
AO ;r anb oro non .e RR (CTIIIIAliJITY) 6yxramepcb oro 
o6niK}' 1 "3aranbHi B14MOf14 AO cpiHliHCOBOT 3BiTHOCTi-i".....,.,7'M'I'TT---, 

.Q8T8 (piK, MiCSH.jb, 'l~C110) 2020 01 01 
niAnp~eMCTBO TOB8p~_CTBO 3 o6Me>KeHOIO BiAnOBiA811bHiCTIO "KoMn8Hil'l 3 ynp8811iHHl'l 8KT~B8M~" enpnoy 33238312 

r8p8HTil'I-IHBeCT" 38 
H 

Tep~TOpis:~ wea'feHKiBCbKI4M pal1oH 38 KOATYY 8039100000 
Opr8Hi381..lili1Ho-np8aoa8 cpopM8 rocnoA8PIOB8HHl'l 38 KOnct>r 240 
B~A eKOHOMi'lHO"i Ail'lllbHOCTi ynpaaniHHR aKTI4BliMI4 38 KBE.Q 66.30 
CepeAHR KinbKiCTb np8LiiBHIIIKiB 1 6 

AApec8, renecpoH 01030, YKp8"iH8, K111'ia, B's:~l.leC11888 IllllniiiHCbKOro, 12, 4 
0AIIIHIIIL1l'l BIIIMipy: Tille. rpH. 6e3 AeCl'ITKOaoro 3H8K8 (oKpiM p03Ainy IV 3airy npo cpiH8Hcoai pe3ynbT8T~ 

(3airy npo CyKynH~Ii\ AOXiA) (cpopM8 N 2), rpOWOBi nOK83H~KIIIl'IKOrO H880Al'ITbCl'l B rpiii8Hl'IX 3 KOnili\K8MIII) 

CK118AeHo (3po6~T~ no3H8'lKY "v" y aiAnoaiAHili\ KlliT~HLii) : 

38 nOilO>KeHHl'IM~ (CT8HA8PT8MIII) 6yxr8mepCbKOrO 0611iKY 

38 Mi>KH8POAH~M~ CT8HA8PT8MIII cpiH8HCOBO'i 3BiTHOCTi V 

6anaHC (3BiT npo cj>iHaHCOBMH CTaH) 
Ha 31 rpyAHH 2019 p. 

ct>opM8 N21 Ko.Q 3a AKYA 1 1t1u·1uu·J 

AKT~B 
K.O,Q Ha no4aTOK 3BITHOrO Ha KIHel{b 3BITHOrO 

pst,QKa nepio.Qy nepio.Qy 
1 2 3 4 

I. Heo6oporHi aKTMBM 
1000 

HeM8Tepi811bHi 8KT~BIII 52 45 
nepaicHa a8pTiCTb 1001 289 289 
H8KOn~'leH8 8MOpT~38L.Iil'l 1002 (237) (244) 

He3aaepweHi K8niranbHi iHaecTIIIL.Ii'i 1005 - -
OcHoaHi 38co6~ 1010 45 59 

nepaicH8 aapriCTb 1011 176 261 
3HOC 1012 (131) (202) 

IH8eCTIIIL.IiliiH8 HepyxoMiCTb 1015 - -
nepaiCHa 88pTiCTb iHBeCTIIIL.Iili\HO'i HepyXOMOCTi 1016 - -
3HOC iHBeCTIIIL.Iili\HO'i HepyXOMOCTi 1017 

~OBrOCTpOKOB i 6i0110ri'lHi 8KT~B~ 1020 - -
nepaicHa 88pTiCTb AOBrOCTpOKOBIIIX 6i0110ri'lH~X 8KTIIIBiB 1021 - -
H8KOnlll'leHa 8MOpT~381..lil'l AOBrOCTpOKOB~X 6ionori'lH~X 8KT~BiB 1022 

~OBrOCTpOKOBI cpiH8HCOBI IHBeCT~LIII : 

s:!Ki 0611iKOBYIOTbCl'l 38 MeTOAOM Y\l8CTi B K8niT811 i iHW~X niAnp~E:MCTB 1030 - -
iHWi cpiH8HCOBi iHBeCT~Lii'i 1035 11761 12035 
~oarocTpoKoaa Ae6iropcbK8 386oproaaHiCTb 1040 - -
BiACTPOI.leHi nOA8TKoai 8KT~B~ 1045 - -
ryABill 1050 - -
BiACTPOI.leHi 8KBi31111..1ili\Hi 8111Tp8T~ 1060 - -
3811~WOK KOWTiB y L.leHTp811i3088HIIIX CTp8XOB~X pe3ep8H~X cp0HA8X 1065 - -
IHwi Heo6oporHi aKT~B~ 1090 - -
tycboro 3a p03AinoM I 1095 11858 12139 

II. 06opoTHi aKTI!tBM 
1100 

38n8c~ 1 -
Blllpo6H~'li38n8CIII 1101 1 -
He38aepweHe a~po6H~LITBO 1102 - -
roroa8 npOAYKLiil'l 1103 - -
Toaap~ 1104 - -

noTO'lHi 6 i0110ri'lHi 8KTIIIB~ 1110 - -
~eno3~T~ nepecrp8xya8HHl'l 1115 - -
BeKcelli OAep>K8Hi 1120 - -
~e6iropcbKa 3a6oproa8HiCTb 38 npOAYKLiiiO, TOB8P~. po6or~. nocnyr111 1125 563 624 
~e6iropcbK8 386oproa8HiCTb 38 po3p8xyHK8MIII: 

38 B~A8HIIIM~ 888HC8MIII 
1130 8 10 

3 610A>KeTOM 1135 - -
y TOMY 'l~Cili 3 nOA8TKY H8 np1116yrOK 1136 - -. 

~eOITOpCbK8 3800prOB8HICTb 38 p03paxyHK8MIII 3 H8p8X088HI/IX 
~OXOAiB 1140 55 -
~ebiTOpCb~a 3800prOB8HICTb 38 po3p8xyHK8M~ 13 BHYTPIWHIX 

1145 - -po3p8XYHKIB 

IHW8 norol.lH8 Ae6iropcbK8 386oproa8HiCTb 1155 - -
noTO'lHi cpiH8HCOBi iHaeCT~I..li'i 1160 3465 -
rpowi T8 'iX eKBiB811eHT~ 1165 512 3826 

roriBK8 1166 - -
P8xyHK~ a 68HK8X 1167 512 3826 

B111rp8T~ Mali\6yrHix nepiOAiB 1170 - -
48CTKa nepeCTpaxoa~K8 y crp8xoa~x pe3epa8x 1180 - -

y TOMY 'l~Cil i a: 
1181 - -

pe3epaax AOBrOCTPOKOB~X 30608's:!38Hb 



-
pe3epeax He3apo6neHI1X npeMilil 1183 - -
iHWI1X CTpaxoe11x pe3epeax 1184 - -

IHwi o6opoTHi aKTI1BI1 1190 - -
~cboro 3a p03AinoM II 1195 4604 4460 

Ill. Heo6opoTHI aKTHBH, YTPHMyaaHI AllR npoAa>K}', Ta rpynH 1200 - -BH6}'TTR 

Sana He 1300 16462 16599 

naCIIIB 
KOA Ma noYaTOK Ma KIHeL.tb 3BITHOrO 

pS!,qKa 3BiTHOrO nepio,qy nepio,qy 
L ,;;) .. 

I. BnacHHM K3niT3n 
1400 

3apeecTpoeaHI1Iil (naliloe11lil) KaniTan 15000 15000 
BHeCKI1 AO He3apeecTpoeaHoro CTaryTHoro KaniTany 1401 - -
KaniTan y AOOI..IiHK3X 1405 - -
~OA3TKOBI1Iil KaniTan 1410 - -

EMiciliiHI1Iil AOXiA 1411 - -
HaKOni1YeHi Kypcoei pi3HI11..1i 1412 - -

Pe3epeHI1Iil KaniTan 1415 19 39 
Hepo3nOAineHI1Iil np116YTOK (HenoKpi1T11Iil 3611TOK) 1420 745 841 
HeonnaYeHI1Iil KaniTan 1425 
811nyYeHI1Iil KaniTan 1430 

IHwi pe3epe11 1435 - -
Ycboro 33 p03AinoM I 1495 15764 15880 

II. AoarocTpoKoBi 3o6oa'R3aHHR i 336e3ne'leHHR 1500 
BiACTPOYeHi nOA3TKOBi 306oe'R3aHHR - -
neHCiliiHi 3060B'R33HHR 1505 - -
t:loerocTpoKoei KP9A11TI1 6aHKie 1510 - -
IHWi AOBrOCTpOKOBi 3060B'R33HHR 1515 - -
t:loeroCTpoKoei 3a6e3neYeHHR 1520 - -

t:\OBrOCTpOKOBi 3a6e3n9Y9HHR BI1TpaT nepCOHany 1521 - -
L\illbOBe 4JiHaHCYB3HHR 1525 - -

6narOAiliiHa AOnOMOra 1526 - -
CTpaxoeipe3epel1 1530 - -

y TOMY YI1C111: 1531 - -pe3epe AOBrOCTpOKOBI1X 3060B'R33Hb 
pe3epe 3611TKiB a6o pe3epe Hane>KHI1X e11nnaT 1532 - -
pe3epe He3apo6neHI1X npeMilil 1533 - -
iHwi CTpaxoei pe3epe11 1534 - -

IHB9CTI11..1iliiHi KOHTP3KTI1 1535 - -
np1130BI1Iil 4JOHA 15~0 - -
Pe3epe Ha Bl1n1laTY A>KeK-nOTY 1545 - -
Ycboro 33 p03AinoM II 1595 - -

Ill. noTO'IHi 3060B'R33HHR i 336e3n9'19HHR 
1600 

KopoTKOCTPOKOBi KpeA11TI1 6aHKiB - -
BeKceni B11AaHi 1605 - -
noTOYHa KP9A11TOpCbK3 3a6oproeaHiCTb 3a: 

1610 - 19 
AOBrOCTpOKOBI1MI1 3060B'R33HHRMI1 
Toeapl1,po6oTI1, nocnyr11 1615 582 622 
p03paxyHK3MI1 3 610A>K9TOM 1620 83 25 
y TOMY Y11C1li 3 nOA3TKY Ha np116YTOK 1621 83 25 
po3paxyHK3MI1 3i CTpaxyBaHHR 1625 - -
po3paxyHKaMI1 3 onnaTI1 npa1..1i 1630 - -

noTOYHa KP9AI1TOPCbKa 3a6oproeaHiCTb 3a OAep>KaHI1MI1 aeaHcaMI1 1635 - -
IIOTOYHa KP9A11TOpCbK3 3300prOB3HICTb 33 po3paxyHK3MI1 3 1640 - -yY3CHI1K3MI1 
noTOYHa KP9A11TOpCbKa 3a6oproeaHiCTb i3 BHYTPiWHix po3paxyHKiB 1645 - -
noTOYHa KP9A11TOpCbKa 3a6oproeaHiCTb 33 CTpaXOBOIO AiRilbHiCTIO 1650 - -
noTOYHi3a6e3n9Y9HHR 1660 33 53 
t:\OXOA11 Malii6YTHiX nepiOAiB 1665 - . 
BiACTPOYeHi KOMiciliiHi AOXOA11 BiA nepecTpaXOBI1KiB 1670 - -
IHwi noTOYHi 3o6oe'R33HHR 1690 - -
Ycboro 33 p03AinoM "' 1695 698 719 

IV. 3o6oa R3 ~~-'!!!,:ta~~ eooopoTHHMH 3KTHB3MH, 
YTPHMY.~ '""~ AllR n ,.... T3 rpyn3MH BH6}'TTR 1700 - -

V. 4HCT3 B ~ ~b~I$JMilit\\!JB HOrO neHCiMHOro 4JOHAY 1800 - -
5an3HC :i n ~nl' ~J\:1.!:\ ~ 

/ 1900 16462 16599 

KepiBHI1K ~I. J~ ~1\~.\~~~ l£' 13eni1HCbK11Iil A. 0. I 

~· -~~"' .. e~"~''~'~~~ ,...., :A 
I Ko3aYeHKO B. ronoBHI1Iil 6yx ~<.OP. r ~ 

~ ~o~ ~c) 
1 8H3HB~S£TbC~ B nop~A , Oirtf'i9 4 HTpSilbHHM opraHOM BHKOHSB~O'i BilSAH, UjO peani3ye Aep>KaBHY nOiliTHKY y c¢epi CTBmCTHKH. 



o a anb ronono e R 

(CT8HA8PTY) 6yxramepCbKOro 06IliK}' 1 
"3aranbHi BIIIMOrlot AO cpiHaHCOBOi 
3BiTHOCTi" 

,(\ara(piK, MiCRI..Ib, ~IIICI10) 2020 01 01 
ToeapMCTBO 3 o6Me>KeHOIO BiAnOBiAanbHiCTIO "KoMnaHiSI 3 

3a €,QPnOY 33238312 
ynpaeniHHSI aKTMBaMM" rapaHTiSI-IHBeCT" 

(H8HMeHyB8HHR) 

3eiT npo cj>iHaHcoei pe3ynbTant (3eiT npo cyKynHMM ,qoxi,q) 
Ja 2019 p. 

KOA38,llKY,llj 1801663 
I. CI>IHAHCOBI PE3YnbTAT~ 

CTaTTSI 
KOA 3a 3BITHIIIIII 13a aHanon"'Hl/1111 nepiOA 

PS!AKa nepioA nonepeAHboro POKY 
1 :l ;j 4 

4111CTIII~ AOXiA BiA peani3al..li"i npOAYKI..Ii"i (TOBapiB, po6iT, nocnyr) 2000 7029 6262 

4111cTi aapo6neHi crpaxoei npeMi"i 2010 - -
npeMi"i niAnlllcaHi, eanoea cyMa 2011 - -
npeMi"i, nepeAaHi y nepecrpaxyeaHHR 2012 - -
3MiHa peaepey Heaapo6neHIIIX npeMi~. eanoea cyMa 2013 - -
3MiHa ~aCTKIII nepecrpaxoBIIIKiB y peaepei Heaapo6neHIIIX npeMi~ 2014 - -
Co6ieapriCTb peaniaoeaHo"i npOAYKI..Iii (roeapie, po6ir, nocnyr) 2050 - -
4111CTi noHeceHi 36111TKIII 3a CTpaXOBIIIMIII Bllln11aTaMIII 2070 - -
BanoBMK: 2090 
np1116yroK 7029 6262 
36111TOK 2095 - -

I40XIA _{BIIITpaTIII) BIA 3MIHIII y pe3epeax AOBfOCTpOKOBIIIX 
ao6oe'R3aHb 2105 - -
,QoXiA (BIIITpaTIII) BiA 3MiHIII iHWIIIX CTpaXOBIIIX peaepeiB 2110 - -
3MiHa iHWIIIX crpaxoe111x peaepeie, eanoea cyMa 2111 - -
3MiHa ~aCTKIII nepeCTpaXOBII!KiB B iHWIIIX CTpaXOBIIIX peaepeax 2112 - -
IHWi onepa1..1i~Hi AOXOAIII 2120 - -
I40XIA BIA 3MIHIII BapTOCTI aKTIIIBIB, RKI OI..IIHIOIOTbCR 3a 
FnpaeeA11111BOIO eapriCTIO 2121 - -
!qoxiA BiA nepBiCHOrO BIII3HaHHR 6ionoriYHIIIX aKTIIIBiB i 
Fi11bCbKorocnoAapcbKO"i npOAYKI..Ii"i 

2122 - -
,QoXiA BiA BIIIKOpiiiCTaHHR KOWTiB, BIIIBi11bHeHIIIX BiA OnOAaTKyBaHHR 2123 - -
~MiHiCTpaTIIIBHi BIIITpaTIII 2130 (7738) (6398) 
BIIITpaTIII Ha 36yr 2150 - -
IHWi onepa1..1i~Hi BIIITpaTIII 2180 (41) (39) 
IBIIIrpar BIA 3MIHIII eaprocr1 aKTIIIBIB, RKI OI..IIHIOIOTbCR aa 2181 npaBeA11111BOIO BapTiCTIO - -
BIIITpaT BIA nepBICHOfO BIII3HaHHR Oi0110ri~HIIIX aKTIIIBIB I 2182 - -cinbCbKOrocnoAapcbKO"i npOAYKI..Ii"i 
Cl>iHaHCOBMK peaynbrar BiA onepa~iitHo"i AistJlbHocri 2190 
np1116yroK - -
36111TOK 2195 (750) (175) 

IQoxiA BiA ~acri e Kanirani 2200 - -
IHWi cpiHaHCOBi AOXOAIII 2220 689 560 
IHWi AOXOAIII 2240 511 472 
IQoxiA BiA 6narOAi~HOi AOnOMOflll 2241 - -
~iHaHCOBiBIIITpaTIII 2250 (8) -
Brpar111 BiA y~acri e Kanirani 2255 - -
IHWi BIIITpaTIII 2270 (301) (381) 
np1116yrOK (3611!TOK) BiA Bn11111BY iHcp11RI..Ii'i Ha MOHerapHi CTani 2275 - -
Cl>iH3HCOBiiiK pe3yJ1bT3T AO OnOA3TKYB3HHSI: 2290 
np1116yrOK 141 476 
36111TOK 2295 - -

B111rparlll (AOXiA) a noAaTKY Ha np1116yroK 2300 {25) {83) 
lpiiiOyrOK (30111TOK) BIA npiiiOII!HeHo"l AIRJ1bHOCTI niCilR 2305 - -OnOAaTK}'BaHHR 
4111CTMK ~iHaHCOBMK pe3yJ1bT3T: 

2350 
np1116yroK 116 393 
36111TOK 2355 - -

-II CYKYnHHH AOXIA 

CTaTTSI 
KOA 3a 3BITHIIIIII 3a 8H8110ri"'HIIU1 nepiOA 

PSIAKa nepioA nonepeAHboro POKY 
1 2 3 4 

,QOOI..IiHKa (yl..liHKa) He060pOTHIIIX aKTIIIBiB 2400 - -
,QOOI..IiHKa (YI..IiHKa) cpiHaHCOBIIIX iHCTpyMeHTiB 2405 - -
HaKonlll~eHi Kypcoei pi3HIIII..Ii 2410 - -
~.aCTKa IHWOrO CyKynHOrO AOXOAY aCOI..IIIIIOBaHIIIX Ta Cnii1bHIIIX 2415 - -

" 



IHWI<lti CyKynHI<lti AOXiA 2445 -
IHWHK CyK}'nHHK AOXi,q AO OnOA3TK}'B3HHH 2450 -
noAaTOK Ha np1<16yYOK, noe'R3aH1<1ti 3 iHWI<lM CyKYnHI<lM AOXOAOM 2455 
IHWHK cyK}'nHHK AOXiA nicnH onOA3TK}'B3HHH 2460 . 
CyK}'nHHK AOXi,q (cyMa PHAKiB 2350, 2355 ra 2460) 2465 

Ill EI1EMEHTJ.1 OnEPAI..IIIIiHif1X Blf1TPAT 

Ha3aa cTani 
KOA 3a 3BITHI!11!1 

PS'IAKa nepioA 
1 2 3 

fMarepiallbHI 3arpar1o1 2500 
B1<1rpar1o1 Ha onnary npa4i 2505 
BiApaxyeaHHR Ha COL.IiallbHi 3aXOA1<1 2510 
~MOpTI<13a4iR 2515 
IHwi onepa4iKHi BI<1TpaTI<1 2520 
Pa3oM 2550 

IV P03PAXYHOK nOKA3Hif1KIB nPif16YTKOBOCTI AKI..IIIIi 

Ha3sa cTani 

1 

CepeAHbopiYHa KillbKiCTb npocr1-1x aKL.IiK • 
CKopl<lroeaHa cepeAHbopiYHa KillbKiCTb npocr1-1x aK4illl 
H1<1cT1<1ti np1<16yYOK (361<1TOK) Ha OAHY npocry aK4i10 
CKop1o1roeaH1<1K 41<1CTI<1ti npl<16yYOK (361<1TOK) Ha OAHY npocry aK4i10 
~1<1BiAeHA1<1 Ha OAHY npocry aKL.IiiO \ / 

KepiBHI<lK 

rollOBHI<lti 6yxramep 

2 
2600 
2605 
2610 
2615 
2650 

::Sa 3BITHI!11!1 
nepioA 

-
116 

40 
1054 
232 

78 
6375 
7779 

-
. 

-
. 

393 

13a aHanon4HII1111 nepiOA 
noneoeAHboropoKY 

4 
45 

778 
171 

18 
5425 
6437 

r->a aHanon4HI!11!1 nepiOA 
noneoeAHboro POKY 

4 



(era a p 6yxramepa. o o6 
"3aranbHi BI1MOrl1 AO cpiH8HCOBOT 

3BiTHOCTi" 

,l].aTa (piK, MiCSil.(h, qi{CJIO) 
"ni.unpH€MCTBO " + TosapHCTBO 3 o6Me>KeHoiO si.unoBi.UaJihHiCTIO "KoMnaHiR 3 ynpaBJiiHHR 
aKTHBaMH 11 fapaHTiR-lHBeCT" 

~~~~--------------------~(H-mw~e-ey_a_a~--,)~--------------------------

3BiT npo pyx rpOWOBIIIX KOWTiB(3a npHMIIIM MeTOAOM) 
3a 2019 p. 

3a €,l].PI10 33238312 

<l>opMa N23 3a ,QKY ,Q 1801004 

CT8TT.A 
Ko,q 

3a 3BiTHMM nepio,q 
38 8H8110ri'IHMM nep10,q 

p.A,qKa nonepe,qHboro POKY 

1 :t 3 4 

I. Pyx KOWTiB y pe3y11bT8Ti onepa4IMHOl ,qi.AilbHOCTi 

~8AXOA>KeHHS! BiA: 

Peani3a4i"i npoAYKI..Ii"i (Toeapie, po6iT, nocnyr) 3000 6967 6189 
noeepHeHHR nOA8TKiB i 36opiB 3005 - -
y TOMY 411C1li nOA8TKY H8 AOA8HY eapTiCTb 3006 - -

~iflbOBOrO cpiHaHcyBaHHR 3010 - -
H8AXOA>KeHHR BiA OTPI1M8HHR cy6CMAii1, AOT84ii1 3011 - -

HaAXOA>KeHHR aeaHcie ei,q not<ynl..liB i 38MOBHMKiB 3015 - -
H8AXOA>KeHHR ei,q noeepHeHHR 8B8Hcie 3020 - -
~8AXOA>KeHHR BiJ\ BiACOTKiB 38 38fli1WK8MI1 KOWTiB H8 nOT04HI1X paxyHK8X 3025 - -
~8AXOA>KeHHR BiA 6op>KHI1KiB HeyCTOi1Kiol (Wrp8cpiB, neHi) 3035 - -
M8AXOA>KeHHR ei,q onepa4ii1Ho"i opeHAM 3040 - -
~8AXOA>KeHHR BiJ\ Orpi1M8HHR pOS!nTi, 8BTOpCbKI1X BI1H8rOpOA 3045 - -
H8AXOA>KeHHR ei,q crp8XOBI1X npeMii1 3050 - -
H8AXOA>KeHHR cpiHaHCOBMX ycT8HOB BiA noeepHeHHR no311K 3055 - -
HWi H8AXOA>KeHHR 3095 - -

BMTP8'18HHR H8 onn8ry: 

lroeapie (po6ir, nOCJlyr) 3100 (6302) (5322) 
np81..1i 3105 (757) (623) 
8iAp8xyB8Hb Ha C04i8nbHi 38XOA11 3110 (228) (170) 
f3o6oB'R38Hb 3 nOA8TKiB i 36opiB 3115 (285) (151) 
811Tp8'18HHR Ha onnary 3o6oB'R38Hb 3 nOA8TKY H8 np116yroK 3116 (83) 
811Tp848HHR Ha onn8ry 3o6oB'S!38Hb 3 nOA8TKY H8 AOA8HY BapTiCTb 3117 
BMTP848HHR Ha onn8ry 3o6oe'R38Hb 3 iHwMx nOA8TKiB i 36opie 3118 (202) (151) 
8Mrpa48HHR H8 onn8ry aB8HCiB 3135 (10) (8) 
BI1Tp848HHR Ha onn8ry noeepHeHHR 8B8Hcie 3140 
811Tp848HHR H8 Onn8ry l..liflbOBI1X BHeCKiB 3145 
~11TP848HHR H8 Onnary 3060B'R38Hb 38 CTp8XOBI1MI1 KOHTp8KT8MI1 3150 
~11Tp848HHR cpiH8HCOBI1X YCT8HOB H8 H8A8HHR n0311K 3155 
IHWi BI1Tp848HHR 3190 (161) (17) 
4MCTMM pyx KOWTiB Bi,q onepa4iiiHOl ,qi.AilbHOCTi 3195 -776 -102 
II. Pyx KOWTIB y pe3y11bT8TIIHBeCTM4iMHOl ,qi.AilbHOCTI 

H8AXOA>KeHHR BiA pe8ni384iY: 

cpiH8HCOBI1X iHBeCTI11..1ii1 3200 300 401 
Heo6opOTHI1X 8KTI1BiB 3205 - -

H8AXOA>KeHHR Bi,q OTPI1M8HI1X: 

BiACOTKiB 3215 744 551 
AMBiAeHAiB 3220 - -

~8AXOA>KeHHS! BiA Aepi1B8TI1BiB 3225 - -
H8AXOA>KeHHR BiA noraweHHR no311K 3230 - -
IH8AXOA>KeHHR BIA BMt>yrrR A041PHboro niAnPM&Mcrea ra IHWOI rocnoAapcbKOI 3235 - -PA11H114i 

IHWi H8AXOA>KeHHR 3250 - -
~11Tp848HHR Ha np11A68HHR: 

cpiH8HCOBI1X iHBecTI14ii1 3255 (401) (320) 
He060pOTHI1X 8KTI1BiB 3260 (15) (21) 

B11nnar11 38 Aepi1B8TI1B8MI1 3270 
BMrpa4aHHR H8 H8A8HHR n0311K 3275 
p11Tp848HHR Ha npi1A08HHS! A04ipHbOrO n1Anp11&MCTB8 Ta IHWOI 

3280 ocnOA8PCbKOi OA11HI14i 

IHwi nnare>Ki 3290 
4MCTMM pyx KOWTiB Bi,q iHBeCTM4iMHOl ,qi.AilbHOCTi 3295 628 611 
jill. t'yX KOWTIB y pe3y11bTaTI q!IH8HCOBOI ,qi.AilbHOCTI 

H8AXOA>KeHHS! BiA: 

Bn8cHoro K8nir8ny 3300 - -
prpi1M8HHR n0311K 3305 - . 
MaAXOA>KeHHR BiA npoAa>KY 48CTKI1 B A04ipHbOMY niAnPM&MCTBi 3310 - -
IHWi H8AXOA>KeHHR 3340 3800 . 
~11Tp848HHR H8: 

~11t<yn Bfl8CHI<IX 8KI..Iii1 3345 
noraweHHR no3MK 3350 
~nnary A11BiAeHAiB 3355 
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1 

 

 
Звіт про прибутки та збитки  
та інший сукупний дохід за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року 
 

 Примітка 

За рік, що 
закінчився 31 

грудня 
2019 2018 

1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

7.1 7029 6262 

Інші операційні доходи  - - 
Адміністративні витрати 7.3 (7738) (6398) 
Інші операційні витрати 7.3 (41) (39) 
Інші фінансові доходи 7.4       689       560 
Інші доходи 7.2       511       472 
Фінансові витрати 7,2        (8) - 
Інші витрати 7.2  ( 301)    (381) 
Прибуток до оподаткування 7.5   141 476 
Витрати з податку на прибуток 7.5 (25) (83) 
Прибуток за рік  116 393 

Інші сукупні прибутки  - - 
УСЬОГО СУКУПНИЙ ДОХІД  ЗА рік  116 393 
 
Звіт про фінансовий стан станом на 31 грудня 2019 року 
 

 Примітка 
31 

Грудня 2019 
року 

31 
Грудня 2018 

року 
1 2 3 4 

АКТИВИ    
Непоточні активи    
Нематеріальні активи 7.6 45 52 
Основні засоби 7.7 59 45 
Фінансові інвестиції 7.8; 9 12035 11761 
Поточні активи    
Запаси 7.9 - 1 
Торгівельна та інша дебіторська заборгованість 7.10 634 571 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
нарахованих доходів 

7.11 - 55 

Поточні фінансові інвестиції        7.12 - 3465 
Грошові кошти та їх еквіваленти 7.13 3826 512 
    
ВСЬОГО АКТИВИ  16599 16462 
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ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ`ЯЗАННЯ    
Власний  капітал    
Статутний капітал  7.14; 7.18 15000 15000 
Резервний капітал 7.18 39 19 
Нерозподілені прибутки 7.18 841 745 
Усього капітал 7.18 15880 15764 
Поточні зобов`язання та забезпечення    
Поточна кредиторська заборгованість за 
довгостроковими зобов’язаннями 

7.15 19 - 

Торгівельна та інша кредиторська заборгованість 7.15 622 582 
Поточна кредиторська заборгованість за:     
розрахунками з бюджетом  7.15 25 83 
у тому числі з податку на прибуток 7.15 25 83 
Розрахункaми зі страхування 7.15 - - 
розрахункaми з оплати праці 7.15 - - 
Поточні забезпечення 7.16 53 33 
Всього зобов'язання  719 698 
ВСЬОГО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА 
ЗОБОВ`ЯЗАННЯ 

 16599 16462 

 
Звіт про зміни в капіталі за  рік, що закінчився 31 грудня 2019 року (Примітка 7.18) 
 
 Статутний 

капітал 
Резервний 

капітал 

Нерозподі 
лені 

прибутки 

Всього  
власний 
капітал 

1 2 3 4 5 
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 
 

 - -  

Залишок на 31 грудня 2018 року 15000 19 745 15764 
Чистий прибуток (збиток)  
за  2019 р 

  116 116 

Відрахування до резервного капіталу  20 (20) - 
Разом змін в капіталі 
 за 2019   рік 

 20 96 116 

Залишок на 31 грудня 2019 року 15000 39 841 15880 
 
Звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року 
 

 

 
Прим. За рік, що закінчився 31 

грудня 

2019 року 2018 року 
1 2 3 4 

Операційна діяльність    
Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт,  6967 6189 



TOB «KOMOAHIJI 3 YOPABJIIHH5I AKTI1BAMI1 
«rAPAHTUI-IHBECT» (Ko.D. 33238312) 

rrocrryr) 
lHIIIi Ha,z:{XO,Z:()KeHHSI 
Bumpai.JGI-lHR ua omtamy: 

Tosapis, po6iT, rrocrryr 
ITpa:u;i 
Bi,npaxysaHb Ha co:u;iarrLHi 3axo,nu: 
3o6os'SI3aHb 3 rro,naTKiB Ta 36opiB 
3o6oB'SI3aHh 3 IIO,[{aTKY Ha rrpu:6yTOK 
3o60B1SI3aHh 3 iHIIIHX IIO,[{aTKiB i 36opiB 
Bu:TpaqaHHSI Ha orrrraTy asaHciB 
lHIIIi BHTpaqaHHSI 
qucmuu pyx zpomoaux Kommia aio onepau,iuuoi" 
oilmbuocmi 
IusecTuniiiua JJ.iBJihHiCTh 
Ha,uxo,n)l(eHHSI si.n pearri3a:u;ii" <PiHaHcosu:x iHBecTu::u;iM: 
Ha,uxo,n)l(eHHSI si.n oTpHMaHHSI si,ncoTKiB 
Bu:TpaqaHHSI Ha rrpu:.[{6aHHSI <l>iHaHcosu:x iHsecTu::u;iM: 
B1npaqaHHSI Ha rrpu:,n6aHHSI Heo6opoTHHX aKTHBiB 
qucmuu pyx zpomoaux Kommia aio iuaecmuu,iuuoi" 
oiRllbiiOCmi 
cl>iHaHCOBa J].iBJihHiCTb 
Ha,uxo,n)l(eHHSI si.n srracHoro KarriTarry 
lHIIIi Ha,[{XO,[{)I(eHHSI 
lHIIIi IIJiaTe)l(i 

qucmuu pyx zpomoaux Kommia aio fjJiuaucoaoi" 
oiRllbuocmi 
qHCTHM pyx rpOIIIOBHX KOIIITiB 3a 3BiTHHM rrepio,n 
3aJIHIIIOK KOIIITiB Ha rroqaTOK rrepio,ny 
BIIJIHB 3MiHH BaJIIOTHHX KypciB Ha 3aJIHIIIOK KOIIITiB 
3aJIHIIIOK KOIIITiB Ha KiHeiJ;h rrepio,ny 

,ll;upeKTop 
TOB «KY A «rapanTiB-InsecT» 

roJIOBHHH 6yxraJITep 
TOB «KY A «rapanTiB-InsecT» 

7.17 

7.17 

7.17 
7.17 

7.17 

(6 muc. zpu.) 

-

(6302) (5322) 
(757) (623) 
(228) (170) 
(285) (151) 

(831 -
(202) (151) 

(10) (8) 
_{161) (17) 
(776) (102) 

300 401 
744 551 

(401) (320) 
(15) (21) 
628 611 

- -
3800 -
(300) (3500) 

3500 . (3500) 

3352 (2991) 
512 3503 

- -
3864 512 

A.O. 3eJIHHChKHH 

B.,ll;. Ko3a"'leHKO 
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Примітки до фінансової звітності 

за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року 
 
 

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

 
Повна назва Товариства 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
«Компанія з управління активами  
«ГАРАНТІЯ-ІНВЕСТ» 

Скорочена назва ТОВ «КУА «ГАРАНТІЯ-ІНВЕСТ» 
Дані з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців Державної 
реєстраційної служби України 

Номер запису від 16.11.2004 р.  
1 072 102 0000 001375 
 
 

Місцезнаходження  01030, м. Київ, вул. В'ячеслава Липинського,  
будинок 12, офіс 4 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 
Офіційна сторінка в інтернеті www.ginvest.com.ua 
Адреса електронної пошти office@ginvest.com.ua 

Види діяльності згідно  
ЄДР юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських 
формувань  

66.30 – Управління фондами 
64.30 – Трасти, фонди та подібні фінансові 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.); 

http://www.ginvest.com.ua/
mailto:office@ginvest.com.ua
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- 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  
№  UA153808050000000000265052569 в ПАТ 
«Райффайзен Банк Аваль»,  
МФО 380805  

Кількість працівників 6 
Період, який охоплено фінансовою 
звітністю  2019 рік (порівняльна інформація за 2018 рік) 

 
 

1.1 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО 
     Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами 
«Гарантія-Інвест» (далі - Товариство), яке зареєстроване і діє в Україні згідно з 
законодавством України. 
  
Предметом діяльності Товариства є: 
  -управління активами інституційних інвесторів (інститутів спільного інвестування 
(пайових інвестиційних фондів 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 2019 р. та 31 грудня 2018 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 2019 р. та 31 грудня 2018 р. учасниками Товариства були: 
Учасники Товариства: 31.12.2019 31.12.2018 
 % % 

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

ТОВ «Потенціал+» 98,72 98,72 
Всього 100,0 100,0 
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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  2019 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 2019 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 2019 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в 
фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації. 

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

При підготовці фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2019 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 2019 року. 

 Товариство у фінансовій звітності, за рік, що закінчився 31.12.2019 р., не застосувало 
опубліковані достроково стандарти, роз’яснення або правки, які були випущені, але не 
вступили в силу.  
Керівництво та управлінський персонал проводять дослідження щодо потенційного 
впливу  поправок та інтерпретацій до МСФЗ на фінансову звітність. 
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активів і зобов'язань, а також 
додано нові положення з оцінки 
та припинення визнання активів і 
зобов'язань, подання і розкриття 
даних у фінансовій звітності за 
МСФЗ. Згідно нової редакції 
інформація, представлена у 
фінансовій звітності, також 
повинна допомагати  
 
користувачам оцінити 
ефективність керівництва 
компанії в управлінні 
економічними ресурсами. 
Принцип обачності трактується 
через підтримку нейтральність 
представлених даних. Обачність 
визначається як прояв 
обережності при винесенні 
суджень в умовах невизначеності. 
Правдиве уявлення даних 
трактується як подання суті 
операцій, а не тільки їх юридичної 
форми. Нова  редакція КОФЗ 
передбачає дві форми звітності: 
звіт про фінансовий стан і звіт про 
фінансові результати. Інші форми 
об'єднані під назвою «інші форми 
і розкриття», визначається, що 
дані фінансової звітності 
представляються за певний період 
і містять порівняльну інформацію, 
а також за певних обставин - 
прогнозні дані.  
У новій редакції КОФЗ вводиться 
поняття «звітуюче підприємство», 
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достр
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під яким мається на увазі сторона 
економічної діяльності, яка має 
чітко визначені межі та поняття 
зведеної звітності.  
Вираз «економічний ресурс» 
замість терміну «ресурс» 
підкреслює, що Рада МСФЗ 
більше не  розглядає активи лише 
як фізичні об'єкти, а, скоріше, як 
набір прав. Визначення активів і 
зобов'язань не відносяться до 
«очікуваних» надходжень або 
відтоків. Замість цього 
визначення економічного ресурсу 
відноситься до потенціалу активу 
/ зобов'язання виробляти / 
передавати економічні вигоди.  
Нова глава КОФЗ присвячена 
опису різних методів оцінки 
(історична і поточна вартість 
(справедлива вартість, вартість 
використання)), інформації, яку 
вони надають. 

МСФЗ 3 
«Об’єднан

ня 
бізнесу» 

Зміни запроваджують переглянуте 
визначення бізнесу. Бізнес 
складається із внесків і суттєвих 
процесів, які у сукупності 
формують здатність створювати 
віддачу.  
Нове керівництво визначає 
систему, яка дозволяє визначити 
наявність внеску і суттєвого 
процесу, у тому числі для 
компаній, які знаходяться на 
ранніх етапах розвитку і ще не 
отримали віддачу. У разі 
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відсутності віддачі, для того щоб 
підприємство вважалося бізнесом, 
має бути наявним організований 
трудовий колектив.  
Визначення терміну «віддача» 
звужується, щоб зосередити увагу 
на товарах і послугах, які 
надаються клієнтам, на 
формуванні інвестиційного 
доходу та інших доходів, при 
цьому виключаються результати у 
формі скорочення витрат та інших 
економічних вигод. Крім того, 
наразі більше не потрібно 
оцінювати спроможність 
учасників ринку замінювати 
відсутні елементи чи інтегрувати 
придбану діяльність і активи.  
Організація може застосувати 
«тест на концентрацію». Придбані 
активи не вважатимуться 
бізнесом, якщо практично вся 
справедлива вартість придбаних 
валових активів сконцентрована в 
одному активі (або групі 
аналогічних активів).  

МСБО 1 
«Подання 
фінансової 
звітності» 
та МСБО 8 
«Облікова 
політика, 
зміни в 

облікових 
оцінках та 

Зміни уточнюють визначення 
суттєвості, пояснення до цього 
визначення та застосування цього 
поняття завдяки включенню 
рекомендацій щодо визначення, 
які раніше були наведені в інших 
стандартах МСФЗ.  
Інформація є суттєвою, якщо 
обґрунтовано очікується, що її 
пропуск, спотворення або 
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помилки» затуманення може вплинути на 
рішення основних користувачів 
фінансової звітності загального 
призначення, винесені на підставі 
такої фінансової звітності, що 
представляє фінансову 
інформацію про звітуючу 
компанію 
Зміни забезпечують послідовність 
використання визначення 
суттєвості в усіх стандартах 
МСФЗ.  

МСБО 10 
«Події 
після 

звітного 
періоду», 
МСБО 34 
«Проміжн

а 
фінансова 
звітність», 
МСБО 37 

«Забезпече
ння, 

непередба
чені 

зобов'язан
ня та 

непередба
чені 

активи", 
Керівницт

во із 
застосуван
ня МСФЗ 

У всіх випадках словосполучення 
«економічні рішення» замінено 
словом «рішення», а поняття 
«користувачі» звужено до 
«основних користувачів». 
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2 
«Виплати 
на основі 
акцій», 

Посібник з 
застосуван
ня МСФЗ 

4 
«Договори 
страхуван

ня», 
Основи 

для 
висновків 
до МСФЗ 

17 
«Страхові 
контракти

». 
МСФЗ 9 

«Фінансові 
інструмент

и», 
МСФОЗ 7 
«Фінансові 
інструмент

и: 
розкриття 
інформації
», МСБО 

39 
«Фінансові 
інструмент

и: 
визнання 
та оцінка» 

Зміни стосуються процентних 
ставок (такі як LIBOR, EURIBOR 
і TIBOR), що використовуються в 
різних фінансових інструментах: 
від іпотечних кредитів до 
похідних інструментів. 
Поправки  
− змінили вимоги до обліку 

хеджування: при обліку 
хеджування передбачається, що 
контрольний показник процентної 
ставки, на якому засновані 
грошові потоки, що хеджуються і 
грошові потоки від інструменту 
хеджування, не зміниться в 
результаті реформи; 
− обов'язкові для всіх відносин 
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TOB «KOMnAHUI 3 YllPABJIIHHJI AKTI1BAMI1 
«rAPAHTIJI-IHBECT» (KOA 33238312) 

MC<l>3Ta 

rrpaBKH )1.0 OcHOBHi BHMOrH 

HHX 

xe,ZJ.)I(yBaHHH, Ha HKi 6e3rrocepe,ZJ.H.bo 
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BHyrpiiiiH.b06aHKiBC.bKOI CTaBKH 

pecpiHaHcyaaHHH; 

- He MO)I(Ha BHKOpHCTOByBaTH 

,li.JIH ycyHeHHH 6y,ZJ..b-HKHX iHIIIHX 

Hacrri,ZJ.KiB pecpopMH; 

- BHMaraiOT.b p03KpHTTH 
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2019 
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2.3.BaJIIOTa llO.Z:.8HHH 3BiTHOCTi Ta cfJyHKUiOH8JILHa B8JIIOTa, cryniHL OKpyr JICHHH 
BarriOTa IIO,ll.aHHH 3BiTHOCTi Bi,ZJ.IIOBi,ZJ.a€ cpyHKQiOHaJI.bHiH BaJIIOTi, HKOIO € yKpaiHC.bKa 

rpHBHH. <l>iHaHCOBa 3BiTHiCT.b CKJia,ZJ.eHa y THCHqax rpHBeH.b, OKpyrrreHHX )1.0 QiJIHX. 

2.4 Jie3nepepBHiCTL 
<l>iHaHcoaa 3BiTHiCT.b ToaapHCTBa 6yrra m.n:roToarreHa BHXo,L{HqH 3 rrpHrryw:eHHH 

6e3rrepepBHOCTi )l;ijJ:JibHOCTi, Bi,[liiOBi;:J:HO ):(0 HKOrO peani3a.I.J;iSI aKTHBiB i IIOrameHIDI 

3060B' H3aH.b Bi.n:6yBa€T.bCH B XO.L{i 3BHqaHHOI .L{iHJI.bHOCTi. ,[(aHa cpiHaHCOBa 3BiTHiCT.b He 

BKJIIOqae KOpHryBaHHH, HKi He06Xi)1.HO 6yrro 6 rrpoBeCTH B TOMY BHIIa,ZJ.Ky, HK6H ToaapHCTBO 

He MOrJIO IIp0)1.0B)I(HTH IIO,L{aJI.biiie 3)1.iHCHeHHH cpiHaHCOBO-rOCIIO,L{apC.bKOI .L{iHJI.bHOCTi 

Bi)1.IIOBi)1.HO )1.0 IIpHHQHIIiB 6e3rrepepBHOCTi .L{iHJI.bHOCTi 

2.5. 3siTHHH nepio.z:. cfJiuaucosoi JBiTuocTi 
3BiTHHM rrepiO,L{OM, 3a HKHH cpOpMy€T.bCH cpiHaHCOBa 3BiTHiCT.b, BBa)l(a€T.bCH KaJieH,L{apHHH piK, 

T06To rrepio.n: 3 01 ciqHx no 31 rpy.n:Hx 2019 poKy. · 

2.6. Pimeuuu npo JaTsep.z:.)KeHHH cfJiuaucosoi JBiTuocTi 
PiqHa cpiHaHCOBa 3BiTHiCT.b ToaapHCTBa 3aTaep.n:)l(eHa .n:o BHrrycKy KepiBHHKOM ToaapHCTBa 

10 JIIOToro 2020 poKy. Hi yqacHHKH ToaapHCTBa, Hi iHIIIi oco6H He 6y.n:yTD MaTH rrpaaa 

BHOCHTH 3MiHH )1.0 Qiel cpiHaHCOBOI 3BiTHOCTi rricJIH ri 3aTBep)1.)1(eHHH. 
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2.7 Форма та назви у фінансових звітах   
     Формат фінансової звітності МСБО 1 «Подання фінансових звітів» не встановлює 
єдиного формату фінансових звітів, у стандарті наводиться перелік показників, які 
необхідно наводити в кожній з форм звітності та у примітках. 
     Перелік, форми та назви фінансової звітності Товариства застосовані відповідно 
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». 
    Статті фінансової звітності за МСФЗ вписані в найбільш доречні рядки форм 
фінансових звітів, затверджених Міністерством фінансів України. Розкриття додаткової 
інформації, як це передбачено МСФЗ/МСБО, здійснюється у примітках до проміжної 
фінансової звітності.  
 
3.Методи подання інформації у фінансових звітах 

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

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

 
4. Використання оцінок та припущень 

При підготовці фінансової звітності Товариство робить оцінки та припущення, які 
мають вплив на визначення суми активів та зобов'язань, визначення доходів та витрат 
звітного періоду, розкриття умовних активів та зобов'язань на дату підготовки фінансової 
звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з 
тлумачень міжнародної фінансової звітності. Фактичні результати можуть відрізнятися від 
таких оцінок.  
 
4.1.  Опис операційного середовища та економічної ситуації 
    Товариство функціонує в нестабільному середовищі, що пов’язано з глибокою 
економічною кризою, політичною нестабільністю та продовженням збройного 
конфлікту на сході України. 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: 
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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, 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. 
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    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 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 
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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. 
 
5.3  Визнання та оцінка фінансових інструментів 
    Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки 
коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції 
з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за 
датою розрахунку. 

Товариство визнає такі категорії фінансових 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, дебіторську 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. 
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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. 

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. 

Депозит визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли Товариство 
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. 

Депозити в банках з правом дострокового припинення та на строк до чотирьох 
місяців обліковуються у складі грошових коштів за справедливо вартістю. У разі зміни 
справедливої вартості депозитів, що мають місце на звітну дату, такі зміни визнаються у 
прибутку (збитку) 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 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. 
 
Подальша оцінка депозитів у разі призначення Фондом гарантування вкладів 

фізичних осіб в банківській установі тимчасової адміністрації або ухвалення Фондом 
гарантування вкладів фізичних осіб рішення про ліквідацію банківської установи 
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здійснюється в 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. 

 
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 акції 
та  пайові інвестиційні сертифікати. 

Справедлива вартість акцій, які внесені до біржового списку, оцінюється за біржовим 
курсом організатора торгівлі. 

Якщо акції мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку 
вартості активів такі інструменти оцінюються за курсом на основному ринку для цього 
активу або, за відсутності основного ринку, на найсприятливішому ринку для нього. За 
відсутності свідчень на користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай 
здійснює операцію продажу активу, приймається за основний ринок або, за відсутності 
основного ринку, за найсприятливіший ринок. 

При оцінці справедливої вартості активів застосовуються 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. Відхилення можуть бути зумовлені значними змінами у фінансовому стані 
емітента та/або змінами кон’юнктури ринків, на яких емітент здійснює свою діяльність, 
а також змінами у кон’юнктурі фондового ринку. 

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

Справедлива вартість інвестиційних сертифікатів  проводилась на підставі 
балансової довідки про чисті активи ПЗНВІФ «Моноліт» станом 31.12.2019 р. Результати 
змін справедливої вартості  інвестиційних сертифікатів  визнані у  складі  прибутку  
звітного періоду.  

Детальніше наведено у примітці 6.4. 
 

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.  
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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 .  
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. 
 
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. Актив з права користування 
 Товариство виступає як орендар, застосовує МСФЗ (ІFRS) 16 «Оренда» з 2019 року 
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  МСФЗ  16 «Оренда» встановлює принципи визнання, оцінки, подання та розкриття 
інформації про оренду. 

Оренда – це договір, або частина договору, яка передає право на використання активу 
(базового активу) протягом періоду часу в обмін на компенсацію. 

Оренда класифікується як операційна оренда, якщо вона не передає в основному всі 
ризики та вигоди щодо права власності на базовий актив. 

Первісне визнання об’єкту операційної оренди відбувається таким чином, що на дату 
початку оренди Товариство одночасно  визнає та оцінює актив з права користування та 
орендне зобов’язання . 
Первісна оцінка активу з права користування 

На дату початку оренди Товариство оцінює актив з права користування за собівартістю. 
Собівартість активу з права користування складається з: 

суми первісної оцінки орендного зобов’язання;  
будь-яких орендних платежів, здійснених на, або до дати початку оренди, за 
вирахуванням отриманих стимулів до оренди;  
будь-які первісні прямі витрати, понесені орендарем; 
оцінку витрат, які будуть понесені орендарем у процесі демонтажу та переміщення 
базового активу, відновлення місця, на якому він розташований, або відновлення 
базового активу до стану, що вимагається умовами оренди, окрім випадків, коли такі 
витрати здійснюються з метою виробництва запасів. Товариство несе зобов’язання за 
такими витратами або до дати початку оренди, або внаслідок використання базового 
активу протягом певного періоду. 

 Первісна оцінка орендного зобов’язання 
На дату початку оренди Товариство оцінює орендне зобов’язання за теперішньою вартістю 

орендних платежів, не сплачених на таку дату.   
Орендні платежі слід дисконтувати, застосовуючи припустиму ставку відсотка в оренді, якщо 

таку ставку можна легко визначити. Якщо таку ставку не можна легко визначити, то  
Товариство застосовує середню ставку вартості кредитів. 

На дату початку оренди орендні платежі, включені в оцінку орендного зобов’язання, 
складаються з вказаних далі платежів за право використання базового активу протягом 
строку оренди, які не були сплачені на дату початку оренди: 

фіксовані платежі, за вирахуванням будь-яких стимулів до оренди, що підлягають 
отриманню; 
зміні орендні платежі, які залежать від індексу чи ставки, первісно оцінені з 
використанням такого індексу чи ставки на дату початку оренди;  
сум, що, як очікується, будуть сплачені орендарем за гарантіями ліквідаційної 
вартості; 
ціну виконання можливості придбання, якщо орендар обґрунтовано впевнений у тому, 
що він скористається такою можливістю; 
платежі в рахунок штрафів за припинення оренди, якщо строк оренди відображає 
реалізацію орендарем можливості припинення оренди. 

Розрахунок зобов’язання з оренди розраховується виходячи зі строку оренди. 
Товариство визначає строк оренди, як невідмовний період оренди разом з обома такими 

періодами:   
періодами, які охоплюється можливістю продовження оренди у випадку, якщо орендар 
обґрунтовано впевнений у тому, що він реалізує таку можливість; 
періодами, які охоплюється можливістю припинити дію оренди, якщо орендар 
обґрунтовано впевнений у тому, що він не реалізує таку можливість. 

Подальша оцінка активу з права користування 
Після дати початку оренди Товариство оцінює актив з права користування, застосовуючи 



ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ  
«ГАРАНТІЯ-ІНВЕСТ» (код 33238312) 
 

 (в тис. грн.)  
 

  

модель первісної вартості  :  
             Первісна вартість складається з: 

накопиченої амортизації;  
накопичених збитків від знецінення  +/- переоцінка зобов’язання з оренди; 

     Подальша оцінка орендного зобов’язання 
Після дати початку оренди Товариство оцінює орендне зобов’язання:   

збільшуючи балансову вартість з метою відобразити процент за орендним зобов’язанням; 
зменшуючи балансову вартість з метою відобразити здійснені орендні платежі;  
переоцінюючи балансову вартість з метою відобразити будь-які переоцінки або 
модифікації оренди. 

Подальша оцінка орендного зобов’язання обліковується за амортизованою вартістю, 
процентні витрати визнаються в звіті про прибутки і збитки, ставка дисконтування не 
переглядається. 

Переоцінка зобов’язання з оренди відбувається  відповідно зміни терміну оренди; зміни 
оцінки опціону на покупку базового активу, зміни сум, які, як очікується, будуть сплачені 
стосовно гарантії ліквідаційної вартості, зміни майбутніх орендних платежів в результаті 
зміни індексу або ставки, що використовуються для визначення таких платежів. 
 

Товариство застосувало в звітному році МСФЗ 16 «Оренда».   
        Товариство має договір оренди офісного приміщення. Строк користування згідно договору 

оренди до 27.04.2020 р. Товариством визнано актив права користування  в сумі 71 тис. грн. 
який відображено в Звіті про фінансовий   стан в статті  «основні засоби» та орендне 
зобов’язання на таку ж суму. Орендне зобов’язання  станом на 31.12.2019 року 
відображено у складі поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями в сумі 
19 тис. грн. (Примітка 7.15) 
       Актив  права користування та орендне зобов’язання розраховано виходячи з терміну 
оренди до 27.04.2020 року.  Товариство застосувало середню ставку дисконтування з 
початку поточного року  за довгостроковими кредитами без врахування овердрафту  з 
сайту Національного Банку України, https://bank.gov.ua/statistic/sector-financial/data-sector-
financial#2fs. Товариство амортизує актив у формі права користування прямолінійним 
методом до закінчення строку оренди. 
 
5.12. Запаси 
    Придбані запаси зараховуються на балансі за первісною вартістю. Оцінка запасів  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.  
 
5.13. Податок на прибуток 
Витрати з податку на прибуток являють собою  витрати з поточного податку.   Товариство 
визнає поточні  витрати з податку на прибуток 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. 

https://bank.gov.ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#2fs
https://bank.gov.ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#2fs
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Товариство створює забезпечення для відшкодування майбутніх витрат на виплату 
відпусток працівникам.  Розрахунок такого резерву здійснюється на підставі правил 
Облікової політики Товариства. Розмір створеного резерву оплати відпусток підлягає 
інвентаризації на кінець року. 
Товариство здійснює платежі до Пенсійного фонду за ставками та в розмірах визначених 
законодавством України.   

 
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 фіксованого відсотка від заробітної 
плати  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.  

Результат визначення розміру винагороди по управлінню активами оформлюється 
актом виконаних робіт, в якому відображається  розрахунок (оцінка) досягнутих 
результатів на звітну дату. 

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 лише у разі, якщо: 
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- право Товариства на одержання виплат за дивідендами встановлено; 
- є ймовірність, що економічні вигоди, пов’язані з дивідендами, надійдуть до 

Товариства; 
- суму дивідендів можна достовірно оцінити. 
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 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.  
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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 МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про 
фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду. 

 
Класи активів та 

зобов’язань, 
оцінених за 

справедливою 
вартістю 

 
Методики оцінювання 

Метод 
оцінки 

(ринковий, 
дохідний, 

витратний) 

 
Вихідні дані 

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

Ринковий Офіційні курси НБУ 

Інструменти 
капіталу 

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

Ринковий 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 
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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 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
Дата оцінки 31.12.1

9 
31.12.1
8 

31.12.1
9 

31.12.1
8 

31.12.1
9 

31.12.1
8 

31.12.1
9 

31.12.
18 

Інвестиційні 
сертифікати 
  

 
- 

 
- 

 
- 

–  
12035 

 
11761 

 
12035 

 
11761 

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

У 2019 року та в попередньому 2018 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 

31.12.2018 р. 

Придбання 
(продажі) 

 
 

Залишки 
станом на 

31.12.2019 р. 

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

збитки визнані 

Інвестиційні 
сертифікати 

11761 401 
 

(300) 
 

12035 +173 «Інші 
доходи»  Звіт про 

фінансові 
результати (Звіт 

про сукупний 
дохід, 

 код рядка  2240) 
 

 
В звітному періоді 2019 року проведено оцінку справедливої вартості інвестиційних 

сертифікатів. Оцінка проводилась на підставі балансової довідки про чисті активи ПЗНВФ 
«Моноліт» станом 31.12.2019 р. (Вартість чистих активів фонду визначається відповідно до 
вимог Рішення НКЦПФР від 30.07.2013 №1336). Розрахункова вартість інвестиційного 
сертифіката визначається як - результат ділення загальної вартості чистих активів на 
кількість інвестиційних сертифікатів, що перебувають в обігу на дату проведення 
розрахунку. Результати змін справедливої вартості інвестиційних сертифікатів в сумі 173 
тис. грн. визнані у  складі  прибутку  звітного періоду. Також здійснено продаж 
інвестиційних сертифікатів на суму 300 тис грн. та придбання на суму 401 тис. грн. 

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

                                

Стаття 
Балансова вартість Справедлива вартість 
31.12. 
2019 31.12.2018 31.12. 

2019  31.12.2018 
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 (в тис. грн.)  
 

  

Фінансові інвестиції 12035 11761 12035 11761 
Грошові кошти 64    512 64   512 

 
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 
 
  2019 рік 

 
2018 рік 

Дохід від реалізації послуг з управління активів ПІФ 2072 1937 
Дохід від реалізації послуг з управління активів  НПФ 
 
        

  

3541 3089 
Дохід від реалізації послуг з  адміністрування НПФ 
 

1416 1236 
Інші доходи - - 
Інші операційні доходи - - 
Всього доходи  7029 6262 
 
 7.2. Інші доходи, інші витрати                                              

 Інші доходи 2019 рік 2018 рік 

Дохід від реалізації інвестиційних сертифікатів             300               400 
Дохід від зміни вартості інвестиційних сертифікатів             173                  72 
Кредитний резерв списано в дохід від повернення 
депозиту  

              38 - 

Всього              511                472 
Фінансові витрати 2019 рік 2018 рік 
Фінансові витрати по користуванню активом    8 - 
Всього фінансові витрати    8 - 
Інші витрати 2019 рік 2018 рік 

Збитки від реалізації інвестиційних сертифікатів 301 381 
Всього інших витрат 301 381 
 
7.3. Адміністративні витрати 
  

2019 рік 
 

2018 рік 
Матеріальні витрати 40 45 
Витрати на персонал       1054                       778 
Відрахування на соціальні заходи 232               171 
Амортизація 25 18 
Амортизація права користування орендним активом 53 - 



ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ  
«ГАРАНТІЯ-ІНВЕСТ» (код 33238312) 
 

 (в тис. грн.)  
 

  

Витрати на охорону 7               7 
Консультаційні, інформаційні, аудиторські, нотаріальні 
послуги, депозитарні послуги зберігача 
 
  

     6036         5150 

Витрати з оренди           - 61 
Послуги зв’язку 11 10 
Супровід програмного забезпечення          48 44 
Послуги банків 9 7 
Інші витрати         89                         54 

Членські внески 56 52 

Пенсійні внески в НПФ 78 1 
Всього адміністративних витрат 7738 6398 
Інші операційні витрати 41 39 
Всього витрат          7779 6437 
 
7.4. Фінансові доходи та витрати 
  2019 рік 2018 рік 

Процентні доходи   
Відсотки по  депозитних рахунках в банках 689 560 
Всього процентні доходи 689 560 
 
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: 

 31.12.2019 31.12.2018 
Прибуток до оподаткування  141 476 
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 
   

25 83 
Витрати з податку на прибуток 25 83 

                                                                            
Поточний податок на прибуток визначається за ставкою 18%, виходячи з 
оподатковуваного прибутку за рік, розрахованого за правилами податкового 
законодавства України 
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 (в тис. грн.)  
 

  

 
7.6. Нематеріальні активи 
За історичною вартістю Програмне забезпечення 
Балансова вартість:   
На 31.12.2017 року         289 
Надходження - 
Вибуття - 
На 31.12.2018 року         289 
Надходження - 
Вибуття           - 
На 31.12.2019 року          289 
Накопичена амортизація: 
На 31.12.2017 року 230 
Нарахування за рік 2018 7 
На 31.12.2018 року 237 
Нарахування за  рік 2019   7 
Вибуття - 
На 31.12.2019 року 244 
Чиста балансова вартість: 
На 31.12.2018 року 52 
На 31.12.2019 року 45 
 
7.7. Основні засоби 
За історичною 
вартістю 

Машини та 
обладнання 

Меблі та 
приладдя 

Інші 
основні 
засоби 

Актив з 
права 
користування 

Всього 

1 2 3 4 5 
Балансова вартість:  
  
На 31.12.2017 
року 

102 8 50 - 160 

Надходження - 21 - - 21 
Вибуття - 5 - - 5 
На 31.12.2018 
року 

102 24 50 - 176 

Надходження 9 - 5                71  85 
На 31.12.2019 
року 

111 24 55 71 261 

Накопичена амортизація: 
На 31.12. 2017 
року 

73 8 44 - 125 

Нарахування за  
рік  2018 

8 2 1 - 11 

Вибуття за рік 
2018 р. 

- 5 - - 5 

На 31.12. 2018 
року 

81 5 45 - 131 

Нарахування за  
рік  2019 

7 5 6 53 71 
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 (в тис. грн.)  
 

  

На 31.12. 2019 
року 

88 10 51 53 202 

Чиста балансова вартість 
На 31.12.2018 
року 

21 19 5 - 45 

На 31.12.2019 
року 

23 14 4 18 59 

На звітну дату основні засоби не були надані у будь яку заставу та не обмежені у 
використані. 
 
7.8. Фінансові інвестиції,  що обліковуються за справедливою вартістю 
 31 грудня 2019 31 грудня 2018 

Інвестиційні сертифікати 
ПЗНВІФ «Моноліт» 

12035 11 761 

Всього: 12035 11 761 
 
7.9. Запаси 
 31 грудня  2019 31 грудня 2018 
Витратні  матеріали (за історичною 
вартістю) 

- 1 

Всього запаси - 1 
 
7.10. Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість 
 31 грудня 2019 31 грудня 2018 
Торговельна дебіторська  
заборгованість за послуги з 
управління активами та 
адміністрування   
ВСЬОГО: в т.ч. 
- ПЗНВІФ «Вектор»  
- ПЗНВІФ «Моноліт» 
- ВПФ «Фармацевтичний» 
 
 

 
 
 
 

           624 
 48 
134 
442 

 
 
 
 
563 
 42 
141 
380 
 

Дебіторська заборгованість за 
виданими авансами 

10 8 

Всього 634 571 
Дебіторська заборгованість Товариства не має забезпечення. Прострочена дебіторська 

заборгованість відсутня.  
 
7.11.Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів 
 

 31 грудня 2019 31 грудня 2018 
Поточна дебіторська заборгованість  
за розрахунками з нарахованих 
доходів (відсотки за  депозитами) 

-          55 

Всього  -          55 
Прострочена та знецінена дебіторська заборгованість з нарахованих  доходів відсутня. 
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7.12 Поточні фінансові інвестиції  
 31 грудня 2019 31 грудня 2018 
Поточні фінансові інвестиції - 3500 

Резерв під очікувані кредитні збитки - (35) 

Всього - 3465 
 
7.13. Грошові кошти 
 31 грудня 2019 31 грудня 2018 
Рахунки в банках  64      512 
грошові кошти на  депозитних 
рахунках ( до 1 року) 

3800 - 

Резерв під очікувані кредитні збитки (38)  
Всього 3826 512 

Грошові кошти  Товариства  не обмежені у використані. 
Враховуючи той факт, що строк розміщення коштів на депозитних рахунках є 
короткостроковий (до року), очікуваний кредитний збиток Товариством визнаний при 
оцінці цього фінансового активу становить «1». Сума резерву відображена в Звіті про 
фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) у статті «інші операційні витрати» 
 
7.13.1  Зміни щодо очікуваних кредитних збитків 
Резерв під 
збитки,що 
оцінюються в сумі, 
яка дорівнює 

31.12.2019 31.12.18 Причини змін 

12-місячним 
очікуваним 
кредитним 
збиткам:  
За депозитами 

38 35 Збільшення суми депозиту 
 

Станом на 31 грудня 2019 року загальна сума резерву під очікувані кредитні збитки 
склала 38 тис. грн. 
 
7.14. Статутний капітал 

Станом на 31 грудня 2019 року зареєстрований та повністю сплачений капітал складає        
15 000 тис. грн.  

Станом на 31 грудня 2018 року зареєстрований та повністю сплачений  капітал складав 
15 000 тис. грн. 

 
7.15. Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість 

 31 грудня 2019 31 грудня 2018 
Поточна кредиторська заборгованість 
за довгостроковими зобов’язаннями 
(поточні орендні зобов’язання) 

      19 - 
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 (в тис. грн.)  
 

  

Торговельна кредиторська 
заборгованість  за інформаційні 
послуги, консультаційні послуги; 
послуги зв’язку, депозитарні послуги, 
освітні послуги та інші послуги 
 

622 582 

Розрахунки з бюджетом   25  83 
Розрахунки зі страхування        - - 
Заробітна плата         - - 
Всього           666 

         
       665 

 
7.16 . Короткострокові забезпечення 
 31 грудня 2019 31 грудня 2018 
Резерв відпусток персоналу 53 33 
Пенсійне забезпечення  за програмою 
з визначеним відсотком від суми 
заробітної плати 

- - 

Всього 53 33 
 
7.17. Звіт про рух грошових коштів 
Звіт грошових коштів за 2019 року 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 2019 року становить – 776 тис 
грн. (від’ємне   значення). 
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності за   2019  року  становить -628 
тис. грн.(додатне значення) 
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності за   2019  року  становить -3500 
тис. грн.(додатне значення) 
Чистий рух грошових коштів за 2019 року становить – 3352 тис. грн. (додатне   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 . 
До статей власного капіталу в балансі Товариства входять: 
 
 31 грудня 2019 31 грудня 2018 
Статутний капітал 15000 15000 
Резервний капітал 39      19 
Нерозподілені прибутки / непокриті 841    745 
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 (в тис. грн.)  
 

  

збитки 
Всього власний капітал 15880 15764 
 
Протягом звітного періоду зміни у власному капіталі відбулися за рахунок отриманого  
прибутку за результатами діяльності за 2019 рік в сумі 116 тис. грн. В 2019 році був 
сформований резервний капітал в сумі 20 тис. грн. (Протокол від 30.01.2019 №71). 
 
8. Розкриття іншої інформації 

 
Умовні зобов’язання та невизнані контрактні зобов’язання 
Товариство не має умовних активів і зобов’язань, а також і невизнаних контрактних 

зобов’язань. 
 
Судові процеси 
Станом на звітну дату  Товариство не є ні позивачем, ні відповідачем за жодним 

судовим процесом. 
 
Оподаткування 
Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які 

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

 
Економічне середовище 
Товариство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та 

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

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

Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат 
економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що 
активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної 
діяльності Товариства. 
Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які 
знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської 
заборгованості Товариству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на 
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дату балансу. Враховуючи той факт, що поточна дебіторська заборгованість буде 
погашена в січні 2020 року очікуваний кредитний збиток при оцінці цього фінансового 
інструменту становить «0»  
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» до 17.12.2019 року 
0,28% 

 3 фізична особа - Безпалько Микола Андрійович  
до 17.12.2019 року 

1,0% 

 4 фізична особа - Безпалько Микола Андрійович  
з 17.12.2019 року 

1,28% 

Б Керівники  – фізична особа  
 5 Зелинський Антон Олександрович директор ТОВ «КУА 

«Гарантія-Інвест»  
0,00 % 

 6 Довбня Анатолій Васильович директор ТОВ «Потенціал+» 0,00 % 
 7 Довбня Денис Анатолійович директор ТОВ Юридична 

фірма «Голобородько і партнери» 
0,00 % 

С Інші 
 8 Пайовий закритий недиверсифікований венчурний  

інвестиційний фонд «Вектор» 
0,00 % 

 9 Пайовий  закритий недиверсифікований венчурний 
інвестиційний фонд «Моноліт» 

0,00 % 

 10 Пайовий закритий недиверсифікований венчурний 
інвестиційний фонд «Оскар» 

0,00 % 

 11 Відкритий пенсійний фонд «Фармацевтичний» 0,00 % 
 12 фізична особа -Ржепецька Ірина Миколаївна 0.00% 
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 13 фізична особа - Голобородько Олег Борисович       0.00% 
 14 фізична особа - Пшенична Наталія Федорівна       0.00% 
 15 фізична особа - Артеменко Тетяна Федорівна        0.00% 

 
 
ТОВ «КУА «ГАРАНТІЯ-ІНВЕСТ» мала такі операцій з пов’язаними особами: 
 
 2019  2018 
 Операції з 

пов'язаними 
сторонами 

Всього Операції з 
пов'язаними 
сторонами 

Всього 

1 2 3 4 5 
 
Дохід від реалізації  
(Послуги з управління 
активами)  

 
5613 

 
5613 

 
5025 

 
  6262 

Дохід від реалізації  
(послуги з адміністрування) 

1416  1416 454       563 

Поточна дебіторська 
заборгованість 

624       624 - - 

Короткострокові виплати 
працівникам (провідному 
управлінському персоналу) 

293      1054 226        778 

До провідного управлінського персоналу відноситься директор. Заробітна плата 
керівництву Товариства  за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 р. нарахована у сумі 293 тис. 
грн. і виплачена вчасно, за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 р. нарахована у сумі 226 тис. 
грн.  

В звітному періоді здійснювались операції між пов'язаними сторонами з управління 
активами ІСІ, НПФ та адміністрування з 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. 
 
9. Цілі та політика управління фінансовими ризиками 

Діяльність Товариства піддається різним фінансовим ризикам:  
 
Кредитний ризик 

Кредитний ризик – являє собою  ризик фінансового збитку для Товариства, внаслідок 
повного чи часткового невиконання контрагентом своїх зобов’язань по договору. 
Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні 
рахунки в банках, облігації та дебіторська заборгованість. 

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

• ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів; 
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• 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  

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

Всі грошові кошти Товариства знаходяться в банківських установах з кредитним 
рейтингом інвестиційного рівня. Станом на 31.12.2019 р. грошові кошти на депозитних 
рахунках до одного року Товариства складають 3800 тис. грн., в т. ч.  нарахованим 
резервом під очікувані кредитні збитки в сумі 38 тис. грн.   

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

установи, кредитний рейтинг 31.12.2019 
 

31.12.2018  

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

3465 

ПАТ «Ідея Банк» ( РА «Кредит-Рейтинг» uaAА -) 3762 
- 

 
При визначенні рівня кредитного ризику фінансового активу у вигляді грошових 

коштів, розміщених на депозитних рахунках 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  з рейтингом інвестиційного рівня uaAA+ 
характеризується дуже високою кредитоспроможністю .  
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 депозитних рахунках 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. 

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

Активи, які наражаються на цінові ризики : 
 

Тип активу 31.12. 2019 31.12.2018 
Інвестиційні сертифікати  12035 11761 
Всього 12035 11761 
Частка в активах Товариства, %   72,5 % 71,4  % 

                                                                    
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. 2019 31 .12. 2018 

Депозити 3762 
 

3465 
 

Частка в активах Товариства, %                                22,7 %                                21,05% 
 
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. 

2019 року 

До 1 
місяця 

Від 1 
місяця 

до 3 
місяців 

Від 3 
місяців до 

1 року 

Від 1 
року до 
5 років 

Більше 
5 років 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 
Торговельна та 
інша кредиторська 
заборгованість 

622 - - - - 622 

Поточна 
заборгованість за 
розрахунками з 
бюджетом  
з податку на 
прибуток 

- 25 - - - 25 

Всього 622 25    647 
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 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 

Торговельна та 
інша 
кредиторська 
заборгованість 

582  - - - 582 

Поточна 
заборгованість за 
розрахунками з 
бюджетом з 
податку на 
прибуток 

          83    83 

Всього 582 83 - - - 665 
 
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 кінець кожного звітного періоду . 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 31.12.2019 року та на 
31.12.2018 року наведені нижче:  

тис. грн. 

Дата Активи Зобов’язання  Вартість чистих активів  
(гр. 2 – гр. 3) 

31.12.2019 16599 719                            15880 
31.12.2018 16462 698                            15764 
 
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) 

31.12.2019  15880 15000 880 
31.12.2018 15764 15000 764 



TOB «KOMOAHIJI3 YOPABJIIHHJI AKTHBAMH 
«f APAHTIJI-IHBECT» (KO.ll. 33238312) 

(e muc. cpn.) 

Po3Mip anacHoro Karrimny ToaapHCTBa Ha 31.12.2019 p. ai~rroai~ae BHMoraM rr. 12 po3~. 3 
JliueH3iHHHX yMoB rrpoBM)I(eHHj{ rrpo!l>eciH:Ho1 ~ij{JihHOCTi Ha !l>oH~oBoMy pHHKY (pHHKY uiHHHX 
rrarrepiB) - ~ij{JihHOCTi 3 yrrpaBJiiHHj{ aKTHBaMH iHCTHTYUiHHHX iHBeCTOpiB (~ij!JihHOCTi 3 
yrrpaaniHHj{ aKTHBaMH), 3aTBep~)l(eHHX pirneHHj{M HKU:IT<l>P N2 1281 ai~ 23.07.2013 p. (i3 
3MiHaMH Ta ~OIIOBHeHHj{Mlf), i € 6iJihiiiHM Hi)l( piBeHh 7 000 THC. rpH. 

CKJIM anacHoro Karrimny Ha ~aTy !l>iHaHcoao13BiTHOCTi (15880 THe. rpH.): 
- 3ape€CTPOBaHHH KarriTaJI (orrna"lleHFIH KarriTan) 15000 THC. rpH. 
-Pe3epBHHH KarriTan 39 THC. rpH .. 
- Hep03rro~ineHHH rrpH6yTOK (HerroKpHTHH 36HTOK) 841 THe. rpH. 
llpy,LJ;eun:iiiui uopMaTHBH, w.o 3acrocosyroTbCH ,LJ;O TosapucTBa 

Bi~rroai~Ho ~o IToJIO)I(eHHj{ mo~o rrpy~emdH:HHX HopMaTHBiB rrpo!l>eciH:Ho1 ~iHJihHOCTi Ha 
!l>OH~OBOMY pHHKY Ta BHMOf ~0 CHCTeMH yrrpaBJiiHHj{ pH3HKaMH, 3aTBep~)l(eHOf0 pirneHHj{M 
HKU:IT<l>P N2 1597 ai~ 01.10.2015 p. (3 apaxyaaHHj{M 3MiH) ToaapHCTBo po3paxoaye TaKi 

IIOKa3HHKH" 

Ha 31.12.2019 Ha 31.12.2018 
Ha3sa noKa3HHKa <llaKTuque HopMaTnsua <llaKTuque HopMaTnsua 

3uaqeuuH BHMora 3naqeuuH BUM Ora 

IJOKa3HHK 3684 3 500 3558 s 500 .. 
MlHlMaJihHOfO p03Mlpy 
BJiaCHHX KOIIITiB 

HopMaTHB ~ocTaTHOCTi 2,3028 He MeHrne 1 2,3155 He MeHrne 1 
BJiaCHHX KOIIITiB 

Koe!l>iuieHT IIOKpHTTj{ 4,3754 He MeHrne 1 5,6588 He MeHine 1 
orrepauiH:Horo pH3HKY 

I10Ka3HHK !l>iHaHCOBOl 0,9567 He MeHrne 0,5 0,9576 He MeHrne 0,5 
cTiH:KocTi T oaapHCTBa 

ITpoae~eHHH aHani3 rrpy~eHuiH:HHX rroKa3HHKiB ToaapHCTBa, 3 orJij{~y Ha TOH !l>aKT, mo 
IIOKa3HHKH Bi~IIOBi~alOTh TeopeTHqHlfM HOpMaTHBHHM 3Ha"lleHHj{M, BKa3Y€ Ha ~OTpHMaHHSI 

ToaapHCTBOM rrpy~eHUiHHHX IIOKa3HHKiB CTaHOM Ha KiHeUh ~Hj{ 31.12.2019 poKy. 
Pe3yJihTaTH aHaJii3y rrpy~eHUiHHHX IIOKa3HHKiB BKa3YlOTh Ha HH3hKHH CTyrriHh pH3HKY 
ToaapHCTBa. 

11. Onepan:iiiui cerMeHTH 
ITpoTj{fOM 2019 poKy ToaapHCTBO 3~iH:cHIOBano ~ij{JihHiCTh B o~HOMY reorpa!l>i"liHOMY Ta 6i3Hec 
cerMeHTi. 

12. llo,LJ;ii nicJIH 3BiTuoi ,LJ;aTu 
Bi~rroai~Ho ~o 3aca~, BH3HaqeHHX MCEO 10 mo~o rro~m rricJij{ ~aTH 6anaHcy, rro~i1 mo 
IIOTpe6yiOTh KOpHryBaHHj{ aKTHBiB Ta 3060B'j{3aHh ToaapHCTBa Bi~CYTHi. 

,ll;upeKTop 
TOB «KY A «rapauTiH-IusecT» A.O. 3eJIHHCbKHii: 

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


	Примітки
	ADP6E33.tmp
	Судові процеси
	АБ «Укргазбанк» (РА «Експерт-Рейтинг» uaАА+)
	ПАТ «Ідея Банк» ( РА «Кредит-Рейтинг» uaAА -)



