства» - 14A. Організація застосовує МСФЗ 9 також до інших 

фінансових інструментів в асоційованому або спільному підприємстві, до яких 

не застосовується метод участі в капіталі. До них відносяться довгострокові 

вкладення, які, по суті, складають частину чистих інвестицій організації в 

01.01.2019 
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Стандарти та правки до них 
Ефективна 

дата 

асоційовану компанію або спільне підприємство. 

 Поправка до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» - Поправка дозволяє 

застосовувати модель амортизованої вартості до фінансових інструментів, які 

мають опцію дострокового погашення, незалежно від того, що при 

достроковому погашенні може виникнути компенсація (як позитивна, так і 

негативна) 

01.01.2019 

 Поправка до МСБО 19 «Виплати працівникам» - Поправки до МСБО 19 

«Виплати працівникам» стосуються порядку обліку компаніями пенсійних 

програм з визначеною виплатою. Якщо до програми вносяться зміни 

(програма скорочується або по ній відбувається розрахунок), МСБО 19 

вимагає від компанії переоцінки її чистих активів або зобов'язань за 

встановленими виплатами. Поправки вимагають від компанії використовувати 

нові припущення, використані при проведенні переоцінки, щоб визначити 

вартість послуг поточного періоду і чистий відсоток на залишок звітного періоду 

після зміни програми з визначеною виплатою. 

01.01.2019 

 Поправка до МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» - 42A. Якщо сторона угоди про 

спільне підприємство (як цей термін визначено в МСФЗ 11 "Спільна діяльність") 

отримує контроль над бізнесом, який є спільною операцією (як цей термін 

визначено в МСФЗ 11), і при цьому мала права на активи і несла 

відповідальність за зобов'язаннями, пов'язаними з цією спільною операцією, 

безпосередньо до дати придбання, то дана угода є об'єднанням бізнесів, які 

здійснюються поетапно. Отже, набувач повинен застосовувати вимоги щодо 

об'єднання бізнесів, здійснюваного поетапно, включаючи переоцінку часток 

участі в спільних операціях, що були раніше, у спосіб, передбачений в пункті 

42. При цьому набувач повинен переоцінити всю наявну раніше частку участі 

в спільних операціях. 

01.01.2019 

 Поправка до МСФЗ 11 «Спільна діяльність» - B33CA Сторона, яка є учасником 

спільних операцій, але не має спільного контролю, може отримати спільний 

контроль над спільними операціями, діяльність в рамках яких є бізнес, як цей 

термін визначено в МСФЗ 3. У таких випадках частки участі в даної спільної 

операції, що були раніше, не переоцінюються. 

01.01.2019 

 Поправка до МСБО 12 «Податки на прибуток» - 57А. Організація повинна 

визнати наслідки з податку на прибуток, пов'язані з дивідендами, як вони 

визначені в МСФЗ 9, коли вона визнає зобов'язання сплатити дивіденди. 

Наслідки з податку на прибуток щодо дивідендів пов'язані більш безпосередньо 

з минулими операціями чи подіями, які генерували розподіл прибутку, ніж з 

розподілами на користь власників. Тому організації слід визнавати наслідки з 

податку на прибуток щодо дивідендів у складі прибутків або збитків, іншого 

сукупного доходу або в капіталі відповідно до того, де організація спочатку 

визнала такі минулі операції або події. 

01.01.2019 

 МСБО 23 «Витрати на позики» - 14. Тією мірою, в якій організація запозичує 

кошти на спільні цілі і використовує їх для отримання кваліфікованого активу, 

організація повинна визначити суму витрат за запозиченнями, дозволену для 

капіталізації, шляхом множення ставки капіталізації на суму витрат на даний 

актив. Ставка капіталізації визначається як середньозважене значення витрат 

за запозиченнями стосовно всіх позик організації, що залишаються 

непогашеними протягом періоду. Однак організація повинна виключити з 

даного розрахунку суму витрат за запозиченнями стосовно позик, отриманих 

спеціально для придбання кваліфікованого активу, до завершення практично 

всіх робіт, необхідних для підготовки цього активу до використання за 

призначенням або продажу. Сума витрат за запозиченнями, яку організація 

капіталізує протягом періоду, не повинна перевищувати суму витрат за 

запозиченнями, понесених протягом цього періоду. 

01.01.2019 

 МСФЗ 17 «Страхові контракти» - стандарт, що замінить МСФЗ 4 «Страхові 01.01.2021 
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Стандарти та правки до них 
Ефективна 

дата 

контракти» 

 Концептуальні основи фінансової звітності - Введено концепцію діяльності 

керівництва в інтересах власників і уточнено інформацію, виникає в зв'язку з 

цим. Повернено концепцію обачності, яка підтримує нейтральність інформації і 

тому описує обачність як «обережність при винесенні суджень в умовах 

невизначеності». Невизначеність оцінки є фактором, який може вплинути на 

достовірне надання інформації. Суб’єкт, що звітує - це організація, яка за 

власною ініціативою складає або зобов'язана складати фінансову звітність і не 

обов'язково є юридичною особою. Актив - існуючий економічний ресурс, 

контрольований організацією в результаті минулих подій. Економічний ресурс - 

це право, яке може принести економічні вигоди. Зобов'язання - існуючий 

обов'язок організації передавати економічний ресурс в результаті минулих 

подій. Зобов'язання - це обов'язкова відповідальність, якої у організації 

відсутня практична можливість уникнути. Визнання - це процес фіксації для 

включення в звіт про фінансовий стан або в звіт (и) про фінансові результати 

статті, яка відповідає визначенню активу, зобов'язання, капіталу, доходів або 

витрат. Припинення визнання - це виключення повністю або частково 

визнаної активу або зобов'язання зі звіту про фінансовий стан організації. 

Введено дві категорії методів оцінки: Оцінка на основі історичної (первісної) 

вартості. Показники історичної вартості надають інформацію про об'єкти 

обліку, яка формується на основі історичної (первісної) суми операції або події. 

Оцінка на основі поточної (переоціненої) вартості. Показники поточної вартості 

надають грошову інформацію про об'єкти обліку, оновлену для відображення 

поточних умов на дату оцінки. Методи оцінки цієї категорії можуть включати 

справедливу вартість, цінність використання, вартість виконання і поточну 

вартість. Введено термін «звіт (и) про фінансові результати» для позначення 

Звіту про прибутки і збитки разом зі Звітом про ІСД. Звіт про прибутки та збитки 

є основним джерелом інформації про фінансові результати компанії. За 

замовчуванням всі доходи і витрати повинні бути відповідним чином 

класифіковані і включені в звіт про прибутки і збитки. 

01.01.2020 

 

Товариство у фінансовій звітності за рік, що закінчився 31.12.2018 р., не застосувала 

достроково опубліковані МСФЗ, поправки до них та інтерпретації. Прогнозований 

(очікуваний) ступінь впливу опублікованих МСФЗ, поправок до них та інтерпретацій на 

наступні звітні періоди: 

 

Ефект впливу суттєвий 
Ефект впливу несуттєвий або 

відсутній 

Керівництво та управлінський 

персонал проводять дослідження 

щодо ефекти  потенційного впливу 

на фінансову звітність 

 МСФЗ 16 «Оренда» та пов’язані 

з ним поправки до МСФЗ 3 

«Об’єднання бізнесу», МСБО 16 

«Основні засоби», МСБО 1 

«Подання фінансової звітності», 

МСФЗ 1 «Перше застосування 

МСФЗ», МСФЗ 7 «Фінансові 

інструменти: розкриття 

інформації», МСФЗ 9 «Фінансові 

інструменти», МСФЗ 13 «Оцінка 

справедливої вартості», МСФЗ 15 

«Виручка по контрактах з 

клієнтами», МСБО 2 «Запаси», 

МСБО 7 «Звіт про рух грошових 

коштів», МСБО 21 «Вплив змін 

 КТМФЗ (IFRIC) 23 

«Невизначеність щодо правил 

обчислення податку на прибуток» 

 Поправка до МСБО 28 

«Інвестиції в асоційовані 

підприємства і спільні 

підприємства» 

 Поправка до МСФЗ 9 

«Фінансові інструменти» 

 Поправка до МСБО 19 

«Виплати працівникам» 

 Поправка до МСФЗ 3 

«Об’єднання бізнесу» 

 Поправка до МСФЗ 11 «Спільна 

діяльність» 

 Концептуальні основи 

фінансової звітності  

 МСБО 23 «Витрати на позики» 
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валютних курсів», МСБО 23 

«Витрати на позики», МСБО 37 

«Забезпечення, умовні 

зобов’язання та умовні активи», 

МСБО 38 «Нематеріальні активи», 

МСБО 40 «Інвестиційна 

нерухомість», МСБО 41 «Сільське 

господарство» (примітка ХХ.Х) 

 Поправка до МСБО 12 

«Податки на прибуток» 

 МСФЗ 17 «Страхові контракти» 

 

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 була підготовлена виходячи з припущення 

безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань 

відбувається в ході звичайної діяльності. Дана 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  2018 року. 

 

2.6. Рішення про затвердження фінансової звітності   

Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску керівником Товариства  30 січня 

2019 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. 
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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. 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. 

Операції, що не регламентуються МСФЗ Товариством не здійснювалися. 

 

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, 
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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. 

Розуміючи важливість використання облікових оцінок та припущень щодо справедливої вартості 

фінансових активів в разі відсутності вхідних даних щодо справедливої вартості першого рівня, 

Керівництво Товариства  використовує оцінки та судження які базуються на професійній компетенції 

працівників Підприємства, досвіді та минулих подіях, а також з використанням розрахунків та 

моделей вартості фінансових активів. Залучення  зовнішніх експертних оцінок щодо таких 

фінансових інструментів де оцінка, яка базується на професійній компетенції, досвіді та розрахунках 

є недостатньою, на думку Керівництва є прийнятним та необхідним. 

    Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати 

значний вплив на передбачувану справедливу вартість.  

 

4.5. 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 

Відносно фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю, Товариство на дату 

виникнення фінансових активів та на кожну звітну дату визначає рівень кредитного ризику.  

Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовими активами, які 

оцінюються за амортизованою вартістю, у розмірі очікуваних кредитних збитків за весь строк дії 

фінансового активу (при значному збільшенні кредитного ризику/для кредитно-знецінених 

фінансових активів) або 12-місячними очікуваними кредитними збитками (у разі незначного 

зростання кредитного ризику).  

 Зазвичай очікується, що очікувані кредитні збитки за весь строк дії мають бути визнані до 

того, як фінансовий інструмент стане прострочений. Як правило, кредитний ризик значно зростає ще 

до того, як фінансовий інструмент стане простроченим або буде помічено інші чинники затримки 
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платежів, що є специфічними для позичальника, (наприклад, здійснення модифікації або 

реструктуризації). 

 Кредитний ризик за фінансовим інструментом вважається низьким, якщо фінансовий 
інструмент має низький ризик настання дефолту, позичальник має потужній потенціал виконувати 

свої договірні зобов'язання щодо грошових потоків у короткостроковій перспективі, а несприятливі  

зміни в економічних і ділових умовах у довгостроковій перспективі можуть знизити, але не 
обов’язково здатність позичальника виконувати свої зобов'язання щодо договірних грошових 

потоків.  

 Фінансові інструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик лише на 
підставі того, що ризик дефолту за ними є нижчим, ніж ризик дефолту за іншими фінансовими 

інструментами Товариства або ніж кредитний ризик юрисдикції, в якій Товариство здійснює 

діяльність. 

 Очікувані кредитні збитки за весь строк дії не визнаються за фінансовим інструментом просто 
на підставі того, що він вважався інструментом із низьким кредитним ризиком у попередньому 

звітному періоді, але не вважається таким станом на звітну дату. У такому випадку Товариство 

з'ясовує, чи мало місце значне зростання кредитного ризику з моменту первісного визнання, а отже 
чи постала потреба у визнанні очікуваних кредитних збитків за весь строк дії. 

 Очікувані кредитні збитки відображають власні очікування Товариства щодо кредитних 

збитків. 

 5. 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.     

З метою формування показників фінансової звітності Товариство встановило поріг 

суттєвості в розмірі: 

  - розкриття статей фінансової звітності (окремих об’єктів обліку, що належать до 

активів, зобов’язань та власного капіталу) – 2 відсотка від валюти балансу; 

- розкриття статей фінансової звітності (окремих видів доходів та витрат)- 2 відсотка 

від чистого прибутку (збитку) Товариства; 

    Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства 

відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та 

інших чинних МСФЗ. 

 

5.2. Інформація про зміни в облікових політиках 

Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних 

операції, інших події або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє 

визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними. 

З 1 січня 2018 року Товариство застосовує МСФЗ 15 «Дохід від договорів з 

клієнтами». Товариство отримує основний дохід від надання послуг.  Отже, застосування 

МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» на відображення результатів діяльності не мало 

суттєвого впливу. 
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Керівництвом Товариства було прийнято рішення про застосування МСФЗ 9 

«Фінансові інструменти» з 1 січня 2018 року, яким вводяться зокрема, нові вимоги до 

класифікації фінансових активів і зобов’язань.  

З 1 січня 2018 року МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» має нову редакцію, яка серед 

іншого передбачає зміну підходів до зменшення корисності фінансових інструментів. 

Враховуючи класифікацію фінансових активів, що використовується Товариством, 

розрахунок очікуваних кредитних збитків застосовується до фінансових активів, що 

оцінюються за амортизованою вартістю.  

МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові  інструменти» замінює МСФО (IAS) 39 «Фінансові 

інструменти: визнання і оцінка» і діє відносно річних звітних періодів, що починаються 1 січня 

2018 р. або після цієї дати. МСФЗ (IFRS) 9 об'єднує разом три аспекти обліку фінансових 

інструментів: класифікація і оцінка, знецінення і облік хеджування.  

Для періодів, що розпочинаються з 1 січня 2018 р., Товариство змінило облікову 

політику відносно класифікації і оцінки фінансових активів і зобов'язань відповідно до 

основних принципів стандарту.  

Класифікація залежить від двох критеріїв: бізнес-моделі, використовуваній Групою для 

управління фінансовими активами; і того, чи являються передбачені договором грошові потоки 

по фінансових інструментах "виключно платежами в рахунок основної суми боргу і відсотків 

на непогашену частину основної суми боргу. 

Таблиця нижче відображає зміни у складі рядків форм фінансової звітності Товариства 

у зв'язку з рекласифікацією фінансових активів в результаті застосування МСФЗ (IFRS) 9: 

       
 

Категорія 

активів 

31/12/ 

2017 

Зміни у 

зв’язку з 

рекласифі

кацією 

01/01/ 

2018 

Справедлива 

вартість на 

01/01/2018 

Резерв 

сумнівних 

боргів на 

31/12/2017 

Перерахун

ок резерву 

Резерв 

очікуваних 

кредитних 

збитків на 
01/01/2018 

Фінансові 

інвестиції, 
доступні для 

продажу  

11749 -11749 - - - - - 

Фінансові 
інвестиції, які 

оцінюються за 

справедливою 

вартістю через 

прибутки та 

збитки  

- +11749 11749 11749 - - - 

Дебіторська 

заборгованість 
542 - 542 - -   

Гроші та їх 

еквіваленти 
3503 - 3503 - - -  

Торгівельна 

кредиторська 

заборгованість 

495 - 495 - - -  

 

 

5.3  Визнання та оцінка фінансових інструментів 

    Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки 

коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з 

придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за 

датою розрахунку. 
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Товариство визнає такі категорії фінансових активів: 

 фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням 

результату переоцінки у прибутку або збитку; 

 фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю. 

Товариство визнає такі категорії фінансових зобов'язань: 

 фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою собівартістю; 

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

результату переоцінки у прибутку або збитку. 

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання 

Товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю . 

При припиненні визнання фінансового активу повністю різниця між:  

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

б) отриманою компенсацією (включаючи будь-який новий отриманий актив мінус 

будь-яке нове взяте зобов’язання) визнають у прибутку або збитку. 

Фінансовий актив оцінюється  за амортизованою собівартістю, якщо він 

придбавається з метою одержання договірних грошових потоків і договірні умови 

фінансового активу генерують  грошові потоки, котрі є суто виплатами основної суми та 

процентів на непогашену частку основної суми.  

Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче 

у відповідних розділах облікової політики. 

5.3.1. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю  

До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Товариство 

відносить депозити, дебіторську заборгованість. 

Депозити  

Депозит (вклад) – це грошові кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті 

України, які банк прийняв від вкладника або які надійшли для вкладника на договірних засадах 

на визначений строк зберігання чи без зазначення такого строку (під відсоток або дохід в іншій 

формі) і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору. 

Депозит визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли Товаритво стає 

стороною контрактних положень щодо цього інструменту. 

Первісна оцінка депозиту здійснюється за його справедливою вартістю, яка зазвичай 

дорівнює його номінальній вартості. Витрати за операцією, навіть якщо вони прямо 

відносяться до укладання договору про депозит, не включаються до первісної оцінки депозиту, 

а визнаються витратами періоду. 

Подальша оцінка депозитів у національній валюті здійснюється за справедливою 

вартістю очікуваних грошових потоків. 

Вартість очікуваних грошових потоків за депозитом – це теперішня вартість грошових 

потоків (виплат за депозитним договором), які очікуються до отримання відповідно до графіку 

виплат, дисконтованих за депозитними ставками. Справедлива вартість очікуваних грошових 

потоків відображає нинішні ринкові очікування стосовно таких майбутніх грошових потоків. 

У разі зміни справедливої вартості депозитів, що мають місце на звітну дату, такі зміни 

визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду. 

Подальша оцінка депозитів у разі призначення НБУ в банківській установі тимчасової 

адміністрації або ухвалення НБУ рішення про ліквідацію банківської установи здійснюється в 
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сумі очікуваних надходжень грошових коштів з урахуванням ймовірності та строку їх 

повернення. 

За відсутності ймовірності повернення депозитів визнання їх як активу припиняється і 

відображається у складі збитків звітного періоду. 

Товариство визнає банківські депозити зі строком погашення від чотирьох до дванадцяти 

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

призведе до значних фінансових втрат, в складі поточних фінансових інвестицій.  

Товариство відносно банківських депозитів має наступну модель розрахунку збитку від 

знецінення фінансового активу: 

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

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

рейтинговими агентствами, які внесені до Державного реєстру уповноважених рейтингових 

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

від строку та умов розміщення (при розміщенні від 1 до 4-х місяців – розмір збитку складає 

0%, від 4-х місяців до 1 року – 1% від суми розміщення, більше 1 року – 2%); 

- при розміщенні депозиту в банку з більш низьким кредитним рейтингом (спекулятивний 

рівень рейтингу, що присвоюється рейтинговими агентствами, які внесені до Державного 

реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розміщення коштів резерв 

збитку розраховується у розмірі від 1% до 20% від суми вкладу в залежності від розміру 

ризиків. 

 

5.3.2. Дебіторська заборгованість 

Безумовна дебіторська заборгованість визнається як актив тоді, коли Товариство стає 

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

 Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю.  

Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості відбувається за 

амортизованою вартістю.  

Поточну дебіторську заборгованість Товариство оцінює за сумою первісного рахунку, якщо 

вплив дисконтування є несуттєвим. 

 

5.4  Грошові кошти та їхні еквіваленти 

   Грошові кошти включають кошти на  поточних 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. 

Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання 

активами. 

Подальша оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх 
номінальній вартості. 

Подальша оцінка еквівалентів грошових коштів, представлених депозитами, здійснюється за 

амортизованою собівартістю. 
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У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в у банках (наприклад, у 

випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути 

класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію 

банківської установи та відсутності ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як активу 

припиняється і їх вартість відображається у складі збитків звітного періоду. 

 

5.6.Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням 

результату переоцінки у прибутку або збитку 

     До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням 

результату переоцінки у прибутку або збитку Товариство відносить інвестиції в пайові 

інвестиційні сертифікати. При оцінці справедливої вартості інвестиції Товариство застосовує 

методи оцінки вартості, які відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити 

справедливу вартість, максимізуючи використання доречних відкритих даних та мінімізуючи 

використання закритих вхідних даних. Якщо є підстави вважати, що балансова вартість суттєво 

відрізняється від справедливої, Товариство визначає справедливу вартість за допомогою інших 

методів оцінки. Для оцінки справедливої вартості інвестиційних сертифікатів Товариство залучило 

незалежного оцінювача. 

5.7.Зобов'язання.  

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

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

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

ознак: 

 Керівництво Товариства сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає 

погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду; 

 Керівництво Товариства не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання 

протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду. 

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

зобов’язань.  

Поточну кредиторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за 

сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 

 

5.7.1 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 .  



ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ  

«ГАРАНТІЯ-ІНВЕСТ» (код 33238312) 
 

 (в тис. грн.)  

 

  

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. 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.  
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5.13. Податок на прибуток 

     Витрати з податку на прибуток являють собою витрати з поточного податку.   

Товариство визнає поточні  витрати з податку на прибуток в збиток виходячи з 

оподатковуваного прибутку за рік розрахованого за правилами податкового законодавства 

України з використанням податкових ставок, чинних  на дату балансу. 

 

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. 

Товариство також створює резерв витрат на оплату щорічних (основних та додаткових) 

відпусток. Розрахунок такого резерву здійснюється на підставі правил Облікової політики 

Товариства. Розмір створеного резерву оплати відпусток підлягає інвентаризації на кінець року. 

Розмір відрахувань до резерву відпусток, включаючи відрахування на соціальне страхування з цих 

сум, розраховуються виходячи з кількості днів фактично невикористаної працівниками відпустки та 

їхнього середньоденного заробітку на момент проведення такого розрахунку. Також можуть 

враховуватися інші об’єктивні фактори, що впливають на розрахунок цього показника. У разі 

необхідності робиться коригуюча проводка в бухгалтерському обліку згідно даних інвентаризації 

резерву відпусток. 

  

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.  

Нарахована сума виплати працівникам за роботу, яку вони виконали протягом звітного 

періоду, визнається поточним зобов’язанням 

 

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 

Товариство визнає дохід від надання послуг, коли (або у міру того, як) воно задовольняє 

зобов’язання щодо виконання, передаючи обіцяну послугу (тобто актив) клієнтові. Актив 

передається, коли (або у міру того, як) клієнт отримує контроль над таким активом.  

При визначені вартості винагороди від управління активами Товариство відповідно до МСФЗ 15 

використовує метод оцінювання за результатом. До методу оцінювання за результатом належить, 

зокрема, аналіз виконання, завершеного на сьогоднішній день, оцінки досягнутих результатів. 

Враховуючи принцип професійного скептицизму для змінної вартості винагороди розрахунок доходу 
здійснюється на кінець кожного місяця на підставі даних середньомісячних розрахунків вартості 

чистих активів Фонду станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця. За підсумками 

фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди Компанії за рік на підставі 
розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненого за даними щомісячних розрахунків 

вартості чистих активів Фонду. 

Результат визначення розміру винагороди по управлінню активами оформлюється актом 

виконаних робіт, в якому відображається  розрахунок (оцінка) досягнутих результатів на звітну дату. 
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Дохід від продажу фінансових активів визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх 

наведених далі умов: 

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

активу; 

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

активів; 

в) за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка 

зазвичай пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими фінансовими 

інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими активами; 

г) суму доходу можна достовірно оцінити; 

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

та 

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

Дивіденди визнаються доходом,.коли встановлено право на отримання коштів 

Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та критеріям 

визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення 

зобов’язань. 

Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи 

амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення чистих 

активів, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам. 

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та 

одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів. 

Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутніх 

економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не відповідають або 

перестають відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий стан. 

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають 

зобов’язання без визнання активу. 

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

доходи. 

 

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 
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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 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий 

стан на кінець кожного звітного періоду. 

 

Класи активів та 

зобов’язань, 

оцінених за 

справедливою 

вартістю 

 

Методики оцінювання 

Метод 

оцінки 

(ринковий, 

дохідний, 

витратний) 

 

Вихідні дані 

Грошові кошти  Первісна та подальша оцінка 
грошових коштів 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 

Дохідний 
(дисконтуван

ня грошових 

потоків) 

Ставки за депозитами, 
ефективні ставки за 

депозитними 

договорами 
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оцінка депозитів у національній 

валюті здійснюється за 

справедливою вартістю 
очікуваних грошових потоків 

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 

 

 

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 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

Дата оцінки 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17 

Фінансові 

інвестиції 

  

 
- 

 
- 

 
- 

–  

11761 

 
    11749 

 

11761 

 
    11749 

Поточні 

фінансові 

інвестиції 
(депозити строк 

яких до року) 

    3465 - 3465 - 

Грошові кошти     512 3503 512 3503 

 

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

У 2018 році та в попередньому 2017 році переведень між рівнями ієрархії не було. 

 

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

даних 3-го рівня ієрархії 

Класи активів, 

оцінених за 

справедливою 

вартістю з 

використанням 3-

го рівня ієрархії 

Залишки 

станом на 

31.12.2017 р. 

Придбання 

(продажі) 

 

 

Залишки станом 

на 31.12.2018 р. 

Стаття (статті) у 

прибутку або 

збитку, у якій 

прибутки або 

збитки визнані 

Інвестиційні 

сертифікати 

11749 321 

(400) 

 

11 761 +72 (Дохід від 

зміни 

справедливої 
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вартості 

інвестиційних 

сертифікатів) 

+19 (Дохід від 

продажу 

інвестиційних 

сертифікатів) 

 

 

В звітному періоді 2018 року проведено ринкову (справедливу) оцінку інвестиційних 

сертифікатів із залученням професійного незалежного оцінювача. Оцінка проводилась 

відповідно до договору №2812/18-1 від 28.12.2018 року – оцінювач Дочірнє підприємство 

«Фінексперт» (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності від 14.08.2017року №803/17). 

Результати змін справедливої вартості інвестиційних сертифікатів в сумі 72 тис. грн. 

визнані у  складі  прибутку  звітного періоду. Також здійснено продаж інвестиційних 

сертифікатів на суму 400 тис грн. Дохід від продажу визнаний у складі прибутку в  сумі 19 

тис. грн.  
 

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

Стаття 
Балансова вартість Справедлива вартість 

2018 2017 2018 2017 

Фінансові інвестиції 11761 11749 11761 11749 

Поточні фінансові інвестиції 3 465 - 3465 - 

Грошові кошти 512    3503 512    3503 

 

Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої 

вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка 

суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для 

користувачів фінансової звітності.  

 

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

 

7.1. Дохід від реалізації 

 

  2018 рік 2017 рік 

Дохід від реалізації послуг з управління активів ПІФ 1937 1966 
Дохід від реалізації послуг з управління активів  НПФ 

 

 реалізації послуг з управління активів  та 

адміністрування ПФ 

3089  

 

 

2555 

Дохід від реалізації послуг з  адміністрування НПФ 

 

1236 1022 

Інші доходи - - 

Інші операційні доходи - 5 

Всього доходи  6262 5548 

 

- 7.2. Інші доходи, інші витрати 

 Інші доходи   

Дохід від реалізації інвестиційних сертифікатів                  400 - 
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Дохід від зміни вартості інвестиційних сертифікатів                    72 - 

Всього                   472 - 

Інші витрати 2018 рік  2017 рік 

Збитки від реалізації інвестиційних сертифікатів 381 - 

Всього інших витрат 381 - 

 

7.3. Адміністративні витрати 

 2017 рік 2017 рік 

Матеріальні витрати 45 46 

Витрати на персонал                   778                             679             

679              679 Відрахування на соціальні заходи          171                    150              

150                 

150 
Амортизація 18 14 

Витрати на охорону              7                        7            

7                          Аудиторські, консультаційні та професійні послуги 

 

 Послуги 

        5150                  4920         

4920               Витрати з оренди 61 46 

Послуги зв’язку 10 9 

Супровід програмного забезпечення 44 48 

Послуги банків 7 7 

Інші витрати                     54                             172   

                           
Членські внески 52 48 

Пенсійні внески в НПФ 1 1 

Всього адміністративних витрат 6398 6147 

Інші операційні витрати 39 2 

Всього витрат 6437 6149 

 

7.4. Фінансові доходи та витрати 

            2018 рік 2017 рік 

Процентні доходи   

Відсотки на депозитному рахунку в банку 560 585 

Всього процентні доходи 560 585 

 

 

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: 

 31.12.2018 31.12.2017 
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Прибуток до оподаткування  476 (16) 
Фінансовий результат до оподаткування зменшується:  

на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування 

минулих податкових (звітних) років. Положення ПКУ  

пункту 140.4. пп.140.4.2 застосовуються з урахуванням 

пункту 3 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні 

положення" ПКУ.  

(16)  

Податкова ставка податку на прибуток 18% 18% 
Поточний податок за встановленою ставкою 

 податковою ставкою 

83 - 
Витрати з податку на прибуток 83 - 

                                                                               

 

 

7.6. Нематеріальні активи 

 Програмне забезпечення 

Балансова вартість:   

На 31.12.2016 року         305 

Надходження - 

Вибуття           16 

На 31.12.2017 року          289 

Надходження - 

Вибуття - 

На 31.12.2018 року           289 

Накопичена амортизація: 

На 31.12.2016 року 239 

Нарахування за рік 2017    7 

Вибуття 16 

На 31.12.2017 року 230 

Нарахування за рік 2018  7 

Вибуття - 

На 31 .12.2018 року 237 

Чиста балансова вартість: 

На 31.12.2017 року 59 

На 31.12.2018 року 52 

 

 

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 31.12.2016 

року 

96 8 53 157 

Надходження  10 0 0 10 

Вибуття 4 0 3 7 

На 31.12.2017 

року 

102 8 50 160 
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Надходження  0 21 0 21 

Вибуття 0 5 0 5 

На 31.12.2018 

року 

102 24 50 176 

Накопичена амортизація: 

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 

Нарахування за 

рік   

8 2 1 11 

Вибуття 0 5 0 5 

На 31.12. 2018 

року 

81 5 45 131 

Чиста балансова вартість 

На 31.12.2017 

року 

29 0 6 35 

На 31.12.2018 

року 

21 19 5 45 

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. На звітну дату основні засоби не були надані у будь яку заставу та не обмеженні у 

використані. 

 

7.8. Фінансові інвестиції,  що обліковуються за справедливою вартістю 

 31 грудня 2018 31 грудня 2017 

Інвестиційні сертифікати 

ПЗНВІФ «Моноліт» 

11 761 11 749 

Всього: 11 761 11749 

Фінансові інвестиції оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату 

переоцінки у прибутку або збитку. Більш детальний аналіз наведено у примітці 6.4 

 

7.9. Запаси 

 31 грудня 2018 31 грудня 2017 

Витратні  матеріали (за балансовою 

вартістю) 

1 6 

Всього запаси 1 6 

 

 

7.10. Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість 

 31 грудня 2018 31 грудня 2017 
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Торговельна дебіторська  

заборгованість за послуги з 

управління активами та 

адміністрування   

ВСЬОГО: в т.ч. 

- ПЗНВІФ «Вектор»  

- ПЗНВІФ «Моноліт» 

- ВПФ «Фармацевтичний» 

 

 

 

 

 

 

563 

 42 

141 

380 

 

 

 

 

 

489 

 31 

129 

329 

 
Дебіторська заборгованість за 

виданими авансами 

8 7 

Всього 571 496 

Дебіторська заборгованість Товариства не має забезпечення. Прострочена дебіторська 

заборгованість відсутня.  

 

7.11.Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів 

 

 31 грудня 2018 31 грудня 2017 

Поточна дебіторська заборгованість  

за розрахунками з нарахованих 

доходів (відсотки за  депозитами) 

55 46 

Всього  55 46 

Прострочена та знецінена дебіторська заборгованість відсутня. 

 

7.12 Поточні фінансові інвестиції  

 31 грудня 2018 31 грудня 2017 

Поточні фінансові інвестиції (грошові 

кошти на  депозитних рахунках  до 

року) 

3500 - 

Резерв під очікувані кредитні збитки (35) - 

Всього 3465 - 

Грошові кошти на депозитному рахунку розміщені у банку, який є надійним.  

За даними рейтингу надійності банків, що здійснюється рейтинговим агентством, яке внесене до 

Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР, даний банк має кредитний 

рейтинг інвестиційного рівня uaAA+ (більш детальний аналіз наведено у примітці 9).   

  Враховуючи той факт, що строк розміщення коштів на депозитному рахунку є короткостроковий (до 

року), очікуваний кредитний збиток Товариством визнаний при оцінці цього фінансового активу 

становить «1». Резерв під очікувані кредитні збитки нарахований в сумі 35 тис. грн.. та віднесений у 

витрати звітного періоду. Сума резерву відображена у Звіті про фінансові результати (Звіт про 

сукупний дохід) у сатті «інші операційні витрати» 

 

7.13. Грошові кошти 

 31 грудня 2018 31 грудня 2017 

Рахунки в банках     512               3 
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Депозит в банках - 3500 

Всього 512 3503 

Грошові кошти  Товариства  не обмежені у використані. 

Сума  залишків на рахунках підтверджена виписками банків станом на останній 

операційний день банку у 2018 році. 

Всі грошові кошти Товариства знаходяться в банківських установах з кредитним 

рейтингом інвестиційного рівня. 

 

7.14. Статутний капітал 

Станом на 31 грудня 2018 року зареєстрований та повністю сплачений капітал складає        

15 000 тис. грн.  

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

15 000 тис. грн. 

 

7.15. Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість 

 31 грудня 2018 31 грудня 2017 

Торговельна кредиторська 

заборгованість  за інформаційні 

послуги, консультаційні послуги; 

послуги зв’язку, депозитарні послуги 

та інші 

 

582 

 

 

495 

Розрахунки з бюджетом    83 - 

Соціальні внески - - 

Заробітна плата - - 

Всього         665 495 

 

 

7.16 . Короткострокові забезпечення 

 31 грудня 2018 31 грудня 2017 

Резерв відпусток персоналу 33 28 

Всього 33 28 

 

 

7.17. Звіт про рух грошових коштів 

Звіт грошових коштів за 2018 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 2018 рік становить - 102 тис грн. 

(від’ємне   значення). 
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Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності за 2018 рік  становить -611тис. грн. 

(позитивне значення) 

Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності становить – 3 500 тис. грн.( (від’ємне   

значення). 

Чистий рух грошових коштів за звітний період становить – 2 991 тис. грн. (від’ємне   

значення). 

 

7.18. Звіт про зміни в капіталі 

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

власному капіталі відповідно до МСБО 1. Звіт про власний капітал за 2018 рік   

До статей власного капіталу в балансі Товариства входять: 

 

 31 грудня 2018 31 грудня 2017 

Статутний капітал 15000 15000 

Резервний капітал 19 19 

Нерозподілені прибутки / непокриті 

збитки 

745 352 

Всього власний капітал 15764 15371 

 

Протягом звітного періоду зміни у власному капіталі відбулися за рахунок отриманого  

прибутку за результатами діяльності за 2018 рік в сумі 393 тис. грн.  

 

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. 
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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, кредитнй ризик для фінансових активів 

визнаний як дуже низький , виходячи з наявних обставин та інформації, тому кредитний 

ризик не був визнаний при оцінці цих активів.  

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 та фізичні 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 % 
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 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: 

 

 2018 2017 

 Операції з 

пов'язаними 

сторонами 

Всього Операції з 

пов'язаними 

сторонами 

Всього 

1 2 3 4 5 

 

Дохід від реалізації  

(Послуги з управління 

активами)  

 

5025 

 

  6262 

 

4521 

 

      5548 

Поточна дебіторська 

заборгованість 

454 563 395 489 

Поточна кредиторська 

заборгованість 

- - - - 

Короткострокові виплати 

працівникам (провідному 

управлінському персоналу) 

226 778 187 679 

До провідного управлінського персоналу відноситься директор  Заробітна плата керівництву 

Товариства  за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 р. нарахована у сумі 226 тис. грн. і виплачена вчасно, 
за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 р. нарахована у сумі 187 тис. грн.  

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

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

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

обов’язків. 

Витрати  по виплатам провідному 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 
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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 31.12.2018 р. депозити Товариства складають 3465 тис. грн., 

в т. ч. 

 

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

установи, кредитний рейтинг 31.12.2018 

 

31.12.2017  

АБ «Укргазбанк» (РА «Експерт-Рейтинг» uaАА+) 3465 

 

3500 

 
При визначенні рівня кредитного ризику фінансового активу у вигляді грошових коштів, 

розміщених на депозитному рахунку в АБ «Укргазбанк» були враховані, в першу чергу, дані НБУ. 

Відповідно до цих даних складаються рейтинги банків. За даними рейтингу надійності банків, що 
здійснюється рейтинговим агентством, яке внесене до Державного реєстру уповноважених 

рейтингових агентств НКЦПФР  АБ «Укргазбанк» з рейтингом інвестиційного рівня uaAA+ 

характеризується дуже високою кредитоспроможністю .  
4 липня 2018 року Рейтинговий комітет рейтингового агентства  «Експерт-Рейтинг» прийняв 

рішення про оновлення кредитного рейтингу АБ «УКРГАЗБАНК» за національною шкалою на 

рівні uaAА+. Також ТОВ «Рейтингове агентство «ІВІ – Рейтинг» 19.06.2018 року підтвердило 

кредитного рейтингу АБ «Укргазбанк» на рівні uaAA  -зі зміною прогнозу рейтингу на «позитивний» 
Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою 

кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими 

інструментами. Знаки «+» та «-» позначають проміжний рейтинговий рівень відносно основного 
рівня. Стабільний прогноз вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу 

протягом року. 

Враховуючи той факт, що строк розміщення коштів на депозитному рахунку до року, очікуваний 

кредитний збиток Товариством визнаний при оцінці цього фінансового активу на рівні 1% 

 

Ринковий ризик 

Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки 

від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик 

охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. 

Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, 

відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у 

зв’язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти. 
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Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові 

потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, 

що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи 

спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його 

емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими 

здійснюються операції на ринку. 

Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів 

пом’якшення цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та 

дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим 

прибутком.  

 

Активи, які наражаються на цінові ризики : 

 

Тип активу 31.12. 2018 31.12.2017 

Інвестиційні сертифікати  11761 11749 

Всього 11761 11749 

Частка в активах Товариства, % 71,4 % 73,9 % 

                                                                    

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. 2018 31 .12. 2017 

Депозити 3465 3500 

Частка в актива Товариства, %                                21,05%                                22,04% 

 

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. 2018 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 



ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ  

«ГАРАНТІЯ-ІНВЕСТ» (код 33238312) 
 

 (в тис. грн.)  

 

  

Торговельна та 

інша кредиторська 

заборгованість 

582  - - - 582 

Поточна 

заборгованість за 

розрахунками з 

бюджетом з 

податку на 

прибуток 

 83 - - - 83 

Всього 582 83    665 

 31 грудня 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 

Короткострокові 

позики банка 

- - - - - - 

Торговельна та 

інша 

кредиторська 

заборгованість 

495  - - - 495 

Всього 495 - - - - 495 

 

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.  

   Управління капіталом Товариства  спрямовано на досягнення наступних цілей: 

 зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі 

забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам; 

 забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на 

послуги Товариства, що відповідають рівню ризику; 

  дотримання вимог до капіталу, встановлених регулятором, і забезпечення здатності 

Товариства функціонувати в якості безперервного діючого підприємства.  

 

   Результати розрахунку вартості чистих активів Товариства на 31.12.2018 року наведені 

нижче:  

тис. грн. 

Дата Активи Зобов’язання  
Вартість чистих активів  

(гр. 1 – гр. 2) 

31.12.2018 16462 698                            15764 

31.12.2017 15894 523                            15371 
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Результати порівняння розміру вартості чистих активів з розміром статутного капіталу 

наведені в таблиці нижче:  

тис. грн. 

Рік 
Вартість 

чистих активів 

Статутний 

капітал 

Різниця  

(гр. 2 – гр. 3) 

2018  15764 15000 764 

2017  15371 15000 371 

 

 

Розмір власного капіталу Товариства на 31.12.2018 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.  

Склад власного капіталу на дату фінансової звітності   (15764 тис. грн.): 

- Зареєстрований капітал (оплачений капітал)     15 000 тис. грн. 

-Резервний капітая                                                                     19 тис. грн.. 

- Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток)        745 тис.  грн. 

 Пруденційні нормативи, що застосовуються до Товариства  

Відповідно до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на 

фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженого рішенням НКЦПФР      

№ 1597 від 01.10.2015р. (з врахуванням змін) Товариство розраховує такі показники: 

 На 31.12.2018 На 31.12.2017 

Назва показника Фактичне 

значення  

Нормативна 

вимога 

Фактичне 

значення  

Нормативна 

вимога 

Показник 

мінімального розміру 

власних коштів 

3558 3 500 3562 

  

3 500 

Норматив достатності 

власних коштів 

2,3155 Не менше 1 

 

3,7006 

  

Не менше 1 

Коефіцієнт покриття 

операційного ризику 

5,6588 Не менше 1 

 

8,4507 

  

Не менше 1 

Показник фінансової 

стійкості Товариства 

0,9576 Не менше 0,5 0,9671 

  

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 31.12.2018 року. Результати 

аналізу пруденційних показників вказують на низькій ступінь ризику Товариства. 



TOB «KOMOAHUI 3 YOPABniHHJI AKTHBAMH 
«fAPAHTIJI-IHBECT» (KO)J. 33238312) 

11. Onepau,iiiui cerMeHTH 

(e muc. ,'pH.) 

ITponJTOM 2018 poKy TosapHCTBO 3.ZJ:iH:cmo.Bana .ZJ:iSIJihHiCTh B O.ZJ:HOMY reorpa¢itiHOMY Ta 6i3Hec 
cerMeHTl. 
TosapHCTBO He 3acTOcosye i He po3KpHBa€ iH¢opMau;iiO si,ZJ;rrosi)J.HO MC<l>3 8 «Orrepau;iH.Hi 
cerMeHTH» OCKiJihKH € TOBapHCTBOM 3 06Me)KeHOIO Bi)J.IIOBi)J.aJihHiCTIO, iHCTpyMeHTH BJiaCHOrO 
KarriTany TosapHCTBa He o6epTaiOThCSI Ha Bi.ZJ:KPHTOMY pHHKy. TaKO)K TosapHcTso He rrnaHye 
BHIIYCK ¢iHaHCOBHX iHCTpyMeHTiB Ha Bi.ZJ:KpHTHH pHHOK. 
,l].O,ZJ;aTOK )J.O pitiHOl ¢iHaHCOBOl 3BiTHOCTi «lH¢0pMaiJ;iSI 3a cerMeHTaMH» He roTyBaBCSI. 

12. fio,~~;ii niCJIH 3BiTHOI }];3TH 
Bi,ZJ;rrosi)J.HO .ZJ:O 3aca,ZJ;, BH3HatieHHX MCEO 10 mo.ZJ:o IIO.ZJ:IH rricJISI ,ZJ;ani 6anaHcy, rro.ZJ:ii' mo 
IIOTpe6yiOTh KOpHryBaHHSI aKTHBiB Ta 3060B'SI3aHh TosapHCTBa Bi.ZJ:CYTHi. 
B citiHi 2019 poKy rrorarneHa: 
- TOpriBeJihHa Ta iHrna Kpe,ZJ;HTOpCbKa 3a6oproBaHiCTh B cyMi 582 THC. rpH.; 
- TOpriBeJibHa ,ZJ;e6iTOpChKa 3a6oprOBaHiCTh B CyMi 563 THC. rpH.; 
- ,ZJ;e6iTOpCbKa 3a6oprOBaHiCTh 3a p03paxyHKaMH 3 HapaXOBaHHX )J.OXO)J.iB B cyMi 55 TIIC. rpH .. 

I 
,l.(upeKTOp 
TOB «KY A «rapauTiH-IusecT» A.O. 3eJIHHChKHii 

roJIOBHHH 6yxraJITep 
TOB «KY A «rapauTiH-IusecT» 


