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<I>op>~a Nd Koa '" !lh."YAI
Ko,1
1-Ia nO'IaTO~
Ha ~<inenb
AKTHB
3BiTJmro nepioAy
3BiTnoro nepio11y
PRllh."ll
1
3
2
4
I. HeooopoTJti a ......-uuu
HeMarepianhHi BKTHBH
1000
45
38
nepsicHa aapricTh
1001
289
289
H8KOllH'!eH8 8MOpTH3aJiiJI
1002
244
251
He3aseprneHi KanirnrrhHi insecTHuil
1005
Ocnosni 3aco6H
1010
59
187
nepsicna napricTh
1011
261
367
31100
1012
202
180
IHBeCTHuiliHa HepyxoMicTh
1015
Tiepsicna aapricTh insecTHuiliHoi nepyxoMocri
1016
.
3noc iHsecTHuiltnol nepyxoMocri
1017
]lOBfOCTpOKOBi 6iorrori'IHi 8KTHBH
1020
TiepBiCH8 B8pTICTh AOBfOCTpOKOBHX 6iorrori'IHHX 3KTHBiB
1021
HaKonH'Iena BMOpTH33Hill AOBroCTpOKOBHX 6ionori•mHx aKTHBiB
1022
]losrocrpoKoni cjlinancosi insecTHuil:
l!Ki 06JiiKOBYJOThCl! 38 MeTOAOM y...acri B KaniTBJii
iHUIHX n it~npHCMCTB
1030
inrni cjliHancosi innecTHuii
12 040
1035
12 035
]losrocrpoKosa t~e6iropchKa 3a6oprosanicTh
1040
Bit~cTpo'leninoABTKOBi8KTHBH
1045
['yABirr
1050
BiACTpO'IeHi aKBi3Huiltni BHTp8TH
1060
38JIHIIIOK Kornrin y uenrpani3onaHHX crpaxonHx pe3epBHHX <jJont~ax
1065
hrrni neo6oporni BKTHBH
1090
Ycboro Ja p03Ai.~oM I
1095
12 139
12 265
n. OoopoTni a ......-um•
3an8cH
1100
BHpo6HH'Ii 3anacH
1101
He38Beprnene BHpo6nHuTBO
1102
lOTOB8 npoeyKuix
11 03
TosapH
1104
Tioroqni 6ionori'lni aKTHBH
1110
]leno3HTH nepecTpB:-.')'B8HHJI
1115
BeKceni OAep)I(8Hi
1120
]le6iropcbKa 386oprosanicTh 38 npoeyKuiio, TOBapH, po6oTH, nocnyrH
11 25
624
1 052
]le6iropchKa 386oproaanicTh 3a p03pa:-.')'HKaMH:
38 BH,ll8HHMH aBaHC8MH
1130
17
10
3 6JOII)I(eTOM
1135
y TOMY '!Hcrri 3 not~aTKY na npH6yroK
11 36
]le6iropchKa 3a6oprosanicTh 38 po3paxynKaMH 3 napaxosarmx AOXOAiB
1140
]le6iropchKa 3a6oproB8HiCTh 38 po3pa:-.')'HK8MH i3 nnyrpirnnix po3paxynKiB
1145
Inrna IIOTO'III8 t~e6iropcLKa 3a6oprosanicTh
1155
1160
I1oTO'IHi cjlin8ncosi insecTHuil
3 797
I"porni Ta lx eKsisarrenTH
1165
3 826
['QTIBK8
1166
3 797
1167
3 826
PaxynKH B 6anKax
1170
BHTpaTH Malt6ynrix nepiot~iB
11 80
'IacTKa nepec1paxoBHKB y crpaxosHx pe3epsax
1181
y TOMY 'IHCni s:
pe3epsax iiOBfOCTpOKOBHX 3060B' Jl38llh

-

-

-

-

-

-

-

pe3epsax 36HTKiB a6o pe3epsax H8Jie)I(}!HX BHrrll8T

1182

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pe3epsax He3apo6nenHX npeMiii
iHlllHX C1p8X08HX pe3ep8aX
1umi o6opoTHi aKTHBH

1183
1184
1190

-

-

Ycboro Ja poJ)IiJJoM II
m. Heo6oponti RI<TIIBII, yrpnMynaui IIJIR npO/IR"Q', T>l rpynn un6yTTR
lia.i'l.anc

1195
1200
1300

4 460

4 866

-

-

16 599

17 131

Ko11
PA/11<>1
2

Ha nol.faTo~
JBiTIJOro Dl~piOIIY
3

Ha t<ineub
JuiTnoro nepio;zy
4

1400
140 1
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425

15 000

15 000

-

-

(

-

)

(

BH!IY"CHHii Kanirnil

1430

(

(

Ium i pe3ep8H
Y cboro Jn poJ/Ii.oo\1 I
II. ):(ouroCTpot<oui Jo6ou'nJnnnn i Ja6C3ne••em1H
BiJJ.C'fPO'Ieni noJJ.aTKo8i 3o6o8'H381111H
DeuciiiHi 30008' H38HHH
}:(0BfOC1pOK08i ""j)CJJ.HTH 6aHKi8
hlllli /1.0BfOC1pOK08i 306o8 'H38HHH
):(o8rOC1pOK08iJa6e3ne'!eHHX
):(o8rocTpOK08i 3a6e3ne•IeHHX BH1p8T nepcouaey
UinboBe Q>iuaucy8ai!Hll
EnaroJJ.iiiHa JJ.OnoMora
C1paxo8i pe3ep8H
y TOMY •mcni:
pe3ep8 /1.0BfOC1pOKOBHX 30608 'X38Jib

1435
1495

-

)

pe3ep8 36HTKi8 a6o pe3ep8 nanelKHHX 8HnnaT
pe3ep8 ue3apo6neHHX npeMiii
inmi C1p8XOBi pe3epBH
lHBCCTHUiiini KOH1p8KTH
flpH30BHH <jJOH/1.
Pe3eps na BHn!lary illi«'K-nory
Ycboro JR poJJJ.i.rJoM II

1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

-

-

-

76

1600
1605

-

-

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695
1700

19
622
25
25

41
922
28
28

llacnu
1
I. B.rtacnnii t<aniTRJJ
3apeEC1pOB8HHH (nal!OBHii) KanirnH
BHeCKH 11.0 He3apeEC1p08aHoro crnryTHoro Kanirney
Kanirnn y JJ.OOUiHKax
}:(OJJ.8TK08HH KanirnH
EMiciiiHHii JJ.OXiJJ.
HaKonH'Ieni Kypco8i pi3HHUi
Pe3ep8HHll Kanirnn
Hepo3noJJ.iHeHHii npH6yroK (HenoKpHTHii 36HTOK)
Heonna'!eHHH Kanirnn

ffi.

IlOTOt.tlli J06oo'H3UIIIIH

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530
1531

i 3a6e3Ue'ICIIIIH

KopoTKOC'fPOKOBi Kpe!lHTH 6anKiB
BeKceni BH!lani
Doro•ma KPCJJ.HTOpCbK8 Ja6oprosauicTb Ja :
JlOBfOC1pOKOBHMH 306oB'li381111XMH
rosapH,po6oTH,nocnyrH
po3pa'I.")'HK8MH 3 610JJ.)KCTOM
y TOMY '!Hcni 3 HOJJ.8TKY ua npH6yroK
p03pa'()'IIK8MH 3j C1p8xyBa!IHll
p03paxynKaMH 3 on!laTH npaui
floTO'IH8 KpCJJ.HTOpCbK8 3a6oprosanicTb 38 Oi1CplK811HMH 8B8HC8MH
Doro•ma KpeJJ.HropcbKa Ja6oprosaHicTh 3a po3pa:>..-ynKaMH 3 y<IacnHKaMH
f!OTO'III8 Kpei1HTOpcbK8 386oproBaHiCTb j3 8HyYpilllHiX po3pa'I.")'HKi8
f!OTO'III8 KpCI\HTOpcbK8 386oprOB8HiCTb 38 C1p8XOBOIO llillllbHiC110
f!OTO'IHi 386C3HC'ICH!Ill
):(oxo11H Maii6yruix nepio11is
BillcTpO•IeHi KoMiciiiui JJ.OXOIIH Bill nepec1paxoBHKiB
Imni noro'lni 3o6os'll3annll
Ycboro 3>1 p0311i.rJOM m
IV. 3o6ou'H3HIIHA, noo'n3aui 3 neo6opoTHIIMII ah.--rJIBa~tll,
)'TpiiMYDRHIIMII /IJIR npO/IR>h'")', TR rpyna•m UJI6)'TTA
V. 'IncTa nnpTiCTb aJ<Tnuin
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-
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-

-

-

-

-

76

-

-

-

-

-

-

-

53

57

-

-

719
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-
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-

16 599

17 131
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3uiT upo !Jliuanconi pe3yJJLTaTJI (3uiT upo cy....-ymmii ~oxm)
3a
PiK 2020
p.

<l>opMa N2 Ko.n 3a ,l.l;KY,l.l;l

1801003

I. cl>IHAHCOBI PE3YJihTATH
3a auaJJori'IJJUii
CTaTTH

nepio~

Ko,a;
pH,UKa

3a 3BiTIIIIH
nepio.u

2

3

4

2000
2010
2011
2012
2013
2014

9 479

7 029

nonepe~HbOI'o

POKY
1
l.JHCTHH )J;OXi)J; Bi)J; peaJii3aUil npOJzyKI.t:il (TOBapiB, po6iT, riOCJIYr)
T..fucmi 3apo6Jleui cmpaxoei npeMif
npeMir nionucaui, eaJloea cyMa
npeMii; nepeoaui y nepecmpaxyeaHHR.
3MiHa pe3epey He3apo6Jleuux npeMiii, BCl!loea cyMa
3MiHa ttacmKu nepecmpaxoeuKie y pe3epei ue3apo6Jleuux

-

-

-

-

-

-

-

npeMiii

Co6iBapTicTb pea.Jli3oBaHoi: npo;zyKI. di:
(TOBapiB,po6iT, nocJryr)
T..fucmi noueceui 36umKu 3a cmpaxoeu.Mu eunllamCIJwu

Ba.riOBlli1:
npH6yTOK
36HTOK
/{oxio (eumpamu) eio 3Miuu y pe3epeax ooezocmpoKoeux
3o6oe 'R.3aHb
/{oxio (eumpamu) eio 3MiHu iuutux cmpaxoeux pe3epeie
3Miua iuutux cmpaxoeux pe3epeie, eCl!loea cyMa
3MiHa ttacmKu nepecmpaxoeuKie e iuutux cmpaxoeux pe3epeax

lHini onepauiiiHi )J;OXO)J;H
y mOMy ttUCJli:
OOXiO 6iO 3MiHU eapmocmi Gl<lnU6i6, R.Ki OlflH/0/0inbCfl 3a
cnpaeeOJlUB0/0 eapmicm10
OOXiO 6iO nepeiCH020 6U3HGH/Ifl 6iOJl02ittHUX GK1nU6i6 i
CillbCbl<020CnooapCbKOf npOOYK!4if
OOXfO 6iO 6UKOpucmaHHfl KOUtmie, 6U6illbHeHUX 6l0
onooamKy6aHHfl
A~iHicTPaTHBHi

BYlTpaTH
BHTPaTH Ha 36yT
lHiui onepauiiiHi BHTPaTH
y moMy ttUCJli:
eumpamu eio 3.Miuu eapmocmi aKmueie. R.Ki OlfiltiOIOJnbC51 3a
cnpaeeoJlUB0/0 eapmicm10
eumpamu eio nepeicuozo BU3HaHHR. 6iollozittHUX aKmu.eie i
cillbCbKozocnooapcbKor npooyK1Jir

<l>iuaucounu peJyJihTaT ui)J; onepauiuuoi ,uiSJ IhHOCTi:
npH6yTOK
36HTOK
,ZJ;oxo)J; Bi)J; yqacTi B KaniTaTii
IHllli <PiuaucoBi )J;OXO)J;H
lHllli )J;OXO)J;H
y mo.My ttuclli:
OOXiO efo 6Jla200iUHOf oonO.M02U
~iHaHCOBiBHTPaTH

BTPaTH Bi)J; yqacTi B KaniTaJii
IHllli BHTPaTH
flpu6ymoK (36umoK) eio enJluey iurjJJIR.lfir Ha .Mouemapui cmammi

2050
2070
2090
2095
2105

(

-

)

(

9 479
(

-

7 029

)

(

-

2110
2111
2112
2120
2121

-

-

-

-

2122

-

-

2123

-

-

2130
2150
2180
2181

2182
2190:
2195
2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

9 972

38

-

)
)
)

(
(
(

(
(
(

7 738

41

-

-

-

-

(

531

(

750

-

657
43

689
511

-

-

-

-

)
)
)

)

-

14

)

-

-

(
(
(

)

)
)
)

(
(
(

8

301

-

)

)
)
)

<l>iuaHCOBHH peJyJihTaT 11:0 OUO):laTKyBaHHSI:
np116yroK
36HTOK
BHT{JaTH (.noxi.u) 3 no,uaTJ<Y ua np116yroK
Tip.116yroK (36HTOK) BiA DpHUHHeHOI ,ui~nhHOCTi

niCJI~

2290
2295
2300
2305

155

-

(

141
)

-

(

(28)

(25)

-

-

)

ono,uaTK)'Bau~

qHCTHH !JliuaHCOBHH peJyJibTaT:
np116yroK
36HTOK

2350
2355

127

-

(

116
)

-

(

)

II. CYKYIIHIIM ,LI;OXI,LI;
CTaTTSI

Kotl
pSI):(Ka

3a JBiTHHH
nepiotl

3a auanoriquuu
nepiotl
nonepeJ:lHhOro
poKy

1

2

3

4

2400
2405
2410
2415

-

-

2445

-

-

127

116

3a JBiTHHH
nepiou

3a aHanoriquuu
nepiotl
nonepe.uuLoro
poKy

_nool.(iHKa (yl.(iHKa) He060pOTH.I1X aKTHBiB
_nool.(iHKa (yl.(iHKa) cPiHaHCOBHX iHCT{JyMeHTIB
HaKon.I1'Ieui KYPCOBi pi3HHI.(i
lJacTKa iurnoro cyK)'nuoro ;::J;oxo.uy acol.(iuosauHX Ta cninhHHX
nl):(Dp.I1€MCTB
lHIIIHH CYJ<YUHHH ):(OXi;::J;
Imuuu cyKym•nu ,-.oxi,n .uo onouaTKyomms•
Tio,naTOK ua np.116yroK, nos ' ~3au.11u 3 iurnnM CYK)'UHH:VI .uoxo;::J;mvt
IHmnu cyKynuuu ):(Oxi.u nicJISI ono.uaTKYB1UII-ISI
CyKynuuu uoxitl ( cyMa pSI.UKio 2350, 2355 Ta 2460)

-

-

-

2450

2455
2460
2465

-

III. EJIEMEHTII OIIEPAI(IMHIIX BIITPAT
HaJBa CTarri

1

Marepianhui 3aT{JaTH
BHT{JaTH ua oruiary npal.(i
Bi.npaxysau~ ua col.(ianhui 3axo,u.11
AMopTH3al.(i~

Iurni onepal.(iuui BHT{JaTH
PaJoM

Kou
J>SI,UKa
2

3

4

2500
2505
2510
2515
2520

63
1 319
290
80
8 258
10 010

40
1 054
232
78
6 375
7 779

2550

IV. P03PAXYHOK IIOKA3HIIKIB IIPIIJ>YTKOBOCTI AKI(IM
HaJoa cTarri

2

3a JBiTHI-Iii
nepiotl

3a auanori'IHHJ.i
nepiotl
nonepe):lnhoro
poKy

3

4

2600
2605
2610'
2615
2650
KepimmK
ronommii 6yxrariTep
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Ili.nnpHE:MCTBO

TonapHCTBO 3 o6MeJKenmo BilUIOBi}laJibHicno
"rapanTin-hmecT"

"Ko~manin 3

I

3BiT npo pyx rpOWOBifX KOWTiB (Ja llJlSIMHM MCTOL(OM)
Ja
PiK 2020
p.
<DopMa N3 Kol.(3a ,l{KYlll

1801004

CTaTTH

KoLJ:

3a 3BiTHHH nepio,n;

3a ammoriqHHH nepio.n:
nonepe,n;HhOropoKY

1
I. Pyx KOWTiB y peJyJihTaTi onepauiJ.iuoi LJ:istJihHOCTi

2

3

4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

9 051

6 967

-

-

Ha.n;xoL()KeHHH Bi,n;:
PeaJii3auii: npo.n;yKcii: (roBapiB, po6iT, nocnyr)
IloBepHeHHH no.n;anciB i 36opiB
y TOM)' qHcni no.n:aTKY Ha .n;o.n;aey BapTicn
[(iJihOBOrO cPiHaHCyBaHHH
Ha.n;xoL()KeHHH Bi.n; OTJlHMaHHH cy6cH.n;iH:, ,n;oTauiH:
Ha.n;xoL()KeHHH aBauciB Bi,n; TIOKYnuiB i 3al\IOBHHKiB
Ha.n;xoL()KeHHH Bi,n; noBepHeHHH aBaHciB
Ha.n;xoL()KeHHH Bi.n; Bi.n;cOTKiB 3a 3aJIHII1KaMH KOillTiB Ha
noroqHHX paxyHKax
Ha.n;xoL()KeHHH Bi,n; 6op)KHHKiB HeycroiiKH (IllTJlaqJiB, neHi)
Ha.n;xoL()KeHHH Bi.n; onepauiii:Hoi: opeH.n;H
Ha.n;xoL()KeHHH Bi,n; OTJlHMaHHH powTi, aBTOpCbKHX
BHHaropo.n;
Ha.n;xoL()KeHHH BiLJ: CTJlaXOBHX npeMiii
Ha.n;xoL()KeHHH cl>iHaHCOBHX ycTaHOB Bi.n; noBepHeHHH no3HK
lHilli HaL(XOL()KeHHH
BHTJlaqaHHH Ha OllJlazy:
ToBapiB (po6iT, nocnyr)
Ilpaui
Bi.n:paxyBaHh Ha couiaJILHi 3axo.n;H
3o6oB 'H3aHh 3 no.n;aTKiB i 36opiB
1
BHl'paqaHHH Ha OllJla1)' 3060B H3aHh 3 no,n;aTKY Ha npH6yToK
BHTJla•raHHH Ha OllJla1)' 3o6oB'H3aHb 3 no.n;aTKY Ha .n;o,n;aHy
BapTlCTh
BKrpaqaHHH Ha ormazy 3o6oB'H3aHh 3 iHillHX rro,n;an<iB i 36opiB
BHl'paqaHHH Ha OllJla1)' aBaHciB
BHTJlaqaHHH Ha OllJla1)' noBepHeHHH aBaHciB
BHTJlaqaHHH Ha OllJla1)' uinhOBHX BHecKiB
BHl'paqaHHH Ha ollJla1)' 3o6oB'H3aHh 3a CTJlaxoBHMH
KOHTJlaKTaMH
BHTJlaqaHHH cl>iHaHCOBHX ycTaHoB Ha Ha,n;aHHH no3HK
lHilli BHTJlaqaHHH
qHCTHH pyx KOWTiB BiL( onepauiJ.iHOI L(iSIJlhHOCTi
II. Pyx KOwTiB y peJyJihTaTi inBecnruiiiHoi LJ:istJibHOCTi
Ha.n;xoL()KeHHH Bi,n; peaJii3auii::
cPiHaHCOBHX iHBeCTHUiH
He060pOTHHX aKTHBiB
Ha.n;xoL()KeHHH Bi,n; OTJlHMaHHX:
Bi,n;conciB
L(HBl,n;eH,n;lB
Ha.n;xoL()KeHHH Bi.n; .n:epHBaTHBiB
Ha.n;xoL()KeHHH Bi.n; norallleHHH no3HK
Ha.n;xoL()KeHHH Bi,n; BH6ym ,n;oqipHhoro ni.n;npHE:MCTBa Ta
iHillOl rocno,n;apCbKOl OL(HHHUi

-

-

-

3025
3035
3040
3045

-

-

-

-

3050
3055
3095

-

-

3100
3105
3110
3115
3116
3117

(
(
(
(

3118
3135
3140
3145

(
(
(

(
(

(

7 909
937
290
282
25

257
17

-

(

3150
3155 (
3190 (
3195

245
-629

)(

6 302
757
228
285
83

) (

-

) (

)(
) (
) (

)
)
)
)

(

(

(
(
) (

202
10

-

-

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

) (
) (

-

161
-776

3200
3205

-

300

-

-

3215
3220
3225
3230

658

744

-

-

-

-

3235

-

-

-

)
)

-

3250

fHIIIi Ha,liXO,LOKeHIDI
BI-npa•IaHIDI na npH.D;6aniDI:
QliHaHCOBMX iHBeCTMI. (iH

3255
3260
3270
3275

He060pOTHMX aKTMBiB
BMTIJiaTM 3a .D;epHBaTMBaMM
BHrpa'IaHIDI na na.D;aHIDI no3MK
BMrpaqaHIDI na npH.D;6aniDI .D;O'Iipnboro ni.D;npHE:MCTBa Ta
iHIIIOl rOCllO.D;apCbKOl O.ll;MHMUi
fHIIIi TIJiaTe)l(i

(
(
(
(
(

3280
3290 (
3295

qHCTtiH pyx KOlllTiB Bi.D; iHBeCTtlUiHHOl ,uiSIJihHOCTi

58

-

-

) (
) (

401
15

)(
)(
)(

-

)(

)
)
)
)
)

-

600

628

3300
3305

-

-

3310
3340

-

-

3 800

3 800

)

III. Pyx KOrnTin y peJyJihTaTi !l>inanconoi" .uisrJihHOCTi
Ha.uxo.LOKeHIDI Bi.D;:
Bnacnoro KaniTarzy
OrpMMaHIDI no3MK
Ha.uxo.LOKeHIDI Bi.D; npo.D;a)l()' •racTKH B .D;o•ripnhoMy
ni.D;npHE:MCTBI
fHIIIi Ha,liXO,LOKeHIDI
BHrpa•raHIDI na:
Bm<yn BJiaCHMX aKQiH
lloraiiieHIDI no3MK
CTIJiary .D;MBi.D;eH.D;iB
0

0

3345
3350
3355
3360
3365

BHrpa'IaHIDI na cTIJiary Bi.D;coTKiB
BM1pa'laHIDI na cTIJiary 3a6oproBanocTi 3 cjJinancoBoi"
opeH.D;M

-

(
(
(

-

) (

-

)(
)(
)(

0

0

0

(

0

3375
3390 (
3395
3400
3405
3410
3415

qMCTtiH pyx KOlllTiB Bi.U l!linaHCOBOl .UiSIJihHOCTi
qUCTtiH pyx rpOlllOBUX KOlllTiB Ja JBiTliHH nepio,u
3anMIIIOK KOIIITIB na no•raTOK POKY
BTIJIMB 3MiHM BaJIIOTHMX KYPCiB na 3aJIMIIIOK K9IIITIB
3aTIMIIIOK KOIIITIB na Kineuh POKY
\

l

KepinnuK

roJIOBHI1H 6yxraJITep

~ ~&~Ha

w-

*7"o

~~

3 800

)(
) (

-29
3 864

~\\\~ %~
~ ~<i-0
~"'"~'
~~~~·\
.. I
11.'\:
u ..,~~;~.t~,.
\P.e"' '!>~?.."!>
#r
'f\'/<'11 • n

._oP.

0~

9(r

0
0~

el.r,&;;'irti\s <t'

)

300
3 500
3 352
512

-

3 864

0

~~f~

)
)
)
)

3 835

3enunchKMH AnTon OJieKcan.upoanq

~

-

)

-

-

3370

BHrpa'IaHIDI na BMTIJiaTM neKOH1pOJihOBaHMM •racTKaM y
.ll;O'IlpHIX ni)J;npHE:MCTBaX
fHIIIi TIJiaTe)l(i

-

) (

(

BMrpa'IaHIDI na npM)J;6aniDI •racTKH B .D;o•ripnhOM)'
ni)J;npHE:MCTBl
0

(

KyrnnipyK TeTsrna An,upii"nna

)

KO,llH

202J

,llaTa (piK, MiCliUb, IIICJJO)
1

TooapucToo 3 o6Me;KeHOIO oi)lnooi)l aJihHicTJO "Ko~manin 3 ynpan.riinnn
3KTIIB3MII 'TapanTiH-hmecT"
(naliMenyaaHHll)

ITU:InpHeMCTBO

3a

I

CTaTTH

1
JaJIHUJOK Ha noqaTOK
poKy
KopwryoaHHH:
3MiHa o6rriKOBOI
IIOJIITHKH
BHrrpasrreHIDI rroMHJIOK
IHiui 3MiHH
CKopurooaHMH JaJiuWOK Ha rroqaTOK poKy
l.JUCTMH npu6yTOK
(36MTOK) Ja JBiTHMH
nepioA
IHrnuw cyKynHuw
AOXiA Ja JBiTHMH
nepioA
,ll,oou;iHKa (yu;iHKa)
He060pOTHHX aKTHBiB
,ll,oou;iHKa (yu;iHKa)
cpiHaHCOBHX iHClpyMeHTiB
HaKorrwreHi KYPCOBi
pl3HHIJ;l
llacTKa iHIIIoro cyeyrrHoro
AOXO.!zy acou;iHOBaHHX i
.
.
ClllJibHHX IllAIIpHCMCTB
IHIIIHM cyKyrrHHM .L(OXiA
PoJnoAiJI npu6yTKy:
B~<mrraTH srracHHKaM
(.L(HBi.L(eH,L(H)
Crrp5IMYBaHIDI rrpH6yrKy
.L(O 3apeecrposaHoro
KamTarry
Bi.L(paxyBaHIDI .L(O
pe3epsHoro Karrnarry
C~ra •mcroro rrpH6yrKy,
Harre:>KHa .L(O 6IO.L(:>KeTy
Bl,L(IIOBl,L(HO ,L(O
3aKOHO,L(aBCTBa
CyMa qHcToro rrpH6yrKy
Ha CTBOpeHIDI
crreu;taJihHHX
(u;iJibOBHX) rpoH.L(iB

I

KaniTaJI .l(oAaT3apeccTpooa- y AOOU:IH KOBHH
KaniTaJI
HUH
- Kax
(nawoouw)
KaniTaJI

HeoBwJiyPeJep- HepoJnoqeHHH
nJiaBHHH
AiJieHHH
KaniTaJI npu6yTOK qeHHH KaniTaJI
(HenoKpw- KaniTaJI
THH
J6MTOK)

1801005

Bcboro

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4000

15 000

-

-

39

841

-

-

15 880

4005
4010
4090

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4095

15 000

-

-

39

841

-

-

15 880

4100

-

-

-

-

127

-

-

127

4110

-

-

-

-

-

-

-

-

4111

-

-

-

-

-

-

-

-

4112

-

-

-

-

-

-

-

4113

-

-

-

-

-

-

-

-

4114
4116

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4200

-

-

-

-

-

-

-

4205

-

-

-

-

-

-

-

4210

-

-

-

6

(6)

-

-

-

4215

-

-

-

-

-

-

-

4220

-

-

-

-

-

-

-

-

OJ

3niT npo nnacuuii ..:aniTan
Pi..: 2020
p.
Ko~ Ja .n;KY.l( I

KoA
PHAKa

OJ

332383 J2

3a C,llPITO Y

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ha MaTepiaJihHe
JaoxoqeHHH

4225

.

.

.

.

.

.

.

.

BHeCKH yqacHHKis:
BHeCKH .n:o KaniTany

4240

.

.

.

.

.

.

.

.

florarneHHH 3a6oproBaHOCTI 3 Kannany

4245

.

.

.

.

.

.

.

BwJiy'leHHSI KaniTaJiy:
BHK)'IT aK~iii (qacToK)

4260

.

.

.

.

.

.

.

.

flepenpo.n:a* BHK)'nJieHHX aK~iH (•IaCTOK)

4265

.

.

.

.

.

.

.

.

AeymosaHHH BHK)'nneHHX aK~iH (qaCTOK)

4270

.

.

.

.

.

.

.

.

4275

.

.

.

.

.

.

.

.

4280
4290

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.
.

4291
4295

.
.

.
.

.
.

.

.

.

.

6

121

.
.

.

127

4300

15 ~00

(

.

.

45

962

.

.

16 007

\\

"""'-

C~ta qHcToro rrpH6yrKy

BHnyl!eHHH •IaCTKH B
Kannam
3MeHWeHHH HOMiHaJibHOlBapTOCTiaK~iH

lHrni 3MiHH B KaiTiTaili
flpH.n;6aHHH(npo.n:a*)
HeKOHrpOJibOBaHOl
•raCTKH B .ll:Ol!IpHbOM)'
.
.
lll.ll:IIpHE:MCTBl
PaJOM JMiH y KaniTaJii
JaJIHUJOK Ha KiHeQb
poKy

~Ha•ro~

KepiBHHK
roJIOBHHM 6yxraJITep
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3eJIHHChKHi1 AHTOH OJieKcaH~poBH'I
KyumipyK TeTSIHa AH~piiBHa

TOB «KOMOAHUI 3 YOPABJIIHH51 AKTJ1BAMJ1
«fAPAHTI51-IHBECT» (Ko,n 33238312)
(B muc. cpH.)

3BiT npo npu6yTim Ta 36HTKH
Ta inmuii cyKynnuii }].OXi}]. 3a piK, II{O 3aKinquncH 31 rpy}].HH 2020 poKy

IIpuMiTKa
1
l.JHCTHH ,n:oxi,n: Bi,n: peaJii3aui"i rrpo,a:yKUi"i (TOBapiB, po6iT,
rrocnyr)
Imui orrepauiifHi ,a:oxo,a:H
A,a:MiHicTpaTHBHi BHTpan-~:
Imui orrepauiifHi BHTpaTH
Imui <j)iHaHcosi ,a:oxo,a:H
Imni ,a:oxo,a:H
CVii-IaHCOBi BHTpaTH
IJuuiBHTpaTH
IIpu6yToK ;w ono}].aTKynamm
BHTpaTH 3 rro,a:aTKY Ha rrpH6yToK
IIpu6yToK 3a piK

Inmi cyKynni npu6yTKH
YChOrO CYKYIIHHM ):(OXI):( 3A piK

2
7.1

7.3
7.3
7.4
7.2
7.2
7.2
7.5
7.5

3a piK, mo
3aKinquncH 31
rpy}].HH
2019
2020
3
4
9 479
7 029

(9 972)
(38)
657
43
(14)
(-)

(7 738)
(41)
689
511
(8)
(301)

155

141

(28)

(25)
116

127

127

,[(upCKTOp
TOB «KY A «rapanTiH-InnccT»

A.O. 3CJ1HHCLKHH

roJlOBIIHH 6yxraJITCp
TOB «KY A «rapanTin-hmccT»

T. A. KymnipyK

116

TOB «KOMDAHIJI 3 YDPABJliHHJI AKTI1BAMI1
«f APAHTI.51-IHBECT» (Ko,n 33238312)
(e muc. zpu.)

3BiT npo l}JinaHCOBHH CT311 CT3HOM 113 31 rpy,LJ;JIH 2020 poKy

I

fipHMiTK3

31
rpy,nHH 2020
poKy

31
rpy,nHH 2019
poKy

2

3

4

AKT:UB:U
HenomotJHi aKmu6u

HeMaTepiarrhHiaKTHBH
OcHOBHi 3aco6H
cDiHaHCOBi iHBeCTHUii

7.6
7.7
7.8; 9

38
187
12 040

45
59
12 035

7.9
7.10
7.11

1 069

-

634
-

7.12
7.13

-

-

3 797

3 826

17131

16 599

15 000
45
962
16 007
76

15 000
39
841
15 880

flomOI.JHi GKmU6U

3arracH
TopriBenhHa Ta imna ,lle6iTOp_ChKa 3a6oproBaHiCTh
JJ:e6iTopci>Ka 3a6oproBaHiCTh 3a p03paxyHKaMH 3
HapaXOBaHHX ,llOXO)J.iB
fiOTOqHi Q:>iHaHCOBi iHBeCTHUii
fpollioBi KOiliTH Ta lx eKBiBarreHTH
BChOrO AKT:UB:U
BJIACH:UH KAlliT AJI T A 30liOB' ~3AHH~
B;wcuuu Kanima!l

CTaTyrHHH KarriTarr
Pe3epBHHH KarriTarr
Hepo3rro)lineHi rrpH6yTKH
Y Cboro KaniTaJI
JJ:oBrOCTpOKOBi 3060B ' ~3alll-15I

7.14; 7.18
7.18
7.18
7.18
7.15.1

-

llomotJHi 3o6o6 'fl3GHHfl ma 3a6e3netJei-IHfl
llomotJHa KpeoumopcbKa 3a6opzo6al-liCmb 3a
00620CmpOK06UMU 30606 'fl3GHHflMU

7.15

41

19

TopriBenhHa Ta imua Kpe)J.HTOpChKa 3a6oproBaHiCTh
fiOTOqHa Kpe)J.HTOpChKa 3a6oproBaHiCTh 3a:
p03paxyHKaMH 3 6IO,ll)l{eTOM
y TOMY qHCJii 3 IIO,lJ,aTKY Ha rrpH6yTOK
p03paxyHKaMH 3i CTpaxyBaHH~
po3paxyHKaMH 3 orrnaTH rrpaui
floToqHi 3a6e3neqeHH~
Bchoro 1o6os' H3annH
BChOrO BJIACH:UH KAlliT AJI T A
30liOB' ~3AHH~

7.15

922

622

7.15
7.15
7.15
7.15
7.16

28
28

25
25

-

-

57
1124
17131

53
719
16599

.L(HpCKTOp
TOB «KYA «rapainin-IusccT»

A.O. 3eJiunchKHH

roJIOBHHH 6yxraJITCp
TOB «KYA «rapanTin-InsccT»

T. A. KymuipyK
2

TOB «KOMnAHIJI 3 YnPABJTIHH5I AKTI1BAMI1
«fAPAHTI51-IHBECT» (KOA 33238312)
(e muc. cpH.)

3oiT npo 3MiHH B KaniTaJJi 33 piK, 11{0 3aKiJiqHBCH 31 rpyt{UH 2020 poKy (llpHMiTKa 7.18)
CTaTyTIIHH
KaniTan

1
3am-rmoK na 31 rpyJli-I.si 2018
poKy
qHCTHH rrpH6yTOK (36HTOK)
3a 2019 p
BiJlpaxysann.sr JlO pe3epsnoro
KarriTaiiY
Pa3oM 3MiH B KarriTaiii

3
15 000

3aiiHillOK Ha 31 rpyJlH.sl 2019
poK_y_
qHCTHH rrpH6yTOK (36HTOK)
3a 2020 p
BiJlpaxysann.sr JlO pe3epBI-IOro
KalllTaiiY
Pa3oM 3MiH B KarriTaiii
3a 2020 p
3aiiHillOK Ha 31 rpyJlH.sl 2020
poKy

15 000

15 000

745

BeL oro
BJ13CHHH
KaniTaJJ
6
15 764

116

116

20

(20)

-

20

96

116

39

841

15 880

127

127

6

(6)

-

6

121

127

45

962

16 007

Pc3cpouuu
KaniTan

Hcpo3not{inc
uinpH6YTKH

4

5

19

.l(upcKTop
TOB «KY A «rapanTiH-luoccn>

A.O. 3cnuucLKHH

roJJOBIIHH 6yxraJJTCp
TOB «KY A «rapanTiH-InoccT»

T. A. KymuipyK

3

TOB «KOMDAHI5l 3 YDPABJUHHJI AKTl1BAMl1
«f APAHTIJI-IHBECT» (Ko.n. 33238312)

(e muc. zpu.)

3BiT npo pyx rpOIIIOBHX KOIIITiB 33 piK,

II-0

33KiHqUBCH 31 rpy}l.HH 2020 poKy

llpuM.

3a piK, mo JaKiuquscH 31
rpy}l.HH
2020 poKy

I
Oncpauiuna }l.iHJILnicTL
Ha,nxo)l)KeHJur BiJl peani3au:i1 rrpOJlYKU.ii" ("ronapin, po6iT,
ITOCJiyr)
lHilli Ha)lX0)l)KeHH5I
BumpattamtR Ha on;wmy:
Tonapis, po6iT, rrocrryr
Ilpau:i
Bi)lpaxynaHb Ha cou:iarrhHi 3aXO)lH
3o60B 15I3aHb 3 ITO)laTKiB Ta 36opiB
3o60B 15I3aHb 3 ITO)laTKY Ha rrpH6yTOK
3o60B 15I3aHh 3 iHIIlliX ITO)laTKiB i 36opiB
BHTpaqaHH5I Ha orrrraTy aBaHciB
lHilli BHTpaqaHH5I
lfucmuii pyx zpouto«ux Koutmi« «io onepau.,iiiuoi"
OiJIJlbHOCmi

2

7.17

3
9 051

6 967

(7 909)
(937)
(290)
(282)
(25)
(257)
(17)
(245)
(629)

(6 302)
(757)_
(228)
(285)
(83)
(202)
(10)
(161)
(776)

-

300
744
(401)
(15)
628

IIIBCCTHidnna ;J.iSIJILIIiCTL
Ha,nxo)l)KeHH5I BiJl pearri3au.i1 cpiHaHCOBHX iHBeCTHU:iH:
Ha)lXO)l)KeHH5I BiJl oTpHMaHH5I Bi)lcOTKiB
BHTpaqaHH5I Ha rrpH)l6aHI-I5I ¢iHaHCOBHX iHBeCTHU:iH
BHTpaqaHH5I Ha rrpH)l6aHH5I Heo6oponmx aKTHBiB
lfucmuii pyx zpouto«ux Koutmi« «io in«ecmuu.,iiinoi'
OiRJlbiiOCmi

-

-

3 800
(3 800)

3 800
(300)
3 500

-

lfucmuii pyx zpouto«ux Koutmi« «io ljJiuauco«oi'
OiRJlbiiOCmi

qliCTHH pyx rpOliiOBHX KOliiTiB 3a 3BiTHHH rrepiO)l
3aJIHliiOK KOIIITiB Ha rroqaTOK rrepio,[{y
BmmB 3MiHH BaJliOTHHX KypciB Ha 3aJIHIIIOK KOIIITiB
3aJIHIIIOK KOIII"riB Ha KiHeiJ.h rrepio)ly

658
(- )
(58)
600

7.17

Cl>inancosa ;J.iSIJILnicTL
Ha)lXO)l)I<eHH5I Bi)l BrracHoro KarriTarry
lHliii Ha)lX0)l)KeHH5I
lHliii rrrraTe)Ki

2019 _poK_y
4

7.17
7.17

(-29)
3 864

3 352
512

-

7.17

3 835

3 864

)]:HpCKTOp
TOB «KY A «rapanTin-lnsccT»

A.O. 3eJIHHChKHH

roJIOBHHH 6yxraJITCp
TOB «KY A «rapauTin-Insecn>

T. A. KymuipyK
4

ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ГАРАНТІЯ-ІНВЕСТ» (код 33238312)
(в тис. грн.)

Примітки до фінансової звітності
за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

1.

Повна назва Товариства

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

Скорочена назва
Дані з Єдиного державного
Номер запису від 16.11.2004 р.
реєстру юридичних осіб та
1 072 102 0000 001375
фізичних осіб-підприємців
Державної реєстраційної служби
України
01030, м. Київ, вул. В'ячеслава Липинського,
Місцезнаходження
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
66.30 – Управління фондами
Види діяльності згідно
64.30 – Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти
ЄДР юридичних осіб, фізичних
66.19 – Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових
осіб-підприємців та громадських послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
формувань
66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та
пенсійного забезпечення
Код ЄДПРОУ

Ліцензії, свідоцтва та інше

33238312
- 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 (Рішенням НКЦПФР від 01.07.2020
№341 переоформлена на ліцензію на провадження
професійної діяльності на ринку цінних паперів та
діяльності у системі накопичувального пенсійного
забезпечення – діяльності з адміністрування
недержавних пенсійних фондів);
- 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
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Банк, основний рахунок
Кількість працівників
Період, який охоплено
фінансовою звітністю

30.08.2005 р.;
- Свідоцтво про членство в Українській Асоціації
Інвестиційного Бізнесу (протокол № 7 від 15.07.05р.);
- Свідоцтво Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг про реєстрацію фінансової установи, серії АА
№ 32 від 14.02.2005 р., дата прийняття та номер
розпорядження про схвалення рішення про видачу
свідоцтва: 10.02.05 р. № 3555
№ UA153808050000000000265052569 в ПАТ
«Райффайзен Банк Аваль»,
МФО 380805
6
2020 рік (порівняльна інформація за 2019 рік)

1.1 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГарантіяІнвест» (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 2020 р. та 31 грудня 2019 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 2020 р. та 31 грудня 2019 р. учасниками Товариства були:
Учасники Товариства:
31.12.2020
31.12.2019
%
%
1,28
1,28
Безпалько Микола Андрійович
ТОВ Юридична фірма «Голобородько і партнери»
98,72
98,72
ТОВ «Потенціал+»
Всього
100,0
100,0
2.Загальна основа подання інформації
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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 2020 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 2020 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 2020 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
2.2.1. Нові МСФЗ, прийняті станом на 31.12.2020, ефективна дата яких не настала
При підготовці фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, Товариство
застосувало 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
2020 року.
Товариство у фінансовій звітності, за рік, що закінчився 31.12.2020 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.
МСФЗ та
правки до
них

Основні вимоги

Ефективна
дата

Дострокове
застосування

МСФЗ 9
Фінансові
інструменти
, МСБО 39
Фінансові
інструменти
: Визнання
та оцінка ,
МСФЗ 7
Фінансові
інструменти
: Розкриття
інформації ,
МСФЗ 4

У серпні 2020 року Рада з МСФЗ в
рамках Реформи IBOR
опублікувала поправки, що
доповнюють випущені у 2019 році
та зосереджують увагу на
наслідках реформи базового рівня
процентних ставок на фінансовій
звітності компанії, які виникають,
коли, наприклад, базовий показник
процентної ставки, який
використовується для обчислення
процентів за фінансовим активом
замінено альтернативною базовою
ставкою.

Застосування
у фінансовій
звітності за
рік, що
закінчився
31.12.2020 р.

1 січня 2021
року

Дозволено

Не
застосовано
достроково

Вплив
поправок

Не мали
впливу
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МСФЗ та
правки до
них
Страхові
контракти
та МСФЗ 16
Оренда

МСБО 16
«Основні
засоби»

Основні вимоги

Поправки до фази 2 розглядають
питання, які можуть вплинути на
фінансову звітність під час
реформи базового рівня
процентних ставок, включаючи
наслідки змін договірних
грошових потоків або відносин
хеджування, що виникають
внаслідок заміни базового рівня
процентної ставки. з
альтернативною базовою ставкою
(проблеми із заміною).
На етапі 2 свого проекту Рада
внесла зміни до вимог зазначених
стандартів, що стосуються:
-зміни договірних грошових
потоків - компанії не
доведеться припиняти
визнання або коригувати
балансову вартість фінансових
інструментів для змін, що
вимагаються реформою, а
замість цього оновить
ефективну процентну ставку,
щоб відобразити зміну до
альтернативної базової ставки;
-облік хеджування - компанії
не доведеться припиняти облік
хеджування виключно тому,
що вона вносить зміни, які
вимагає реформа, якщо
хеджування відповідає іншим
критеріям обліку хеджування;
і
-розкриття інформації компанія повинна буде
розкривати інформацію про
нові ризики, що виникають
внаслідок реформи, та про те,
як вона управляє переходом до
альтернативних ставок.
Поправки до Фази 2 поширюються
лише на зміни, які вимагає
реформа базового рівня
процентних ставок до фінансових
інструментів та відносин
хеджування.
Поправки забороняють компанії
вираховувати з вартості основних
засобів суми, отримані від
реалізації вироблених предметів,
коли компанія готує актив до його
цільового використання. Натомість

Ефективна
дата

Дострокове
застосування

Застосування
у фінансовій
звітності за
рік, що
закінчився
31.12.2020 р.

01 січня
2022 року

Дозволено

Не
застосовано
достроково

Вплив
поправок

Не мали
впливу
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МСФЗ та
правки до
них

МСБО 37
«Забезпечен
ня,
непередбач
ені
зобов’язанн
я та
непередбач
ені активи»

МСФЗ 3
«Об’єднанн
я бізнесу»

Щорічні
поправки в
МСФЗ
(2018-2020):
МСФЗ
(IFRS) 1

Щорічні
поправки в
МСФЗ
(2018-2020):
МСФЗ

Основні вимоги

компанія визнає такі надходження
від продажу та пов'язані з ними
витрати у прибутку або збитку.
Поправки уточнюють, що «витрати
на виконання договору» являють
собою витрати, безпосередньо
пов'язані з договором - тобто або
додаткові витрати виконання
договору (наприклад, прямі
витрати на працю і матеріали), або
розподіл інших витрат, які також
безпосередньо пов'язані з
договором (наприклад , розподіл
амортизації об'єкта основних
засобів, що використовується при
виконанні договору).
Актуалізація посилань в МСФЗ
(IFRS) 3 на Концептуальні основи
підготовки фінансової звітності, не
змінюючи вимог до обліку для
об'єднання бізнесів.
Додано виняток щодо зобов'язань і
умовних зобов'язань. Цей виняток
передбачає, що стосовно деяких
видів зобов'язань і умовних
зобов'язань організація, яка
застосовує МСФЗ (IFRS) 3,
повинна посилатися на МСФЗ
(IAS) 37 «Забезпечення,
непередбачені зобов'язання та
непередбачені активи" або на
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21
«Збори », а не на Концептуальні
засади фінансової звітності 2018
року.
Дочірнє підприємство, яке уперше
застосувало МСФЗ. Поправка
дозволяє дочірньому
підприємству, що застосовує IFRS
1: D16 (a) (яке переходить на
МСФЗ пізніше своєї материнської
компанії), виконати оцінку
накопиченого ефекту курсових
різниць у складі іншого сукупного
доходу - на підставі такої оцінки,
виконаної материнською
компанією на дату її переходу на
МСФЗ.
Комісійна винагорода, що
включається в «10-відсотковий»
тест при припиненні визнання
фінансових зобов'язань. Поправка
уточнює характер такої комісійної

Ефективна
дата

Дострокове
застосування

Застосування
у фінансовій
звітності за
рік, що
закінчився
31.12.2020 р.

1 січня 2022
року

Дозволено

Не
застосовано
достроково

Не мали
впливу

1 січня 2022
року

Дозволено

Не
застосовано
достроково

Не мали
впливу

1 січня 2022
року

Дозволено

Не
застосовано
достроково

Не мали
впливу

1 січня 2022
року

Дозволено

Не
застосовано
достроково

Не мали
впливу

Вплив
поправок
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МСФЗ та
правки до
них
(IFRS) 9

Щорічні
поправки в
МСФЗ
(2018-2020):
МСФЗ
(IFRS) 16

Щорічні
поправки в
МСФЗ
(2018-2020):
МСБО
(IAS) 41

МСБО 1
«Подання
фінансової
звітності»

Основні вимоги

винагороди - воно включає тільки
винагороду, сплачене між
позикодавцем і займополучателя,
включаючи винагороду, сплачене
або отримане від особи інших
сторін.
Стимулюючі платежі по оренді.
Поправка уточнює ілюстративний
приклад № 13 до МСФЗ (IFRS) 16
шляхом виключення прикладу
урахування відшкодування,
отриманого орендарем від
орендодавця в якості компенсації
за понесені витрати на поліпшення
об'єкта оренди.
Ефекти оподаткування при
визначенні справедливої вартості.
Поправка виключає вимогу IAS
41:22, яка вказує, що потоки
грошових коштів, пов'язані з
оподаткуванням, не включаються
до розрахунків справедливої
вартості біологічних активів.
Поправка призводить до
відповідності IAS 41 і IFRS 13.
Поправки роз'яснюють критерій у
МСБО 1 для класифікації
зобов'язання як довгострокового:
вимога до суб'єкта господарювання
мати право відкласти погашення
зобов'язання принаймні на 12
місяців після звітного періоду.
Сутність поправок:
-уточнено, що зобов'язання
класифікується як
довгострокове, якщо у
організації є право відстрочити
врегулювання зобов'язання
щонайменше на 12 місяців, а
право компанії на відстрочку
розрахунків має існувати на
кінець звітного періоду;
-класифікація залежить тільки
він наявності такого права і не
залежить від імовірності того,
чи планує компанія
скористатися цим правом - на
класифікацію не впливають
наміри чи очікування
керівництва щодо того, чи
компанія реалізує своє право
на відстрочку розрахунків;
-роз’яснення впливу умов

Ефективна
дата

Дострокове
застосування

Застосування
у фінансовій
звітності за
рік, що
закінчився
31.12.2020 р.

1 січня 2022
року

Дозволено

Не
застосовано
достроково

Не мали
впливу

01 січня
2023 року

Дозволено

Не
застосовано
достроково

Не мали
впливу

Вплив
поправок
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МСФЗ та
правки до
них

МСФЗ 17
Страхові
контракти

Основні вимоги

кредитування на класифікацію
- якщо право відстрочити
врегулювання зобов'язання
залежить від виконання
організацією певних умов, то
дане право існує на дату
закінчення звітного періоду
тільки в тому випадку, якщо
організація виконала ці умови
на дату закінчення звітного
періоду. Організація повинна
виконати ці умови на дату
закінчення звітного періоду,
навіть якщо перевірка їх
виконання здійснюється
кредитором пізніше; і
-роз’яснення вимог до
класифікації зобов'язань, які
компанія може або може
погасити шляхом випуску
власних інструментів власного
капіталу.
-Виключення деяких видів
договорів зі сфери
застосування МСФЗ 17
-Спрощене подання активів і
зобов'язань, пов'язаних з
договорами страхування в звіті
про фінансовий стан
-Вплив облікових оцінок,
зроблених в попередніх
проміжних фінансових
звітностях
-Визнання і розподіл
аквізиційних грошових потоків
-Зміна у визнанні
відшкодування за договорами
перестрахування в звіті про
прибутки і збитки
-Розподіл маржі за передбачені
договором страхування
інвестиційні послуги (CSM)
-Можливість зниження
фінансового ризику для
договорів вхідного
перестрахування і непохідних
фінансових інструментів
-Перенесення дати вступу в
силу МСФЗ 17, а також
продовження періоду
звільнення від застосування
МСФЗ (IFRS) 9 для страхових
компаній до 1 січня 2023 року

Ефективна
дата

Дострокове
застосування

Застосування
у фінансовій
звітності за
рік, що
закінчився
31.12.2020 р.

1 січня 2023
року

Дозволено

Не
застосовано
достроково

Вплив
поправок

Не мали
впливу
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МСФЗ та
правки до
них

Основні вимоги

-Спрощений облік зобов'язань
по врегулюванню збитків за
договорами, які виникли до
дати переходу на МСФЗ 17
-Послаблення в застосуванні
технік для зниження
фінансового ризику
-Можливість визначення
інвестиційного договору з
умовами дискреційного участі
в момент переходу на новий
стандарт, ніж в момент
виникнення договору

Ефективна
дата

Дострокове
застосування

Застосування
у фінансовій
звітності за
рік, що
закінчився
31.12.2020 р.

Вплив
поправок

2.2.2. МСФЗ, які прийняті та набули чинності з 01 січня 2020 р.
За винятком прийнятих нових стандартів і роз'яснень, що набули чинності на 1 січня
2020 р., облікова політика, прийнята при складанні цієї фінансової звітності, відповідає
політиці, що застосовувалась при складанні річної фінансової звітності
Нова редакція Концептуальної основи набула чинності з 1 січня 2020 року.
У новій редакції оновлено структуру документа, визначення 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», 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.
Зміни не привели до суттєвого впливу на фінансову звітність.
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2.3. Концепція діяльності керівництва в інтересах власників
Керівництво Товариства вважає, що в умовах в яких воно здійснює діяльність, в тому числі під
впливом світової пандемії COVID-2019, ефективність управління довіреними їй економічними
ресурсами є високою та прийнятною. Товариство досягло планових показників прибутковості.
2.4.Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є українська
гривня. Фінансова звітність складена у тисячах гривень, округлених до цілих.
2.5 Безперервність
Фінансова звітність Товариства була підготовлена виходячи з припущення
безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань
відбувається в ході звичайної діяльності. Дана фінансова звітність не включає коригування,
які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити
подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів
безперервності діяльності
2.6. Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік,
тобто період з 01 січня по 31 грудня 2020 року.
2.7. Рішення про затвердження фінансової звітності
Річна фінансова звітність Товариства затверджена до випуску керівником Товариства 24
лютого 2021 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не будуть мати права вносити
зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження.
2.8 Форма та назви у фінансових звітах
Формат фінансової звітності МСБО 1 «Подання фінансових звітів» не встановлює єдиного
формату фінансових звітів, у стандарті наводиться перелік показників, які необхідно наводити
в кожній з форм звітності та у примітках.
Перелік, форми та назви фінансової звітності Товариства застосовані відповідно НП(С)БО
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
Статті фінансової звітності за МСФЗ вписані в найбільш доречні рядки форм фінансових
звітів, затверджених Міністерством фінансів України. Розкриття додаткової інформації, як це
передбачено МСФЗ/МСБО, здійснюється у примітках до проміжної фінансової звітності.
3.Методи подання інформації у фінансових звітах
Згідно НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у
прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі «функції витрат» або
"собівартості реалізації", згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як
частини собівартості чи, наприклад, витрат на адміністративну діяльність.
Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових
коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається
інформація про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів.
Інформація про основні види грошових надходжень та грошових виплат формується на
підставі облікових записів Товариства.
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4. Використання оцінок та припущень
При підготовці фінансової звітності Товариство робить оцінки та припущення, які мають
вплив на визначення суми активів та зобов'язань, визначення доходів та витрат звітного
періоду, розкриття умовних активів та зобов'язань на дату підготовки фінансової звітності,
ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень
міжнародної фінансової звітності. Фактичні результати можуть відрізнятися від таких оцінок.
4.1. Опис операційного середовища та економічної ситуації
Товариство функціонує в нестабільному середовищі, що пов’язано з глибокою
економічною кризою, політичною нестабільністю та продовженням збройного конфлікту на
сході України. Стабілізація економічної ситуації в Україні значною мірою залежатиме від
ефективності фіскальних та інших економічних заходів, що будуть вживатися Урядом
України. Водночас не існує чіткого уявлення того, що саме робитиме Уряд для подолання
кризи.
З початку 2020 року спалах коронавірусу COVID-19 розповсюдився по всьому світу,
вплинувши на світову економіку та фінансові ринки. Протягом 2020 року очікується вплив на
оцінку фінансових інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю, на оцінку
очікуваних кредитних збитків щодо відповідних фінансових активів відповідно до МСФЗ 9
“Фінансові інструменти”, а також на оцінку знецінення окремих нефінансових активів
відповідно до МСБО 36 “Знецінення активів”. Внаслідок невизначеності і тривалості подій,
пов’язаних зі сполохом короновірусу COVID-19, компанія не має практичної можливості
точно та надійно оцінити кількісний вплив зазначених подій на фінансовий стан і фінансові
результати діяльності в 2020 році. В теперішній час компанія уважно слідкує за фінансовими
наслідками, викликаними зазначеними подіями..
У зв’язку з цим неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної
ситуації на фінансовий стан Товариства. У результаті виникає невизначеність, яка може
вплинути на майбутні операції та можливість збереження вартості його активів. Ця фінансова
звітність не включає жодних коригувань, які можуть виникнути в результаті такої
невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі та
зможуть бути оцінені.
4.2. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови,
керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової
політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних
рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність:
подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки
Товариства;
відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну
форму;
є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
є повною в усіх суттєвих аспектах.
Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність
наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:
а)
вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;
б)
визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та
витрат у Концептуальній основі фінансової звітності.
Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення
інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну
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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.
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.
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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 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;
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Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства
відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та
інших чинних МСФЗ.
5.2 Визнання та оцінка фінансових інструментів
Фінансові інструменти представляють собою фінансові активи та фінансові зобов’язання.
Актив це теперішній економічний ресурс, який контролюється суб’єктом господарювання у
результаті минулих подій. Економічний ресурс — право, котре має потенціал для отримання
економічних вигід .
Зобов'язання - існуючий обов'язок організації передавати економічний ресурс в результаті
минулих подій.
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.
5.2.1. 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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5.3 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
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гарантування вкладів фізичних осіб рішення про ліквідацію банківської установи 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.
5.4.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 інформації
про чисті активи ПЗНВІФ «Моноліт» станом 31.12.2020 р. Результати змін справедливої
вартості інвестиційних сертифікатів визнані у складі прибутку звітного періоду.
Детальніше наведено у примітці 6.4.
5.5.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.
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Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання
зобов’язань.
Поточну кредиторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює
за сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.
5.5.1 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.
5.6. 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.
5.7. 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.
5.8. 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 .
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5.9. Актив з права користування
Товариство виступає як орендар, застосовує МСФЗ (ІFRS) 16 «Оренда»
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.
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Подальша оцінка активу з права користування
Після дати початку оренди Товариство оцінює актив з права користування, застосовуючи
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 має договір оренди офісного приміщення. Строк користування згідно
договору оренди три роки. Товариством визнано актив права користування в сумі 144 тис.
грн. який відображено в Звіті про фінансовий стан в «основних засобах» та орендне
зобов’язання на таку ж суму. Орендне зобов’язання станом на 31.12.2020 року відображено у
складі поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями в сумі 41 тис. грн.
(Примітка 7.15) та довгострокові зобов’язання в сумі 76 тис. грн. (Примітка 7.15.1).
Актив з права користування та орендне зобов’язання розраховано виходячи з терміну
оренди на три роки. Товариство застосувало середню ставку дисконтування 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.
5.10. 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.
5.11. 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.
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5.12. Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або
конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж
неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі
економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов’язання.
Товариство 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.
5.13. 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
5.14. 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.
5.15. 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;
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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:
- 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.
5.15.1. 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.
5.16. 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.
5.17.Статутний капітал
Статутний капітал, включає в себе внески учасників.
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5.18 Резервний капітал
Згідно з положеннями законодавства України Товариство формує резервний капітал.
Згідно Статуту в Товаристві створюється резервний фонд в розмірі 25% статутного
(складеного) капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду становить 5% суми
чистого прибутку.
5.19 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.
5.20. 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
Грошові кошти

Інструменти
капіталу

Методики оцінювання

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

Метод оцінки
(ринковий,
дохідний,
витратний)

Вихідні дані

Ринковий

Офіційні курси НБУ

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.
Справедлива вартість
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інвестиційних
сертифікатів
визначається на
підставі даних про
вартість чистих активів
ІСІ на дату звітності.

Товариство має систему контролю у відношенні оцінок справедливої вартості. Зазначена
система включає. Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за незалежну
перевірку результатів інвестиційних операцій , а також всіх суттєвих оцінок справедливої
вартості. Спеціальні механізми контролю включають:
- перевірку спостережуваних котирувань;
- щоквартальну перевірку у відношенні спостережуваних ринкових угод;
- аналіз та вивчення суттєвих змін в оцінках.
6.2. Вплив використання закритих вхідних даних (3-го рівня) для періодичних оцінок
справедливої вартості на прибуток або збиток.
Суттєвого впливу використання закритих вхідних даних (3-го рівня) для періодичних оцінок
справедливої вартості на прибуток або збиток звітного та попереднього року не було.
6.3. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості
Класи
активів та
зобов’язань,
оцінених за
справедливо
ю вартістю
Дата оцінки
Інвестиційні
сертифікати
Грошові
кошти

1 рівень
(ті, що мають
котирування, та
спостережувані)
2020
2019

31.12.20
-

31.12.19
-

2 рівень
(ті, що не мають
котирувань, але
спостережувані)
2020
2019

31.12.20

31.12.19

-

-

35

64

3 рівень
(ті, що не мають
котирувань і не є
спостережуваними)
2020
2019

Усього
2020

2019

31.12.20

31.12.19

31.12.20

31.12.19

12 040

12 035

12 040

12 035

35

64

6.4. Переміщення між 1-м та 2-м рівнями ієрархії справедливої вартості
У 2020 року та в попередньому 2019 році переведень між рівнями ієрархії не було.
6.5. Рух активів, що оцінюються за справедливою вартістю з використанням вихідних
даних 3-го рівня ієрархії
В наступні таблиці наведена інформація за рік, що закінчився 31 грудня 2020:
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Класи активів,
оцінених за
справедливою
вартістю з
використанням 3-го
рівня ієрархії
Інвестиції в
інвестиційні
сертифікати

Залишки станом
на 31.12.2019 р.

Придбання
(продажі)

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

Залишки станом
на 31.12.2020 р.

12 035

-

+5
дооцінка до
справедливої
вартості

12 040

В звітному періоді 2020 року проведено оцінку справедливої вартості інвестиційних
сертифікатів. Оцінка проводилась на підставі інформації про чисті активи ПЗНВФ «Моноліт»
станом 31.12.2020 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 5 тис. грн. визнані у складі прибутку
звітного періоду:
№

1

Назва контрагента

Частка
Товариства
у пайовому
капіталі
ПЗНВІФ

Інвестиційні
сертифікати
ПЗНВІФ «Моноліт»
(Код ЄДРІСІ 233243)
ВСЬОГО:

Чисті
активи
ПЗНВІФ
на
31.12.2020

75,28

15992

75,28

15992

Балансова
Сума
Балансова
вартість
переоцінки
вартість
інвестиції в
інвестиції в
інвест.
інвест.
сертифікати
сертифікати
на
на
31.12.2019
31.12.2020
12035
+5
12040

12035

+5

12040

6.6 Інші розкриття, що вимагають МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»
В наступній таблиці представлена інформація про суттєві неспостережувані вихідні дані, що
використані на кінець 2020 року для оцінки справедливої вартості чистих активів, віднесених
до 3-го рівня ієрархії справедливої вартості станом на 31.12.2020, поряд з аналізом чутливості
до змін в неспостережуваних даних, які Товариство вважає обґрунтовано можливими станом
на звітну дату, виходячи з припущення, що всі інші змінні показники залишаться без змін:
Класи активів,
оцінених за
справедливою
вартістю з
використанням
3-го рівня
ієрархії
Інвестиційні
сертифікати

Справедлива
вартість
чистих
активів (доля
Товариства)

12040

Метод
оцінки

Дані про
вартість
чистих
активів

Суттєві
неспостережув
ані дані

Обґрунтова
не
відхилення

Відсоток зміни
вартості чистих
активі за рік

+ 0,04%

Аналіз
чутливості
справедливої
вартості до
неспостережува
них даних

+5
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Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю:
Стаття
Фінансові інвестиції
Грошові кошти

Балансова вартість
31.12. 2020 31.12.2019
12 040
12 035
35
64

Справедлива вартість
31.12.2020
31.12.2019
12 040
12 035
35
64

Справедлива вартість дебіторської та кредиторської заборгованості неможливо визначити
достовірно, оскільки немає ринкового котирування цих активів.
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
2020 рік
Дохід від реалізації послуг з управління активів ПІФ
Дохід від реалізації послуг з управління активів НПФ
Дохід від реалізації послуг з адміністрування НПФ
Інші доходи
Інші операційні доходи
Всього доходи
7.2. Інші доходи, інші витрати
Інші доходи
Дохід від реалізації інвестиційних сертифікатів
Дохід від зміни вартості інвестиційних сертифікатів
Кредитний резерв списано в дохід від повернення
депозиту
Всього
Фінансові витрати
Фінансові витрати по користуванню активом
Всього фінансові витрати
Інші витрати
Збитки від реалізації інвестиційних сертифікатів
Всього інших витрат

2019 рік

3 194
4 489
1 796
9 479

2020 рік

2 072
3 541
1 416
7 029

2019 рік
5
38

300
173
38

43

511
2019 рік
8
8
2019 рік

2020 рік
14
14
2020 рік
-

301
301
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7.3. Адміністративні витрати

Матеріальні витрати
Витрати на персонал
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Амортизація права користування орендним активом
Витрати на охорону
Консультаційні, інформаційні, аудиторські, нотаріальні
послуги, депозитарні послуги зберігача
Витрати з оренди
Послуги зв’язку
Супровід програмного забезпечення
Послуги банків
Інші витрати
Членські внески
Пенсійні внески в НПФ
Всього адміністративних витрат
Інші операційні витрати
Всього витрат
7.4. Фінансові доходи та витрати
Процентні доходи
Відсотки по депозитних рахунках в банках
Всього процентні доходи

2020 рік

2019 рік

64
1 319
290
30
50
7
7 874

40
1 054
232
25
53
7
6 036

14
48
8
89
56
123
9 972
38
10 010

11
48
9
89
56
78
7 738
41
7 779

2020 рік

2019 рік

657
657

689
689

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:
31.12.2020
Прибуток до оподаткування
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.
Податкова ставка податку на прибуток
Поточний податок за встановленою ставкою
Витрати з податку на прибуток

31.12.2019

155
-

141
-

18%
28
28

18%
25
25
29

ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ГАРАНТІЯ-ІНВЕСТ» (код 33238312)
(в тис. грн.)

Поточний податок на прибуток визначається за ставкою 18%, виходячи з оподатковуваного
прибутку за рік, розрахованого за правилами податкового законодавства України
7.6. Нематеріальні активи
За історичною вартістю
Балансова вартість:
На 31.12.2018 року
Надходження
Вибуття
На 31.12.2019 року
Надходження
Вибуття
На 31.12.2020 року
Накопичена амортизація:
На 31.12.2018 року
Нарахування за рік 2019
На 31.12.2019 року
Нарахування за рік 2020
Вибуття
На 31.12.2020 року
Чиста балансова вартість:
На 31.12.2019 року
На 31.12.2020 року

Програмне забезпечення
289
289
289
237
7
244
7
251
45
38

7.7. Основні засоби
За історичною
Машини та
вартістю
обладнання
1
Балансова вартість:
На 31.12.2018
102
року
Надходження
9
Вибуття
На 31.12.2019
111
року
Надходження
51
Вибуття
На 31.12.2020
162
року
Накопичена амортизація:
На 31.12. 2018
81
року
Нарахування за
7
рік 2019
Вибуття за рік
2019 р.

Меблі та
приладдя

2

Інші
основні
засоби

3

Актив з
права
користування
4

Всього
5

24

50

-

176

24

5
55

71
71

85
5
261

6
2
28

1
23
33

144
71
144

202
96
367

5

45

-

131

5

6

53

71

5

-

-

5
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На 31.12. 2019
88
10
51
53
202
року
Нарахування за
17
5
1
50
73
рік 2020 року
Вибуття за рік
1
23
71
95
2020 р.
На 31.12. 2020
105
14
29
32
180
року
Чиста балансова вартість
На 31.12.2019
23
14
4
18
59
року
На 31.12.2020
56
15
4
112
187
року
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 2020
31 грудня 2019
Інвестиційні сертифікати
ПЗНВІФ «Моноліт» (код ЄДРІСІ 233243 ),
доля Товариства в пайовому капіталі 75,28%

12 040

12 035

Всього:

12 040

12 035

7.9. Запаси
Витратні матеріали (за історичною
вартістю)
Всього запаси

31 грудня 2020
-

7.10. Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість
31 грудня 2020
Торговельна дебіторська
заборгованість за послуги з управління активами
та адміністрування
ВСЬОГО: в т.ч.
1 052
- ПЗНВІФ «Вектор» (код ЄДРІСІ 233242)
328
- ПЗНВІФ «Моноліт» (код ЄДРІСІ 233243)
143
- ПЗНВІФ «Оскар» (код ЄДРІСІ 233228)
6
- ВПФ «Фармацевтичний» (код ЄДРПОУ
575
33262460)
Дебіторська заборгованість за виданими авансами
17
Всього :

1 069

31 грудня 2019
31 грудня 2019

624
48
134
442
10
634

Дебіторська заборгованість Товариства не має забезпечення. Прострочена дебіторська
заборгованість відсутня.
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7.11.Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів
31 грудня 2020
31 грудня 2019
Поточна дебіторська заборгованість
за розрахунками з нарахованих
доходів (відсотки за депозитами)
Всього
Прострочена та знецінена дебіторська заборгованість з нарахованих доходів відсутня.
7.12 Поточні фінансові інвестиції
Поточні фінансові інвестиції

31 грудня 2020
-

31 грудня 2019
-

Резерв під очікувані кредитні збитки

-

-

Всього
7.13. Грошові кошти

-

-

Рахунки в банках
Грошові кошти на депозитних
рахунках ( до 1 року)
Резерв під очікувані кредитні збитки
Всього

31 грудня 2020
35
3 800
(38)
3 797

31 грудня 2019
64
3 800
(38)
3 826

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 38 тис. грн. 1% від коштів розміщених на депозитному рахунку.
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 31.12.2020
31.12.19
Причини змін
в сумі, яка дорівнює
12-місячним очікуваним
38
38
Збільшення
суми
кредитним збиткам:
депозиту
За депозитами
Станом на 31 грудня 2020 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 2019 року зареєстрований та повністю сплачений капітал складав 15
000 тис. грн.
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7.15. Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість
31 грудня 2020
Поточна кредиторська заборгованість
41
за довгостроковими зобов’язаннями
(поточні орендні зобов’язання)
Торговельна кредиторська
заборгованість за інформаційні
послуги, консультаційні послуги;
922
послуги зв’язку, депозитарні послуги,
освітні послуги та інші послуги
Розрахунки з бюджетом
Розрахунки зі страхування
Заробітна плата
Всього

28

31 грудня 2019
19

622

25
-

-

991

665

7.15.1 Довгострокові зобов’язання
31 грудня 2020
Довгострокові зобов’язання
(орендні зобов’язання)
Всього
7.16 . Короткострокові забезпечення
Резерв відпусток персоналу
Пенсійне забезпечення за програмою
з визначеним відсотком від суми
заробітної плати
Всього

31 грудня 2019

76

-

76

-

31 грудня 2020
57
-

57

31 грудня 2019
53
-

53

7.17. Звіт про рух грошових коштів
Звіт грошових коштів за 2020 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.
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Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності за 2020 року становить – 629 тис грн.
(від’ємне значення).
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності за 2020 року становить – 600 тис.
грн. (додатне значення)
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності за 2020 року становить - 0 тис. грн.
Чистий рух грошових коштів за 2020 року становить – 29 тис. грн. (від’ємне значення).
7.18. Звіт про зміни в капіталі
Товариство складає Звіт про зміни у власному капіталі де інформує про зміни у власному
капіталі відповідно до МСБО 1. Звіт про власний капітал .
До статей власного капіталу в балансі Товариства входять:
31 грудня 2020
31 грудня 2019
Статутний капітал
15 000
15 000
Резервний капітал
45
39
Нерозподілені прибутки / непокриті
962
841
збитки
Всього власний капітал
16 007
15 880
Протягом звітного періоду зміни у власному капіталі відбулися за рахунок отриманого
прибутку за результатами діяльності за 2020 рік в сумі 127 тис. грн.
В 2020 році сформовано резервний капітал в сумі 6 тис. грн. (Протокол від 10.02.2020
№81).
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
судовим процесом.

Товариство не є ні позивачем, ні відповідачем за жодним

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.
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Економічне середовище
Товариство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні
акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися.
Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються
українським урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Товариства.
Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського уряду може мати вплив на
реалізацію активів Товариства, а також на здатність Товариства сплачувати заборгованості
згідно зі строками погашення.
Керівництво Товариства провело найкращу оцінку щодо можливості повернення та
класифікації визнаних активів, а також повноти визнаних зобов'язань. Однак Товариство ще
досі знаходиться під впливом нестабільності, вказаної вище.
Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів
Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної
нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть
бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Товариства.
Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які
знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської
заборгованості Товариству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату
балансу. Враховуючи той факт, що поточна дебіторська заборгованість буде погашена в січні
2021 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 у 2020-2019 рр. наведена в таблиці нижче:
Група

А

1

№
запису

Повна назва юр. особи власника (учасника) Товариства
чи П.І.Б фіз. особи – власника (учасника) та посадової
особи Товариства

2
3
Учасники Товариства – юридичні особи та фізичні особи
1
Товариство з обмеженою відповідальністю «Потенціал+»
ЄДРПОУ 32753920

Частка в
Статутном
у капіталі
Товариств
а, %
4
98,72%
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фізична особа - Безпалько Микола Андрійович, кінцевий
бенефіціарний власник
Керівники – фізична особа
3
Зелинський Антон Олександрович директор ТОВ «КУА
«Гарантія-Інвест»
4
Довбня Анатолій Васильович директор ТОВ «Потенціал+»
Інші
5
Пайовий закритий недиверсифікований венчурний
інвестиційний фонд «Вектор», фонд в управлінні, ЄДРІСІ
233242, не є юридичною особою
6
Пайовий закритий недиверсифікований венчурний
інвестиційний фонд «Моноліт» фонд в управлінні, ЄДРІСІ
233243, не є юридичною особою
7
Пайовий закритий недиверсифікований венчурний
інвестиційний фонд «Оскар» фонд в управлінні, ЄДРІСІ
233228, не є юридичною особою
8
Відкритий пенсійний фонд «Фармацевтичний», фонд в
управлінні та адмініструванні, ЄДРПОУ 33262460
9
фізична особа - Ржепецька Ірина Миколаївна, кінцевий
бенефіціарний власник
10
фізична особа - Голобородько Олег Борисович, кінцевий
бенефіціарний власник
11
фізична особа - Пшенична Наталія Федорівна, кінцевий
бенефіціарний власник
12
фізична особа - Артеменко Тетяна Федорівна, кінцевий
бенефіціарний власник
2

Б

С

1,28%

0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

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

1
Дохід від реалізації
(Послуги з управління
активами)
Дохід від реалізації
(послуги з адміністрування)
Поточна дебіторська
заборгованість
Короткострокові виплати
працівникам (провідному
управлінському персоналу)

2020
Операції з
пов'язаними
сторонами
2

Всього

3

2019
Операції з
пов'язаними
сторонами
4

Всього

5

7 683

7 683

5613

5613

1 796

1 796

1416

1416

1 052

1 052

624

624

367

1 319

293

1 054
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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 01.01.2020 по 31.12.2020 р. нарахована у сумі 367 тис. грн. . і
виплачена вчасно.
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
Фінансова діяльність, як правило пов’язана із значними ризиками. Крім того, в своїй
діяльності Товариство наражається також на ризики які пов’язані із загальним станом
економіки в країні. Україна, як країна де ведення бізнесу і - особливо бізнесу, пов’язаного з
фінансовою діяльністю, протягом останніх 10 років залишається країною з високим
ризиками, про що свідчать низькі, на рівні спекулятивних кредитний рейтинг країни.
Бойові дії на Сході країни, які призвели до розриву господарських зв’язків між
підприємствами, втрата контролю над частиною території, фактична економічна блокада зі
сторони Росії в період 2014-2020 років призвели до дуже серйозного економічного спаду в
Україні.
Увесь світ починаючи з середини грудня 2019 року, потрапили під величезний вплив
Всесвітньої епідемії корона вірусної хвороби, яка отримала назву COVID-19. За звітний період
пандемія суттєво вплинула на тренди розвитку світової економіки, не залишивши осторонь
жодної країни, у тому числі України, перш за все, це пов’язано із жорсткими карантинними
заходами, які ввели уряди багатьох країн: закриття торгово-розважальних центрів, заборона
відвідання усіх масових заходів, обмеження у пересуванні як у межах країни, так і при
перетині її кордонів, скорочення виробництва .
Зовнішні ризики які впливають на економіку України, нова світова криза (внаслідок
руйнування усталених виробничих зв’язків, банкрутства ряду промислових виробників в
країнах ЄС/світі)», дефіцит зовнішнього фінансування та звуження можливостей доступу до
міжнародних ринків капіталів, вихід нерезидентів з ОВДП, посилення гібридних загроз
національній безпеці України, у т.ч. активне військове протистояння на сході країни,
виникнення інших хвиль пандемії COVID-19 в світ.
Внутрішніми ризиками для вітчизняної економіки виявилося значне зростання дефіциту
державного бюджету та касових розривів у ПФУ, інших Фондах державного соціального
страхування, зростання безробіття через повернення заробітчан, масове звільнення
працівників, банкрутство підприємств середнього та малого бізнесу, експоненціальне
поширення COVID-19, не спроможність медичної системи зупинити пандемію в Україні,
зростання негативних очікувань економічних агентів, посилення неплатоспроможності
реального сектору економіки, збереження високого рівня корупції, збереження низької
кредитної активності комерційних банків у реальному секторі.
Діяльність Товариства піддається різним фінансовим ризикам:
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Кредитний ризик
Кредитний ризик – являє собою ризик фінансового збитку для Товариства, внаслідок
повного чи часткового невиконання контрагентом своїх зобов’язань по договору. Кредитний
ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в
банках, облігації та дебіторська заборгованість.
Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка
кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка
інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов’язання.
Товариство використовує наступні методи управління кредитними ризиками:
- ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів;
- ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційованою
групою);
- ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за
Національною рейтинговою шкалою;
- ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту
та неповернення депозитів
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 31.12.2020 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.
2020 рік називають роком зниження процентних ставок за депозитними вкладами в банках.
В звітному році ставки за депозитами уже на порядок нижчі за ті, які були іще рік тому, і
продовжуються знижуватися чи не щомісяця .
Річна ставка по депозиту вклад Товариства в 2019 році – 18,00%, в 2020 році – 10,75 %
Вклади в банках (депозити), у тому числі назва банківської
установи, кредитний рейтинг
ПАТ «Ідея Банк» ( РА «Кредит-Рейтинг» uaAА )

31.12.2020

31.12.2019

3 762

3 762

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
становить 1% від вартості розміщених коштів.
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Ринковий ризик
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик
охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик.
Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції,
відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у
зв’язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти.
Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові
потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих,
що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи
спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його
емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими
здійснюються операції на ринку.
Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів
пом’якшення цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та
дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим
прибутком.
Активи, які наражаються на цінові ризики :
Тип активу
Інвестиційні сертифікати
Всього
Частка в активах Товариства, %

31.12. 2020
12 040
12 040
70,28 %

31.12.2019
12 035
12 035
72,5 %

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
31.12.2020
Депозити
3 762
Частка в активах Товариства, %

21,96 %

31 .12.2019
3 762
22,66 %

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.
Стан та динаміка ліквідності – спроможності своєчасно виконувати свої зобов’язання –
ретельно контролюється керівництвом Товариства, для чого управлінський персонал
використовує процес детального бюджетування та прогнозу надходження і видатків грошових
коштів для того, щоб отримати гарантії наявності адекватних ліквідних коштів як
забезпечення виконання свої платіжних зобов’язань.
Динаміка рівня ризику ліквідності Товариства характеризується наведеними даними
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№ з/п

Показники

на 31.12.2020

1.Вихідні данні
Вартість активів на кінець звітного періоду
Вартість поточних активів на кінець звітного
1.2.
періоду
1.2.1. у тому числі: запаси
1.2.2. гроші, розрахунки та інші активи
зр.1.2.2- гроші та їх еквіваленти, поточні
1.2.2.1 фінансові інвестиції
1.3.
Зобов'язання на кінець звітного періоду
1.3.1. довгострокові зобов'язання
1.3.2. поточні забезпечення
1.3.3. поточні зобов’язання
2.Показники ліквідності Товариства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності. Показує,
яка частина боргів підприємства може бути
2.1.
сплачена негайно. Нормативне значення > 0,2
Коефіцієнт швидкості ліквідності (лакмусовий).
Характеризує платіжні можливості
підприємства щодо сплати поточних
зобов’язань за умови своєчасного проведення
розрахунків з дебіторами. Нормативне значення
2.2.
> 0,6
Коефіцієнт покриття. Показує достатність
ресурсів підприємства, які можуть бути
використані для погашення його поточних
2.3.
зобов’язань. Нормативне значення > 1,5
1.1.

на 31.12.2019

17 131

16 599

4 866
4 866

4 460
4 460

3 797
1 124
76
57
991

3 826
719
53
666

3,62

5,32

4,64

6,20

4,64

6,20

Наведені у таблиці показники, надають підставу для висновків щодо ліквідності активів
Товариства, вартість активів за 2020 рік збільшилась на 532 тис. грн., всі показники
ліквідності активів (поточної платоспроможності) Товариства знаходяться на високому рівні,
значно перевищуючи їх нормативні значення.
Інформація щодо недисконтованих платежів за фінансовими зобов'язаннями Товариства в
розрізі строків погашення представлена наступним чином:
Рік, що закінчився
31.12.2020 року

1
Торговельна та
інша кредиторська
заборгованість

До 1
місяця

Від 1
Від 3
Від 1 Більше 5
місяця до місяців до року до років
3 місяців
1 року
5 років

2

3
922 -

4

5
-

6
-

Всього

7
-

922
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Поточна
заборгованість за
розрахунками з
бюджетом
з податку на
прибуток

Всього

28

922

31 .12.2019 року

Торговельна та
інша кредиторська
заборгованість
Поточна
заборгованість за
розрахунками з
бюджетом з
податку на
прибуток

Всього

-

-

-

-

28

28

950

До 1
місяця

Від 1
Від 3
Від 1 Більше 5
місяця до місяців до року до років
3 місяців
1 року
5 років
622
-

Всього

622

25

622

25

25

-

-

-

647

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.
Динаміка показників фінансової стійкості і рентабельності капіталу
№ з/п
Показники
на 31.12.2020
на 31.12.2019
1.1.

Чистий дохід від реалізації

1.2.

9479

7029

Вартість активів на кінець року

17131

16599

1.3.

Середньорічна вартість активів

16865

16530

1.4.

Середньорічна вартість власного
капіталу

15944

15822

15880

15764

16007

15880

1124

719

127

116

1.6.

Вартість власного капіталу на початок
звітного періоду
Вартість власного капіталу на кінець
звітного періоду

1.7.

Зобов'язання на кінець року

1.8.

Фінансовий результат звітного періоду,
чистий прибуток (збиток)
2. Показники фінансової стійкості

1.5.
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2.1.

коефіцієнт віддачі власного капіталу
(фінансової незалежності)

0,93

0,96

2.2.
коефіцієнт левериджа (рівень боргу)
0,065
0,043
3.Показники рентабельності (віддачі) власного капіталу, активів та ділової активності
3.1.

коефіцієнт віддачі власного капіталу.

0,008

0,007

3.3.

коефіцієнт рентабельності активів

0,008

0,007

3.4.

коефіцієнт рентабельності продажів.

0,013

0,016

коефіцієнт обертання активів
0,562
0,425
Наведені показники, свідчать, що діяльність Товариства в 2019-2020 р.р. була
рентабельною, вартість власного капіталу (чистих активів) збільшилась на 127 тис. грн. або на
0,8 % внаслідок прибуткової діяльності у 2020 році.
У 2019-2020рр. залежність Товариства від зовнішніх джерел фінансування є незначною
коефіцієнт левериджа (рівень боргу) становить на 31.12.2020 року 0,065 (при припустимому
значені до 1,00.
Коефіцієнт рентабельності капіталу (віддача капіталу) у 2020 році збільшився
порівняно з 2019 роком в 1,14 рази
Коефіцієнт рентабельності продажів показує скільки прибутку припадає на одиницю
реалізованої продукції (товари, послуги) порівняно з минулим роком він дещо знизився.
Коефіцієнт обертання активів – поліпшення ділової активності – прискорення
обертання з 0,425 до 0,562 на 32%.
Дії керівництва для недопущення зменшення вартості чистих активів та для ефективного
управління капіталом, здійснює заходи з управління капіталом, спрямовані на зростання рівня
рентабельності за рахунок оптимізації структури заборгованості таким, чином щоб
забезпечити безперервність діяльності. Слід відзначити, що винагорода, яку отримало
Товариство у 2020 році, збільшилась на 34,85 %, але при цьому і витрати Товариства також
збільшуються.
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.
Керівництво проводить велику роботу для зменшення ризику «проїдання» капіталу, з
метою ретельного встановлення рівня плати за управління активами фондів, щоб з одного
боку покривати свої витрати та отримувати прибуток, з іншого – бути конкурентними на
ринку фінансових послу
Результати розрахунку вартості чистих активів Товариства на 31.12.2020 року та на
31.12.2019 року наведені нижче:
3.5.
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тис. грн.
Дата

Активи

Зобов’язання

31.12.2020
31.12.2019

17 131
16 599

1 124
719

Вартість чистих активів
(гр. 2 – гр. 3)
16 007
15 880

Результати порівняння розміру вартості чистих активів з розміром статутного капіталу
наведені в таблиці нижче:
тис. грн.
Вартість
Статутний
Різниця
Рік
чистих активів
капітал
(гр. 2 – гр. 3)
31.12.2020
16 007
15000
1 007
31.12.2019
15 880
15000
880
Розмір власного капіталу Товариства на 31.12.2020 р. відповідає вимогам п. 12 розд. 3
Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних
паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління
активами), затверджених рішенням НКЦПФР № 1281 від 23.07.2013 р. (із змінами та
доповненнями), і є більшим ніж рівень 7 000 тис. грн.
Склад власного капіталу на дату фінансової звітності (16 007 тис. грн.):
- Зареєстрований капітал (оплачений капітал)
15000 тис. грн.
- Резервний капітал
45 тис. грн..
- Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
962 тис. грн.
Пруденційні нормативи, що застосовуються до Товариства
Відповідно до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на
фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженого рішенням
НКЦПФР
№ 1597 від 01.10.2015 р. (з врахуванням змін) Товариство розраховує такі
показники:
Назва показника
Показник
мінімального розміру
власних коштів
Норматив достатності
власних коштів
Коефіцієнт покриття
операційного ризику
Показник фінансової
стійкості Товариства

На 31.12.2020
Фактичне
Нормативна
значення
вимога
3 802
3 500

На 31.12.2019
Фактичне
Нормативна
значення
вимога
3 684
3 500

1,9653

Не менше 1

2,3028

Не менше 1

3,6806

Не менше 1

4,3754

Не менше 1

0,9344

Не менше 0,5

0,9567

Не менше 0,5

Проведений аналіз пруденційних показників Товариства, з огляду на той факт, що
показники відповідають теоретичним нормативним значенням, вказує на дотримання
Товариством пруденційних показників станом на кінець дня 31.12.2020 року. Результати
аналізу пруденційних показників вказують на низький ступінь ризику Товариства.
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11. Oncpaidnni ccrMcnTu
ITponrroM 2020 poKy TosapHCTBO 3JJ.iH:cmomuro .ni5LihHiCTh B O.llHOMY reorpa<PiqHoMy

Ta 6i3Hec

cerMeHTI.

12. llo.1:d'i niCJIH 3BiTIIOl JJ:3TH
BiarroBi.llHO ao 3acaa, BH3HaqeHHX MCEO 10 m;oao rroam rricmr aaTH 6a.rraHcy, rroaii" rn;o
rroTpe6yiOTh KopHrysaHH5I aKTHBiB Ta 3o6os' 5!3aHh TosapHCTBa Bi.llCYTHi.

t(upcKTop
TOB «KY A «rapanTiH-InsccT»

A.O. 3cJIHHCbKHH

roJIOBHHH 6yxraJITCp

TOB «KY A «rapauTiH-hrsccT»

T .A. KymuipyK
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