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1.

зАгАльнА IнФормАцIя

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ
АКТИВАМИ "ДОБРОБУТ-ФIНАНС" (да_rli - Товариство), код еДРПОУ 42082З58, зареестровано

20.04.2018 р. вiдповiдно до чиЕного законодавства Украiни.
Повна назва Товариства:
Укранською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З

упрАвлIннrI АктивАми "доБроБут-ФIнАнс"
АНГЛiЙСЬКОЮ МОВОЮ:

"WELFARE-FINANCE"

LIMITED LIABILITY COMPANI "ASSET MANAGEMENT COMPANY

Скорочена назва Товариства:
УкраiЪською мовою: ТОВ "КУА "ДОБРОБУТ-ФIНАНС"
Англiйською мовою: LLC "АМС "WELFARE-FINANCE"

Мiсцезнаходження Товариства: 14000, MicTo Чернiгiв, Проспект Перемоги, булинок 127, офiс 207-208.
OcHoBHi види дiяльностi товариства за КВЕ.Щ: 66.30 Управлiння фондаruи;
Стаfiом на 3l березня 2019 р. учасниками Товариства були
Учасники
31.03.2019

Розмiр внеску, грн.

Dедоров,Щмитро Владиславович

68,75О/о

5 500 000,00

Иатюшко Сергiй Миколайович

31,25o/o

2 500 000,00

Всього

100,0Оlо

8 000 000,00

Статугний капiтал сформовано в повному обсязi 25 квiтня 2018 р., шляхом внесення готiвкових
коштiв на розрtжунковий рахунок Товариства.

Кiлькiсть працiвникiв станом на 30 червня 2019 р. складала 9 осiб (3 основних, б срлiсника).
.Щиректор Матюшко Сергiй Миколайович працюе з 20,04.2018 р., призначений Наказом Jф 1-К
вiд20.04.2018 р.
Головний бухга;rтер Вовк Ната.пiя Олександрiвна працюе з 01.06.2018 р., призначена Наказом
Ns 5-К вiд 31.05.2018 р.

поdii пiсля dаmч балансч,

Подiй, якi могли мати суттевий вппив на фiнансовий стан Товариства пiсля дати балансу не
вiдбувалося.

2.

ЗАГАЛЬШ ОСНОВИ ФОРМУВАНIIЯ ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI
подання та вiдповiднiсть МСФЗ
Фiнансова звiтнiсть Товариства е фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка

2.1. Щостовiрне

сформована з метою достовiрного подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та
гРОшоВих потокiв Товариства для задоволення iнформацiЙних потреб широкого коJIа користувачiв при
прийнятгi ними економiчних рiшень

Концептуальною основою промiжноi фiнансовоi звiтностi Товариства за 1-е пiврiччя 2019 р., е

Мiжнароднi стандарти фiнансовоi звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти
бухга;lтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних

стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi MiHicTepcTBa
фiнансiв Украiни.
Пiдготовлена Товариством промiжна фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень
вiдповiдас BciM вимогам чинних МСФЗ з врахувtlнням змiн, внесених РМСБО, дотримання яких
забезпечуе достовiрне подання iнформаuii в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречноi, достовiрноi,
зiставноi та зрозумiлоi iнформацii.
При формуваннi промiжноi фiнансовоi звiтностi Товариство керувЕtлося також вимогами
нацiональних законодавчих та нормативних aKTiB щодо органiзацii i ведення бухгалтерського облiку та
скJIаданшI фiнансовоi звiтностi в УкраiЪi, якi не протирiчать вимогап{ МСФЗ.
2.2. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта,

сryпiнь округлення
Валюта подання звiтностi вiдповiдае функцiональнiй валютi, якою е нацiональна валюта

УкраiЪи - гривня, скJIадена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч.
2.3. Пригryщення про безперервнiсть

дiяльностi

Промiжна фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi
дiяльностi, вiдповiдно до якого реаrriзацiя активiв погаrтrення зобов'язань вiдбуваеться в ходi
звичайноi дiяльностi. Промiжна фiнансова звiтнiсть не включае коригув€tння, якi необхiдно було б
провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подчlльше здiйснення фiнансовогосподарськоi дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi.
Управлiнський персон€Lп, оцiнюючи доречнiсть припущення про безперервнiсть, бере до уваги
всю наявну iнформацiю щодо майбутнього - щонайменше на |2 мiсяцiв з кiнця звiтного перiоду.
Таким чином, у результатi оцiнювання управлiнський персонал не мас iнформацii про cyTTeBi
невизначеностi, пов'язанi з подiями чи р{овами, якi можуtь спричинити значний cyMHiB щодо
здатностi Компанii продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй осцовi.

i

2.5. Рiшення про затвердження промiясноi фiнансово[ звiтностi

Промiжна фiнансова звiтнiсть Товариства затверджуеться до випуску (з метою оприJIюднення)
керiвником Товариства25 пипня 2019 року. Hi уrасники Товариства, Hi iншi особи не м€lють права
вносити змiни до цiеi фiнансовоI звiтностi пiсля ii затвердження до випуску.
2.5. Звiтний перiод промiжноi фiнансовоi

звiтностi

Звiтним перiодом, за який сформована промiжна фiнансова звiтнiсть за перiод з 01 сiчня по 30
червня 2019 року.
3.

CYTTEBI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОi ПОЛIТИКИ

3.1. Основи оцiнки, застосована при складаннi фiнансовоiзвiтностi.
Щя фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на ocHoBi iсторичноi BapTocTi активiв та справедливоi або

Еlп4ортизованоi BapTocTi фiншrсових активiв та зобов'язань вiдповiдно до МСФЗ 9 кФiнансовi
iнструпtенти), а також iнвестицiйноi Hepy<oMocTi, яка вiдображаеться за справедливою вартiстю
вiдповiдно до МСБО 40 <Iнвестицiйна HepyxoMicTb>. Оцiнка справедливоi BapTocTi здiйснюеться з
використанням методiв оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB, дозволених МСФЗ 13 кОцiнки за
справедливою вартiстю>. TaKi методи оцiнки включають використання справедпивоi BapTocTi як цiни,
яка була б отримана за продаж активу, або сплачена за trередачу зобов'язання у звичайнiй операцii мiж
rIасниками ринку на дату оцiнки. Зокрема, використання бiржових котирувань або даних про поточну
ринкоВУ BapTicTb iншого аналогiчного за характером iнструпtенту, аналiз дисконтованих грошових
потокiв або iншi моделi визначенЕя справедливоi BapTocTi. Передбачувана справедлива BapTicTb
фiнансових активiв i зобов'язань визначаеться з використанням наявноi iнформацii про ринок i
вiдповiдних методiв оцiнки.

3.2. Загальнi полоясення щодо облiкових полiтик

Основа формування облiкових полiтик
Облiковi полiтики - KoHKpeTHi принципи, основи, домовленостi, правила та практика,
застосованi суб'ектом господарювання при складаннi та поданнi фiнансовоi звiтностi. МСФЗ наводить
облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фiнансову звiтнiсть, яка
мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю про операцii, iншi подii та р{ови, до яких вони
застосовуються. TaKi полiтики не слiд застосовувати, якщо вгIлив ik застосування е носуттевим.
Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена керiвником Товариства вiдповiдно до
вимог МСБО 8 кОблiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помипки) та iнших чинних МСФЗ,
зокрема, МСФЗ 9 кФiнансовi iнструмеЕти) та МСФЗ 15 к,Щохiд вiд договорiв з клiентами).
3.2.1,

3.2.2 Iнформацiя про змiпи в облiкових полiтиках
Товариство обирае та застосовуе своi облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцii,
iнших подii або ).мов, якщо МСФЗ конкретно не вимагае або не дозволяе визначеIIня категорii статей,
для яких iншi полiтики можуть бути доречними.
3.2.3 Форма та назви фiнансових звiтiв
Перелiк та назви форм фiнансовоi звiтностi Товариства вiдповiдЕtють вимогап4, встановленим
НП(С)БО 1 кЗагальнi вимоги до фiнансовоi звiтностi> та форми примiток, що розробленi вiдповiдно
до МСФЗ.
3,2.4. Методи подання iнформацiiу фiнансових звiтах
Згiдно з МСФЗ та враховуючи НП(С)БО 1 Звiт про сукупний дохiд передбачае подання виц)ат,
визнаних у прибутку або збитку, за класифiкацiею, основаною на методi <функцii витрат> або
<собiвартостi реа-пiзацii>, згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до ix функuiй як частини
собiвартостi чи, наприкJIад, витрат на адмiнiстративну дiяльнiсть.
Представлення грошових пoToKiB вiд операцiйноi дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв
здiЙснюеться iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкриваеться iнформацiя про ocHoBHi
класи надходжень грошових коштiв чи виплат |рошових коштiв. Iнформацiя про ocHoBHi види
грошових надходжень та грошових виплат формуеться на пiдставi облiкових записiв Товариства.
3.3. Облiковi

полiтики щодо фiнансових iHcTpyMeHTiB

3.3.1. Визнання та оцiнка фiнансових iHcTpyMeHTiB
Товариство визнае фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли
воно стае стороною контрактних положень щодо фiнансового iHcTpyMeHTa. Операцii з придбання або
продажу фiнансових iHcTpyMeHTiB визнаrоться iз застосуванням облiку за датою розрахунку.
За строком виконаЕня фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання подiляються на поточнi (зi
СТрокоМ виконання зобов'язань до 12 мiсяцiв) та довгостроковi (зi строком виконtlння зобов'язань
бiльше 12 мiсяцiв).

Товариство класифiкуе фiнансовi активи як TaKi, що оцiнюються

у

подальшому або за

ап,Iортизованою собiвартiстю, або за справедливою вартiстю на ocHoBi обох таких чинникiв:
а) моделi бiзнесу суб'екта господарювання для управлiння фiнансовими активами; та
б) характеристик конкретних грошових потокiв фiнансового активу.

Товариство визнае TaKi категорii фiнансових активiв:
о фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням
результату
переоцiнки у прибутку або збитку;
о фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю.
Товариство визнае TaKi категорii фiнансових зобов'язань :
о фiнансовi зобов'язання, оцiненi за аlrлортизовЕtною собiвартiстю;

о фiнансовi зобов'язання,

оцiненi за справедливою вартiстю,

з

вiдображенням результату

переоцiнки у прибутку або збитку.
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство оцiнюе
iх за iхньою справедливою вартiстю.
При припиненнi визнання фiнансового активу повнiстю рiзниця мiж:
а) балансовою вартiстю (оцiненою на дату припинення визнання) та
б) отриманою компенсацiею (включаючи будь-який новий отриманий актив MiHyc буль-яке нове взяте
зобов'язання) визнають у прибутку або збитку.
Фiнансовий актив оцiнюеться за ап,Iортизованою собiвартiстю, якщо BiH придбаваеться з метою
оДержання договiрних грошових потокiв i договiрнi уплови фiнансового активу генерують грошовi
поТоки, KoTpi с суто виплатами основноi суми та процентiв на непогашену частку ocHoBнoi суми.
Товариство визIIае резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнаlrсовим активом,

який облiковуеться за аN{ортизованою вартiстю.

Облiкова полiтика щодо подальшоi оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB розкриваеться нижче у
вiдповiдних роздiлах облiковоi полiтики.
3.3.2, Грошовi кошти та ix еквiваленти
Грошовi кошти складаються з готiвки в Kaci та коштiв на поточних рахунках у банках.
ГРОШОвi кошТи - це KopoTкocTpoкoBi, високолiквiднi iнвестицii, якi вiльно конвертуються у вiдомi
СУМи грошових коштiв i яким притап{анний незначний ризик змiни BapTocTi. Iнвестицiя визначаеться
ЗазвичаЙ як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi короткого строку погашення, наприклад,
протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання.
Грошовi кошти можуtь утримуватися, а операцii з ними проводитися в нацiональнiй валютi.
Iноземна валюта - це вarлюта iнша, нiж функцiональна валют4 яка визначена у п. 2.3. цих
Примiток.
Грошовi кошти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання активсlN{и.
ПоДа.llьша оцiнка грошових коштiв здiйснюеться за справедпивою вартiстю, яка дорiвнюе номiнальнiй
BapTocTi.
Пода.пьша оцiнка грошових коштiв, представлених депозитtlми, здiйснюеться за аIuортизованою
собiвартiстю.
Первiсна оцiнка грошових коштiв в iноземнiй валютi здiйснюеться у функцiональнiй ва;lютi за
офiцiйними курсами Нацiонального банку УкраiЪи (НБУ).
У разi обмеження I_равl використання коштiв на поточних рахунках в у банках (наприклад, у
ВипаДкУ призначення НБУ в банкiвськiЙ ycTaHoBi тимчасовоi адмiнiстрацii) цi активи можуть бути
класифiкованi у складi непоточних активiв.
випадку прийняття НБУ рiшення про лiiсвiдацirо
банкiвськоi установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiЪ, виз"аннi ix як активу
припиняеться i ix BapTicTb вiдображаеться у складi збиткiв звiтЙого перiоду.

У

3.3.3. Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю
,Що фiнансових активiв Фонду, що оцiнюються за ап{ортизованою собiвартiстю, Товариство
вiдносить облizацii, dепозumu, 0ебiпорську заборzованiсmь, у mому час,пi позллклl, mа векселi.

пiсля первiсного визнання подальша оцiнка дебiторськоi заборгованостi вiдбуваетьOя

tlNIортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка.

за

застосовуючи аналiз дисконтованих грошових потокiв, Товариство використовуе одну чи
кiлька ставок дисконту, KoTpi вiдповiдають перевa;каючиМ на ринкУ нормам доходу для фiнансових
iHcTpyMeHTiB, якi мають в основному подiбнi умови i характеристики, включаючи кредитну якiсть
iHcTpyMeHTa, з€lпишок строку, протягом якого ставка вiдсотка за контрактом е
фiксованою, а також
залишок строку до погашення основноi срtи та валюту, в якiй здiйснюватимуться платежi.
Товариство оцiнюс станом на кожну звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим iHcTpyMeHToM
у розмiрi, що дорiвнюе:
- 12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам у разi, якщо кредитний ризик на звiтну дату не зазнав
значного зростання з моменту первiсного визнання;
- очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дii фiнансового iHcTpyMeHTy, якщо кредитний
ризик за
ТаКИМ фiнансовим iHcTpyMeHToM значно зрiс iз моменту первiсного визнання.
4

У

випадку фiнансових активiв кредитним збитком е теперiшня BapTicTb рiзницi мiж
договiрними грошовими потокап,Iи, належними до сплати на користь Товариства за договором !

грошовими потокtlми, якi Товариство очiкус одержати на свою користь.
Станом на кожну звiтну дату Товариство оцiнюе, чи зазнав кредитний ризик за фiнансовим
iHcTpyMeHToM значного зростання з моменту первiсного визнання. При виконаннi TaKoi оцiнки
Товариство заlчriсть змiни суми очiкуваних кредитних збиткiв використовуе змiну ризику настання
дефолту (невиконання зобов'язань) протягом очiкуваного строку дii фiнансового iHcTpyMeHTa. .Щля
ВикоНання TaKoi оцiнки Товариство порiвнюе ризик настання дефолту (невиконання зобов'язань) за
фiнансовим iHcTpyMeHToM станом на звiтну дату з ризиком настання дефолту за фiнансовим
iHcTpyMeHToM станом на дату первiсного визнання, i враховуе при цьому обгрунтовано необхiдну та
пiдтверджувану iнформацiю, Що е доступною без надмiрних витрат або зусиль, i вказуе на значне
зростання кредитного ризику з моменту первiсного визнttння.
ТОВаРИСтво МоЖе зробити припущення про те, що кредитний ризик за фiнансовим
iнструпlентом не зазIIав значного зростання з моменту первiсного визнаЕня, якщо було з'ясовано, що
фiнансовий iHcTpyMeHT мае низький piBeHb кредитного ризиIqF станом на звiтну датry.
У випадку фiнансового активу, що е кредитно-знецiненим станом на звiтну дату, але не е
пРидбаним або створеним кредитно-знецiненим фiнансовим активом, Товариство оцiнюе очiкуванi
КРеДИТНi Збитки як рiзницю мiж вttловою балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю
ОЧiКУваних майбутнiх грошових потокiв, дисконтованою за первiсною ефективною ставкою вiдсотка
за фiнансовим активом. Будь-яке коригування визнаеться в прибутку або збитку як прибуток або
збиток вiд зменшення корисностi.

Товариство визнае банкiвськi депозити Фонду зi строком погашення вiд чотирьох до
ДВаНаДЦЯТИ МiСяцiв З Дати фiнансовоi звiтностi, в разi, якщо дострокове погашення таких депозитiв

Ймовiрно призведе до значних фiнансових втрат, в складi поточних фiнансових iнвестицiй.
Товариство вiдносно банкiвських депозитiв мае наступну модель розрахунку збитку вiд знецiнення
фiнансового активу:
&Жпр' розмiщеннi депозиту в банку з високою надiйнiстю (Iнвестицiйний piBoHb рейтингу uаддд,
uaAA, uaA, uaBBB, та Банки, що мають прогноз "стабiльний" що присвоюеться рейтинговими
агентствами, якi BHeceHi до .Щержавного реестру уповноважених рейтингових агентств нкщпФР
https://www.nssmc.gov.ua/rating-agencies/) на дату розмiщення коштiв резерв збиткiв розрахову€ться в
залежностi вiд строку та умов розмiщення (при розмiщеннi вiд 1 до 9-х мiсяцiв - розмiр збитку
складае 0Yо, вiд 9 мiсяцiв до 1 року - 5% вiд суми розмiщення);
ffiРИ РОзмiщеннi депозиту " ба"пу з бiльш "rri*", кредитним рейтингом (спекулятивний piBeHb
рейтинry, щО присвоюетьсЯ рейтинговимИ агентствами, якi BHeceHi до ,Щержавного реестру
уповноважениХ рейтингових агентств нкцпФр) на дату розмiщення коштiв) резерв збитку
РОЗРаХОВУеТЬСя У розмiрi вiд7Yо до 20Уо вiд суми вкладу в зttлежностi в розмiру ризикiв.
с ь ка з об ор z о в анiсmь
Безумовна дебiторська заборгованiсть визнаеться як актив тодi, коли Товариство стае стороною
договору та, внаслiдок цього, набрае юридичЕе право одержати грошовi кошти.

,Ще

бimор

первiсна оцiнка дебiторськоi заборгованостi здiйснюеться за справедливою вартiстю, яка

дорiвнюе BapTocTi погашеннЯ, тобтО cyMi очiкУваниХ контрактНих грошоВих потокiв

пiсля первiсного визнання

дату оцiнки.

подztльша оцiнка дебiторськоi заборгованостi "авiдбувасться за

амортизованою вартiстю.
поточну дебiторську заборгованiсть без встановленоi ставки вiдсотка Товариство оцiнюе за сумою
первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування е несуттсвим.

3.з.4. Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням
результату
у прибутку або збитку
фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату
'що
переоцiнки
у прибутку або збитку, Товариство вiдносить iнвестицii в акцii, облiгацii, корпоративнi
права, якщО ТоваристВо придбаЛо iх длЯ продажУ та нО мае HaMipy здiйснювати контроль над
компанiею, акцiями чи корпоративними правами якоi володiе. Пiсля первiсного визнання

Товариство оцiнюе iх за справедливою вартiстю. Результати вiд змiни справедливоi BapTocTi
ДоСТУпного Для продаЖу фiнансового активу визнаються у прибутках пiсля первiсного визнання
Товариство оцiнюе ix за справедливою вартiстю.
Справедлива BapTicTb акцiй, якi BHeceHi до бiржового списку, оцiнюеться за бiржовим курсом
органiзатора торгiвлi.
ЯкщО акцii маЮть обiг бiльш як Еа одному органiзаторi торгiвлi, при розрахунку BapTocTi
активiв TaKi iнстрр[енти оцiнюються за курсом на основному ринкУ Для цього активу або, за
вiдсутностi основного ринку, на найсприятливiшому ринку для нього. За вiдсутностi ."iдчеr" ,1а
КОРисть протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здiйснюе операцiю продажу активу,
приймаеться за основний ринок або, за вiдсутностi основного ринку, за найсприятливiший
ринок.
При оцiнцi справедливоi BapTocTi активiв застосовуються методи оцiнки BapTocTi, якi
вiдповiдають обставинам та для яких е достатньо даних, щоб оцiнити справедо""у BapTicTb,
максимiзуючи використання доречних вiдкритих даних та мiнiмiзуючи використання закритих
вхiдних даних.
Якщо е пiдстави вважати, що ба_пансова BapTicTb суттево вiдрiзняеться вiд справедливоi,
ТоваристВо визначае справедливу BapTicTb за допомогою iнших методiв оцiнки. Вiдхилення можуть
бути зумОвленi значнимИ змiнамИ у фiнансоВому cTaHi eMiTeHTa таlабо змiнами кон'юнктури
ринкiв,
на яких eMiTeHT здiйснюе свою дiяльнiсть, а також змiнами у кон'юнктурi
фондового ринку.
СправедлИва BapTicTb акцiй, обiг якиХ зупинений, У тому числi цiнних паперiв eMiTeHTiB, якi
включенi до Списку eMiTeHTiB, що мають ознаки фiктивностi, визначаеться iз урахуванням наявностi
cTpoKiB вiдновлення обiгу таких цiнних паперiв, наявностi фiнансовоi звiтностi таких eMiTeHTiB,
результатiв ik дiяльНостi, очiкУваннЯ надходжеНня майбутнiх економiчних вигiд.
3.3.5. Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохц
Що фiнанСових актиВiв, щО оцiнюютьСя за справедливоЮ вартiстЮ через iнший сукупний дохiд,
Товариство вiдносить iнвестицii в акцii, облiгацii, корпоративнi права, якщо Товариство придбало iх
не для продажу та мае HaMip здiйснювати контроль над компанiею, акцiями чи корпоративними
правами якоi володiе. Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнюе ix за справедливою вартiстю.
3.3.6. Зобов'язання.
кредиторська заборгованiсть визнаеться як зобов'язання тодi, коли Товариство стае стороною
договорУ та, внаслiдок цього, набувае юридитIне зобов'язання сплатити грошовi кошти.
поточнi зобов'язання
це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених
ознак:

-

,

Керiвництво Товариства сподiваеться погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягае

погашенню протягом дваIrадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;
Керiвництво Товариства не мае безулпrовного права вiдстрочити погашення зобов'язання
протягом щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню критерiям визнання
зобов'язань.
первiсно зобов'язання визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнюе cyMi надходжень
MiHyc витрати на проведення операцii. У подальшому суми фiнансових зобовьзань вiдображаються за
ап{ортизованою вартiстю за методом ефективноi ставки вiдсотка, та будь-яка
рiзниця мiж чистими
надходженнями та вартiстю погашення визнасться у прибутках чи збитках протягом перiоду дii
запозичень iз використанням ефективноi ставки вiдсотка. У випадку поточних зобов'язань
фект
дисконтування вважаеться несуттевим, i вони оцiнюються за первiсною вартiстю.

,

i

3,3.7. Згортання фiпансових

активiв та зобов'язань.
Фiнансовi активи та зобов'язання згорт{lються, якщо Товариство мае юридичне право
ЗДiЙСНЮВаТИ ЗаЛiК ВИЗНаних У балансi сум i мае HaMip або зробити взаемозалiк, або
реалiзувати актив
та виконати зобов'язання одночасно.
3.4

облiковi полiтики щодо основних засобiв та нематерiальних активiв

3.4.1. Визнання та оцiнка основних засобiв
Товариство визнае матерiа-пьний об'ект основним засобом, якщо BiH утримуеться з метою
використання ix у процесi своеi дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i
соцiа.гlьно-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацii) яких бiльше
одного року таlабо BapTicTb яких бiльше б 000 грн.
Первiсно Товариство оцiнюс ocHoBHi засоби за собiвартiстю.
У подальшому ocHoBHi засоби оцiнюються за Тх собiвартiстю MiHyc будь-яка накопичена
Еllч{ОРТизацiя та буль-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченоi аллортизацii
На ДаТУ переоцiнки викJIючаеться з валовоi балансовоi BapTocTi активу та чистоi суми, перераховаrrоi
До переоцiненоi суми tlктиву. ,Щооцiнка, яка входить до скпаду власного капiталу, переноситься до
нерозподiленого прибутку, коли припиняеться визнання вiдповiдного активу.
3.4,2. Подальшi витрати.
Товариство не визнае в баrrансовiй BapTocTi об'екта основних засобiв витрати на щоденне
обслУговування, ремонт та технiчне обслуговування об'скта. Щi витрати визнtlються в прибутку чи
збитку, коли вони понесенi. В баrrансовiй BapTocTi об'екта основних засобiв визнЕlються TaKi подальшi
витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.
3.4.3. Амортизацiя основних засобiв.
Амортизацiя основних засобiв Товариство нараховуеться прямолiнiйним методом
таких щорiчних норм:
- машини та обладнання
- меблi -25%
- iншi - 10-50%

-

з використанням

50%

Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення €lI\{ортизуються протягом TepMiHy ik корисного
Використання, Амортизацiю активу починають, коли BiH стае придатним дJuI використання.
Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбуваеться ранiше: на дату, з якоi актив
класифiкують як утримуваниЙ для продажу, або на дату, з якоi припиняють визнання активу.
З,4.4. Нематерiальнi активи

Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якоi накопиченоi

аМОртизацii та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя нематерiальних

активiв здiЙснюеться iз застосуванням прямолiнiйного методу з використанням щорiчноi норми 50Оlо.
Нематерiальнi активи, якi виникaють у результатi договiрних або iнших юридичних прав,
tli\,IОРТИЗУЮТЬся протягом TepMiHy чинностi цих прав. Амортизацiя нематерiальних активiв, строк
КОРиСноГо Використання яких встановити неможливо - не вiдбуваеться, TaKi активи утримуються на
балансi за справедливою вартiстю, з можливою переоцiнкою рtв на 5 poKiB, якщо керiвництво

Товариства мае професiйне судження в необхiдностi проведення такоi переоцiнки.
СТаНОМ На 30.06.2019 р.
ба-тlансi Товариства облiковуються нематерiальнi активи, у скпадi
ЯКИх програмне забезпечення та лiцензiя на право здiЙснення професiйноi дiяльностi.

на

3.4.5. Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв
на кожну звiтну дату Товариство оцiнюе, чи с якась ознака того, що кориснiсть активу може
зменшитИся. ТоварИство зменШуе балансОву BapTicTb активУ до сумИ його очiкУваного вiдшкодування,
якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансовоi BapTocTi. Таке
зменшення негайно визнаеться в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою
вартiстЮ згiднО з МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком
гудвiлу) в попереДнiх перiоДах, ТоварИство сторНуе, якщО i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки,
застосованi для визначення супли очiкуваного вiдшкодуваЕня. Пiсля визнtlння збитку вiд зменшення
корисносТi амортизацiя основНих засобiВ коригуетьСя в майбУтнiх перiодах з метою розподiлення
перегJUIнУтоI ба-панСовоi BapTocTi необоРотногО активУ на систеМатичнiй ocHoBi протягом строку
корисного використання.

3.5. Облiковi
3. 5. 1. В

полiтики щодо iнвестицiйноi HepyxoMocTi

uзнання iнвесmацiйноi HepyxoMocmi

,Що iнвестицiйноi HepyxoMocTi Товариство вiдносить HepyxoMicTb (землю чи будiвлi, або частину
бУлiвлi, або ix посднання), утримувану на правах власностi або згiдно з угодою про фiнансову оренду з
метоЮ отриманнЯ орендниХ платежiВ або збiльШенIIя BapTocTi капiталу чи дJUI досягнення обох цiлей,
а не ДJuI: (а) використ€Iння у виробництвi чи при постачаннi ToBapiB, при наданнi посJrуг чи для
адмiнiстративних цiлей, або (б) продажу в звичайному ходi дiяльностi.

Iнвестицiйна HepyxoMicTb визнаеться як актив тодi i тiльки тодi, коли: (а) е ймовiрнiсть того, що
Товариство отримае майбутнi економiчнi вигоди, якi пов'язанi з цiею iнвестицiйною нерухомiстю, (б)
собiвартiсть iнвестицiйноi HepyxoмocTi можна достовiрно оцiнити.
ЯКЩО бУдiвлi включають одну частину, яка утримуеться з метою отримання орендноi плати та
ДРУГУ ЧаСТинУ дJuI використання у процесi дiяпьностi Товариства або для адмiнiстративних цiлей, в
бУхгалтерському облiку TaKi частини об'екту HepyxoмocTi оцiнюються та вiдображаються окремо,
якщо вони можуть бути проданi окремо.
3.5.2. Первiсна mа послiOуюча оцiнка iнвесmuцiйноi HepyxoMocmi

ПеРвiСна оцiнка iнвестицiйноi HepyxoMocTi здiйснюеться за собiвартiстю. Витрати на операцiю
включtlються до первiсноi BapTocTi. Собiвартiсть придбаноi iнвестицiйноi HepyxoмocTi включае цiну'fi
придбання та будь-якi витрати, якi безпосередньо вiднесенi до придбання. Безпосередньо вiднесенi
витрати охоплюють, наприклад, винагороди за надання професiйних юридичних послуг, податки,
пов'язанi з передачею права власностi, та iншi витрати на операцiю.
оцiнка пiсля визнанЕя здiйснюсться за справедливою вартiстю на дату оцiнки. Прибуток або
збитоК вiд змiнИ в справедЛивiй BapTocTi iнвестИцiйноi HepyxoмocTi визнаеться в прибугку або збитку.
Амортизацiя на TaKi активи не нараховуеться.
справедлива BapTicTb iнвестицiйноi Hepy<oMocTi зазвичай визначаеться iз залученням незалежного
оцiнювача. ПерiодИчнiстЬ переглядУ справедлИвоi BapTocTi зумовлюеться суттевими для облiку
коливаннями цiн на ринку подiбноi Hep)D(oмocTi. Справедлива BapTicTb незавершеного будiвництва
ДОРiвнюе BapTocTi завершеного об'екта за вир€жуванням витрат на закiнчення будiвництва.
якщо оцiнити справедливу BapTicTb неможливо, Товариство обрае для оцiнки об'ектiв
iнвестицiйноi HepyxoMocTi модель оцiнки за собiвартiстю вiдповiдно до МсБо 16 та застосовус такий
пiдхiд до Bciei iнвестицiйноТ HepyxoMocTi, при цьомУ розкриваються причини, з яких не
використовусться справедлива BapTicTb.
3.6.

облiковi полiтики щодо непоточних активiв, утримуваних для продажу
Товариство класифiкуе непоточний актив як угримуваний для продФку, якщо його балансова

BapTicTb буле в основному вiдшкодовуватися шляхом операцii продажу, а не поточного використання.
Непоточнi активи, угримуванi для продажу, оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерськомLоблiку за

найменшою з двох величин: балаrrсовою або справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на
операцii, пов'язанi з продажем. Амортизацiя на TaKi активи не нараховуеться. Збиток вiд зменшення
корисносТi при первiсномУ чи подалЬшомУ списаннi активУ до справеДливоi BapTocTi за вирахуванням
витрат на продаж визнаеться у звiтi про фiнансовi результати.
3.7. Облiковi полiтики щодо оренди
Первiсна оцiнка активу в формi права користуваIIня.
товариство на дату початку оренди оцiнюе i визнае на балансi актив у формi права користування за
первiсною вартiстю, що включае:
, величину первiсноi
оцiнки зобов'язання з оренди;
, оренднi платежi Еа дату початку оренди або до такоi дати за вирахувutнням отриманих
стимулюючих платежiв з оренди;
, будь-якi початковi прямi витрати, понесенi орендарем, включ€lючи мотивацiйнi виплати при
укладаннi договорiв оренди з фiзичними особа:rли;

, оцiнку витрат, якi булуть понесенi при демонтажi i перемiщеннi базового активу, вiдновленнi
дiлянки, на якому BiH розтатттовуеться, або вiдновлення базового активу до стану, яке вимагаеться

згiдно з умовами оренди, за винятком випадкiв, коли TaKi витррти понесенi дщя в_иробництва запасiв,
Товариство TaKi витрати визнае у складi первiсноi BapTocTi активу в формi права користування в
момент виникнення у неi зобов'язання щодо таких витрат.
Первiсна оцiнка зобов' язань.
На дату початку оренди Товариство оцiнюе зобов'язання з оренди з поступовим зниженням
BapTocTi орендних платежiв, якi ще не здiйсненi на цю дату. Оренднi платежi дисконтуються з
ВИКОРистанням процентноi ставки, закJIаденоi в договорi оренди, якщо така ставка може бути легко
визначена. Якщо таку ставку визначити неможливо, Товариство використовус середню вiдсоткову
ставку за кредитап{и банкiв за звiтний piK. За вiдсутностi кредитiв береться ставка, за якою Товариство
МОГЛО ОТРИМаТи креДит у звiтному чи попередньому календарному роцi за результатами переговорiв.
ЯКщо кредити не отримувались не плаrrувz}лись до отримання, то береться середня з rrочатку
ПОТОчного року процентна ставка за довгостроковими кредитаI\4и банку в нацiональнiй валютi для
сУб'ектiв господарювання, опублiкована на офiцiйному сайтi НБУ https://bank.gov.ual.
На дату початку оренди оренднi платежi, якi вклпочtlються в оцiнку зобов'язань з оренди,
складаються з:
,
платежiв за вирахуванням будь-яких стимулюючих платежiв з оренди до отримання;
, фiксованих
Змiнних орондних платежiв, якi зalJIежать вiд iндексу або ставки, початково оцiненi з
використанням iндексу або ставки на дату початку оренди;
, суми гарантованоi
лiквiдацiйноi BapTocTi;

i

Подальша оцiнка активу в формi права користування.
ПiСЛЯ ДаТи поЧаТку оренди Товариство оцiнюе актив у формi права користування iз застосуванням
моделi обпiку за первiсною вартiстю.
,Щля застосування моделi облiку за первiсною вартiстю Товариство оцiнюе актив у формi права
КОРИСТУВаНня За первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченоi аlrлортизацii та накопичених збиткiв
вiд знецiнення з коригуванЕям на переоцiнку зобов'язання по орендi в результатi перегляду
(iндексацii) орендноТ плати.
При амортизацii активу в формi права користування, Товариство керуеться МСБО 16 <OcHoBHi

засоби>.

Товариство амортизуе актив у формi права користування починаючи вiд початку мiсяця, що
наступа€ пiсля укладання договору оренди до бiпьш paHHboi з наступних дат: кiнець мiсяця закiнчення
TepMiHy корисного використання базового активУ, Що передано в оренду, кiнець мiсяця, в якому
припиняеться визнання активу в формi права користувацня, або мiсяця закiнчення строку оренди.
Подальша оцiнка зобов'язань.
товариство пiсля дати початку оренди оцiнюе розрахунки по орендi наступним чином:
, ЗбiЛЬшУЮчи ба-гrансову
BapTicTb для вiдображення вiдсоткiв по зобов'язанням з оренди;
, ЗМеНшУючи балансову
BapTicTb для вiдображення здiйснених орендних платежiв;
, переоцiНюючи балансову BapTicTb
для вiдображення переоцiнки або модифiкацii договорiв
оренди, або для вiдображення переглянутих в договiрному порядку фiксованих орендних платежiв.
Вiдсотки за зобов'язаннями з оренди в кожному перiодi протягом TepMiHy оренди визнаються в
cyMi, яка розраховуеться з незмiнноi перiодичноi процентноi ставки на залишок зобов'язання з оренди
через використання субрахунку для вiдображення поточноi частини орендних зобов'язань.
Пiсrrя дати початку оренди Товариство визнае в фiнансових витратах (за винятком випадкiв, коли
витрати включtlються до балансовоi BapTocTi iншого активу з використанням iнших чинних
стандартiв) вiдсотки по зобов'язанням з оренди, а змiннi оренднi платежi, не включенi в оцiнку
зобов'язання з оренди - у собiвартостi, адмiнiстративних чи збутових витратах заJIежно вiд цiльового
використання активiв аналогiчно до витрат з аN,Iортизацii активiв з права користування. Витрати по
змiнним платежаМ визнаються в перiодi, в якому настае подiя або умова, що призводить до здiЙснення
таких платежiв.

Черговi виплати з орендноi ппати (у тому числi з вiдображенням податкового кредиту з податку на
додану BapTicTb в оподатковуваних операцiях) вiдображаються через окремий субрахунок поточних
розрахункiв за довгостроковими зобов'язаннями.
Переоцiнка зобов'язань.
Товариство пiсля дати початку оренди переоцiнюс зобовОязЕlння з оренди лише якщо вiдбулася
модифiкацiя договору оренди, у тому числi:
- змiна розмiру орендних платежiв;
- змiна строку дii договору оренди;
- змiна предмету оренди;
- змiна порядку розрахункiв за договором оренди (строки або черговiсть виплат);
- змiна планiв Товариства щодо cTpoKiB використання базового активу за погодженням з
Орендодавцем;
- у iнших випадках, передбачених МСФЗ 16, законом чи договором, коли змiнюеться
балансова оцiнка (приведена BapTicTb) орендних платежiв за договором.

З 01 сiчня

201'9

р.

Товариство застосовус

МСФЗ 16

кОренда>. Станом

на 01.01.2019

р.

'Говариством вiдображено в Звiтi про
фiнансовий стан актив з права користування в cyMi 1.02 тис. грн.,
Та орендне зобов'язання на таку ж суму. Орендне зобов'язання вiдобраrкено у складi довгострокових
зобов'язань в cyMi 56 тис. грн. та поточноТ заборгованостi за довгостроковими зобов'язаннями в cyMi
46 тис. грн. Актив з права користування та орендне зобов'язання розраховано виходячи з TepMiHy
оренди до 31.12.2020 р. iз застосуванням ставки |9,13ОА рiчних.

облiковi полiтики щодо податку на прибуток
Витрати з податку на прибугок явJuIють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого
податкiв. ПоточниЙ податок визначаеться як сума податкiв на прибуток, що пiдлягаrоть сплатi
(вiдшкодуванню) щодо оподатковtlного прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати
Товариства за податкап{и розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в
3.8.

основному чинних) на дату балансу.
Вiдстрочений податок розраховуеться за ба.пансовим методом облiку зобов'язань та являе
собою податковi активи або зобов'язання, що виникtlють у результатi тимчасових рiзниць мiж
балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та iх податковою базою.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо Bcix тимчасових рiзниць, що
пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iMoBipHocTi
наявностi в маЙбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуtь бути використанi
ТИмчасовi рiзницi, що пiдлягають вирЕжуванню. Балансова BapTicTb вiдстрочених податкових активiв
пеРегJIяДаеться на кожну дату Й зменшуеться в тiЙ Mipi, у якiЙ бiльше не icHye Ймовiрностi того, що
бУд" отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду вiд
вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.
Вiдстрочений податок розраховусться за податковими ставками, якi, як очiкуеться, будуть
ЗаСТОСОВУВжИся в перiодi реалiзацii вiдповiдних активiв або зобов'язань. Товариство визнае поточнi та
вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включае в прибуток або збиток за звiтний перiод, oKpiM
випадкiв, коли податки виникЕlють вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у власному капiталi
або вiд об'еднання бiзнесу.
Товариство визнас поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить до статей,
якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому сtlп{ому чи в iншому перiодi.
3.9. Облiковi

полiтики щодо iнших активiв та зобовrязань

3,9,1. 3абезпечення

забезпечення визнЕlються, коли Товариство мае теперiшню заборгованiсть (юридичну або
конструкТивну) внаслiдоК минулоi подii, icHye ймовiрнiсть (тобто бiльше можJIиво, нiж неможливо)о
ЩО ПОгаптення зобов'язання вимагатиме вибуття pecypciB, KoTpi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i
можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.
l0

Товариство також створюе резерв витрат на оплату щорiчних (основних та додаткових) вiдпусток.
Розрахунок такого резерву здiйснюеться на пiдставi правип Облiковоi полiтики Товариства. Розмiр
створеноrо резерву оплати вiдпусток пiдлягае iнвентаризацii на кiнець року. Розмiр вiдрахувань до
резерву вiдпусток, включаючи вiдрахування на соцiально страхраЕня з цих сум, розраховуються
виходяtи
кiпькостi днiв фактично невикористztноi працiвникаI\{и вiдпустки та iхнього
середньоденного заробiтку на момент проведення такого розрахунку. Також можуть враховуватися
iншi об'ективнi фактори, що впливають на розрахунок цього показника. У разi необхiдностi робиться
коригуюча проводка в бр<галтерському облiку згiдно даних iнвентаризацii резерву вiдпусток.

з

3.7.2, Виплати працiвникам
Товариство визнас KopoTкocтpoKoBi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля
ВИРаХУВання бУдь-якоi вже сплаченоi суми. Товариство визнае очiкувану BapTicTb короткострокових
Виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток
пiд час надання працiвниками
послуг, якi збiльшують ixHi права на майбутнi виплати вiдпускних.
Товариство щомiсяця формуе резерв вiдпусток, використовуючи коефiцiент 0,0б8
розрахований за формулою:

-

Крезерв

:

планова рiчна
сума вiдпускних
плановий рiчний
фонд оплати
працi

РозрахУнок такого резерву здiйснюеться на пiдставi правил Облiковоi полiтики Товариства.

РозмiР створеногО резервУ оплатИ вiдпустоК пiдлягае iнвентаризацii на кiнець року. Розмiр
вiдрахУвань до резерву вiдпусток, включаючи вiдрахування на соцiальне страхування з цих сум,
РОЗРаХОВУЮТЬся Виходячи з кiлькостi днiв фактично новикористаноi працiвниками вiдпустки та
iхнього середньоденного заробiтку на момент проведення такого розрахyrlку. Також можуть
враховуватися iншi об'ективнi фактори, що впливають на розрахунок цього показника. У разi
необхiдностi робиться коригуюча проводка В бу<галтерському облiку згiдно даних iнвентаризацii

резерву вiдпусток.

3.10. Iншi застосованi облiковi полiтики, що

е

доречними для розумiння фiнансовоi звiтностi

3.10.1 .Щоходи та витрати
Товариство визнас дохiд вiд надання послуг, коли (або у Mipy того, як) воно задовольняс
зобов'язання щодо виконання, передаючи обiцяну послугу (тобто актив) клiентовi. Актив передаеться,
коли (або у Mipy того, як) клiент отримуе контроль над таким активом.
При визначенi BapTocTi винагороди вiд управлiння активtlп,lи Товариство вiдповiдно до МСФЗ
15 використовуе метод оцiнювання за результатом. .що методу оцiнювання за результатом належить,

зокрема, аналiз виконаЕня, завершеного на сьогоднiшнiй день, оцiнки досягнутих результатiв.
Враховуючи принцип професiйного скептицизму для змiнноi BapTocTi винагороди розрахунок доходу
здiйснюеться на кiнець кожного мiсяця.
Результат визIIачення розмiру вицагороди по управпiнню активами оформпюеться актом
виконаних робiт, в якому вiдо.бражаеться розрахунок (оцiнка) досягнутих результатiв на звiтну дату.
дохiд вiд продажу фiнансових активiв визнаеться у прибутку або збитку в разi задоволення Bcix

наведених да-шi умов:
а) Товариство передае договiрнi права на одержання грошових потокiв вiд такого
фiнансового активу;
б) Товариство передало покупцевi ризики та переваги вiд володiння, пов'язанi з
фiнаrrсовим активiвj
в) за Товариством не залишаеться aHi подапьша rIасть управлiнського пepcoнztJly у формi, яка
зазвичай пов'язана з володiнням, aHi ефективний контроль за проданими фiнансовими iнструмент€tl\ли,
iнвестицiйною нерухомiстю або iншими tlктиваI\{и;
г) суму доходу можна достовiрно оцiнити;
1l

д) ймовiрно, що до Товариства надiйдуть окономiчнi вигоди, пов'язанi з операцiею;
та
ж)
витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiею, можна достовiрно оцiнити.
Дивiдеlци визнаються доходом лише у разiп якщо:
- право Товариства на одержання виплат за дивiденд{lп{и встtlновлено;
- е ймовiрнiсть, що економiчнi вигоди, пов'язанi з дивiдендаirли, надiйдуть до Товариства;
- суму дивiдендiв можна достовiрно оцiнити.
Дохiд визнаеться у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та
критерiям визнання. Визнання Доходу вiдбуваеться одночасно з визнанням збiльшення активiв або
зменшення зобов'язань.
Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи
амортизацii активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, резупьтатом чого е зменшення чистих
активiв, за винятком змоншення, пов'язаного з виплатами уrасникOпл.
Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та
одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв.
ВИтРати негайно визнtlються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають
майбутнiх економiчних вигiд або тодi та тiею мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не
вiДповiДаlоть або перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан.
Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникЕlють
зобов'язання без визнання активу.
Витрати, понесенi в зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi
доходи.
3.10.2. YMoBHi зобов'язання та активи.

товариство не визнае yMoBHi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан Товариства. Iнформацiя про
умовне зобов'язання розкриваеться, якщо можливiсть вибуття pecypciB, якi втiлюють у собi економiчнi
вигоди, не е вiддаленою. Товариство не визнас yMoBHi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив
розкриваеться, коли надходження економiчних вигiд е ймовiрним.

при пiдготовцi фiнансовоi звiтностi Товариство здiйснюс оцiнки та припущення, якi мають
вплив на еJIементи фiнансовоi звiтностi, rрунтуючись на мсФз, мсБО та тлумаченнях,
розроблених
koMiTeToM з тлумачень мiжнародноi фiнансовоi звiтностi. Оцiнки та судження базуються на
попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються обцрунтованими i за

результатами яких приймаються судження щодо балансовоi BapTocTi активiв та зобов'язань. Хоча цi
розрахунКи базуютЬся на наявнiЙ у керiвниЦтва ТоваРиства iнформацii прО поточнi подii, фактичнi
р9зультати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, де TaKi судження е особливо
важливими, областi, що характеризуються високим piBHeM складностi, та областi, в яких припущенЕя
й розрахунки мають велике значення для пiдготовки фiнансовоi звiтностi за МсФз, .rчu"д"rri нижче.
4.1. Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних

ЯКЩО НеМае

мсФз

МСФЗ, який конкретно застосовусться до операцii, iншоi подii або

умови,
керiвництВо ТовариСтва застоСовуе судЖення пiд час розроблення та застосування облiковоi rrопi."п",
щоб iнформацiя була доречною дJUI потреб користувачiв для прийняття економiчних рiшень та
достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть:
поДае достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки
Товариства;
о вiдображас економiчну cyTHicTb операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну

,

.
.

форму;

тобто вiльною вiд упереджень;
е повною в ycix суттевих аспектах.
е ноЙтральною,

l2

Пiд час здiйснецня судження керiвництво Товариство посилаеться на прийнятнiсть наведених далi

джерел та враховуе ix у низхiдному порядку:
вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання;
визначення, критерii визнаrrня та концопцii оцiнки активiв, зобов'язшrь, доходiв та витрат у
Концептуальнiй ocHoBi фiнансовоi звiтностi.
Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства враховуе найостаннiшi положення iнших
органiв, що розробJuIють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуальну основу
для розроблення стандартiв, iншу професiЙну лiтературу з облiку та прийнятi га,пузевi практики, тiею
мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелzliчI.
Операцii, що не регламентуються МСФЗ, Товариством не здiйснювалися.

1)
2)

4.2. Судження щодо справедливоi BapTocTi активiв Товариства
Справедлива BapTicTb iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках,

розраховуеться на ocHoBi поточноi ринковоi BapTocTi на момент закриття торгiв на звiтну лату. В
iнших випадках оцiнка справедливоi BapTocTi грунтуеться на судженнях щодо передбачуваних
майбутнiх грошових потокiв, iснуючоi економiчноi ситуацii, ризикiв, властивих рiзним фiнансовим
iHcTpyMeHT€lп,I, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 кОцiнка справедливоi BapTocTi>.
4.3. Судlкення щодо змiн справедливоi BapTocTi фiнансових активiв
Керiвництво Товариства вважа€, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до оцiнки
фiнансових iHcTpyMeHTiB, де ринковi котирування не доступнi, е ключовим джерелом невизначеностi

оцiнок, тому що:

.

О

з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки
базуються на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн
ВЕlЛЮТних KypciB, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки
iHcTpyMeHTiB, а також специфi.плих особливостей операцiй; та
ВПЛив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнаrrсовий стан, а також на доходи
(витрати) може бути значним.
вони

Якби керiвництво Товариства використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових ставок,
ВОлатильностi, KypciB обмiну вtulют, кродитного реЙтингу контрагента, дати оферти i коригувань пiд
час оцiнки iHcTpyMeHTiB, бiльша або менша змiна в оцiнцi BapTocTi фiнансових iHcTpyMeHTiB у разi
вiдсутностi ринкових котирувань мапа б iстотний вплив на вiдображений у фiнансовiй звiтностi

чистий прибуток та збиток.

РозУмiючи важливiсть використання облiкових оцiнок та припущень щодо справедливоi
BapTocTi фiнансових активiв в разi вiдсутностi вхiдних даних щодо справедливоi BapTocTi першого
рiвня, Керiвництво Товариства плануе використовувати оцiнки та судження якi базуються на
професiйнiй компетенцii працiвникiв Пiдприемства, досвiдi

та минулих подiях, а також

з

використанням розрtlхункiв та моделей BapTocTi фiнансових активiв. Залуrення зовнiшнiх експертних
ОЦiНОК ЩОдо Таких фiнаrrсових iHcTpyMeHTiB де оцiнка, яка базуеться на професiйнiй компетенцii,
ДОСвiдi Та роЗрzlхунках с недостатЕьою, на думку Керiвництва е прийнятним та необхiдним.
Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати
значний вплив на передбачуваIIу справедливу BapTicTb.
4.4. СУдження щодо очirсуваних TepMiHiB утримування фiнансових iHcTpyMeHTiB
Керiвництво Товариства застосовуе професiйне судження щодо TepMiHiB утримання фiнансових

iHcTpyMeHTiB, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням
rрунтусться на оцiнцi ризикiв фiнансового iHcTppleHTy, його прибутковостi й динаrrлiцi та iнших
факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов'язанi з призупиненням обiry цiнних
паперiв, що не е пiдконтрольним керiвництву Товариства фактором i може суттево вплинути на оцiнку
фiнансових iHcTpyMeHTiB.
4.5. Використання ставок дисконтування

lз

Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовуеться для перерахунку майбутнiх
потокiв доходiв в едине значення теперiшньоi (поточноi) BapTocTi, яка е базою дJuI визначення

ринковоi BapTocTi бiзнесу. З економiчноi точки зору, в ролi ставки дисконту е бажана iHBecTopy ставка
доходу на вкладений капiтал у вiдповiднi з piBHeM ризику подiбнi об'екти iнвестування, або - оfавка
ДОхОДУ За аЛЬТOрнативними варiантами iнвестицiЙ iз зiставляння рiвня ризику на дату оцiнки. Ставка
дисконту мае визначатися з урахуванням трьох факторiв:
а) BapTocTi грошей у часi;
б) BapTocTi джерел, якi за-ltучаються дJuI фiнансування iнвестицiйного проокту, якi вимагають рiзнi
piBHi компенсацii;
в) фактору ризику або мiри ймовiрностi очiкування у майбутньому доходiв.
СтанОм на З0.06.2019 середньозважена ставка за портфелем банкiвських депозитiв у
нацiона-шьнiй валютi в банках, у яких IIе вводено тимчасову адмiнiстрацiю або не запроваджено
ЛiКВiДацiйнУ комiсiю, становила l4,7 Оh рiчних. Iнформацiя, що використана для визначення
середньозваженоi ставки одержана
офiцiйного сайту
посиланням
https://bank.gov.ua/control/uk/allinfo роздiл "BapTicTb строкових депозитiв ".

з
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4.б. Судження щодо виявлення ознак знецiнення
ВiДНОСНО фiнансових активiв,

активiв
якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, Товариство на дату

ВИНиКнення фiнансових активiв та на кожну звiтну дату визначае piBeHb кредитного ризику.

Товариство визнае резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовими активами, якi
Оцiнюються за амортизованою вартiстю, у розмiрi очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дii
фiнансовогО активУ (прИ значномУ збiльшеннi кредитного ризику/для кредитно-знецiнених
фiнансових активiв) або 12-мiсячЕими очiкуваними кредитними збитками (у разi незначного зростання
кредитного ризику).
Зазвичай очiкусться, що очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дii MaroTb бути визнанi до того,
як фiнансовий iHcTpyMeHT стане прострочений. Як правило, кредитний ризик значно зростае ще до
того, як фiнансовий iHcTpyMeHT стане простроченим або буле помiчено iншi чинники затримки

платежiв,

що с

реструктуризацii).

специфiчними

для позичальника, (наприклад, здiйснення модифiкацii

або

Кредитний ризик за фiнансовим iHcTppteHToM вважаеться низьким, якщо фiнансовий
iнструпlент мае низький ризик настання дефолту, позичальник мае потужнiй потенцiал виконувати
своi договiрнi зобов'язання щодо |рошових потокiв у короткостроковiй перспективi, а несприятливi
змiни в економiчних i дiлових умовах У довгостроковiй перспективi можуть знизити, але но
обов'язково здатнiсть позич€lJIьника виконувати своi зобов'язання щодо договiрних грошових потокiв.
Фiнансовi iнстррtенти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик лише на пiдставi
того, що ризик дефолry за ними с нижчим, нiж ризик дефолту за iншими фiнансовими iнструментами
Товариства або нiж кредитний ризик юрисдикцii, в якiй Товариство здiйснюе дiяльнiсть.
очiкранi кредитнi збитки за весь строк дii не визнаються за фiнансовим iHcTpyMeHToM просто
на пiдставi того, що BiH вважався iHcTpyMeHToM iз низьким кредитним ризиком у попередньому
звiтному перiодi, ulле не вважаеться таким станом на звiтну дату. У такому випадку Товариство
з'ясову€, чи мtlло мiсце значне зростання кредитного ризику з моменту первiсного визнання, а отже чи
постала потреба у визнаннi очiкраних кредитних збиткiв за весь строк дii.
очiкуванi кредитнi збитки вiдображають власнi очiкування Товариства щодо кредитних
збиткiв.
ТОваРиство не використовувzulо ставки дисконтування за звiтний перiод.

5.1. Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для скJIадання оцiнок за справедливою
вартiстю
товариство здiйснюе виключно безперервнi оцiнки справодливоi BapTocTi активiв та зобовоязань,
тобто Taki оцiнки, якi вимагаються мсФз 9 та МсФз 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного
14

звiтного перiоду. Товариство вiдбирае вхiднi данi, якi вiдповiдаrоть характеристикttп{ активу чи
зобов'язання, що ix брали б до раги учасники ринку в операцii з активом чи зобов'язанням.
Активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю Товариство подiляе на нижческазанi класи активiв

яким притаманнi вiдповiднi методики та методи оцiнювання.
,Що складу активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, вiдносяться грошовi кошти. Первiсна та
подальша оцiнка грошових коштiв здiЙснюеться за справодливою вартiстюо яка дорiвнюе ix
номiнальнiй BapTocTi.
класи активiв та
зобов'язань, оцiнених
за справедливою

Методики оцiнювання

Вихiднi данi

дохiднийп

вартiстю

Грошовi кошти

Метод оцiнки
(ринковий,

витратний)

Первiсна та подальша оцiнка
грошовIr( коштiв здiйснюеться за
справедливою вартiстю, яка дорiвtшое

Ринковий

Офiцiйнi курси НБУ

Первiсна оцiнка iHcTpyMeHTiB
капiтагry здiйснюеться за ix
справедливою вартiстю, яка
зазвичай дорiвнюе цiнi операцii, в
ходi якоi був отриманий актив.
Подальша оцiнка iнструмеrrгiв
капiталry здiйснюеться за
справедливою вартiстю на дату
оцiнки.

Ринковий

Офiцiйнi бiржовi курси
органiзаторiв торгiв на
дату оцiнки, за вiдсутностi
визначеного бiржового
курсу на дату оцiнки,
використовуються цiни
закриття бiржового

ix номiнальнiй BapTocTi

Iнструменти
капiталу

ТОРГОВОГО ДНJI

Враховуючи що товариство створене 20.04.2018 року, змiни спр€lведливоi BapTocTi активiв та
зобов'язаrrь Товариства Miж датою первiсного визнаншI та датою 30.06.2019 р. у фiнаrrсовiй звiтностi
вiдсугнi.
Вплив перiодичних оцiнок справедливоi BapTocTi на прибугок або збиток у звiтному перiодi
вiдсутнiй.
5.3. PiBeHb

icpapxii справедливоi BapTocTi, до якого належать оцiнки справедливоi BapTocTi

В складi активiв Товариств&, що облiковуються за справедливою вартiстю, е грошовi кошти на

поточному рахунку банку.
В поДальшому товариство буле використовувати iерархiю справедливоi BapTocTi згiдно вимог
МСФЗ 13 кОцiнка справедливоi BapTocTi>. Щей МСФЗ встаIIовJIюе iерархiю справедливоi BapTocTi, у
якiй передбачено три рiвня вхiдних даних дпя методiв оцiнки BapTocTi, що використовуються для оцiнки
справедrшвоi BapTocTi. Iерархiя справедливоi BapTocTi встЕlновJIюе найвищий прiоритет дjUI цiн
котирування (нескоригованих) на tжтивних ринках на iденти.шri активи або зобов'язання (вхiднi данi 1-го
Рiвня) та нйнижчий прiоритет дJuI закритих вхiдних даних (вхiднi данi 3-го рiвня).
Вхiднi данi 1-го рiвня - це цiни котирування (нескоригованi) на активних ринкt}х на iдентичнi
аКТиВи або зобов'язання, до яких суб'ект господарювання може мати доступ на дату оцiнки.
ВХiднi данi 2-го рiвня - це вхiднi данi (oKpiM цiн котирування, вiднесених до 1-го рiвня), якi
можна спостерiгати для активу чи зобов'язання, прямо або опосередковано. Що вхiдних даних 2-го
рiвня н€tлежать:
а) цiни котирування на подiбнi активи чи зобов'язання на активних ринках;
б) цiни котирування на iдентичнi або подiбнi активи чи зобов'язання на ринках, якi не е активними;
в) вхiднi данi, oKpiM цiн котирування, якi можна спостерiгати дляактиву чи зобов'язання, наприклад:
(i) ставки вiдсотка та кривi дохiдностi, що спостерiгаються на звичайних iнтервалах котируваЕЕя;
(ii) допустима змiннiсть; та
(iii) крелитнi спреди
l5

Вхiднi данi 3-го рiвня - це вхiднi данi

длrI активу чи зобов'язання, яких немае у вiдкритому
Закритi
вхiднi
доступi.
данi слiд використовувати для оцiнки справедливоi BapTocTi, якщо вiдповiдних
вiдкритих дtlних немае, що передбачасться в ситуацiях, коли дiяльнiсть ринку для активу або
зобов'язання на дату оцiнки незначна, або
взагалi немае. Отже, закритi вхiднi данi мають
вiдображати припущення, якi використовувttли б уtасники ринку, встановлюючи цiну на актив або
зобов'язання, в тому числi припущення про ризик.

ii

5.4. Перемiщення мiж 1-м та 2-м рiвнями iepapxii справедливоi BapTocTi
За порiод з 01.01.2019 року по 30.06.2019 року переведень мiж рiвнями iepapxii не вiдбувалося.

активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю з використанням вихiдних
даних 3-го рiвня iepapxii
В перiолi з 01.01.2019 року по 30.06.2019 року p}D( zктивiв, що оцiнюються за справедливою
5.5. Рух

BapTicTlo, в межах рiвня iepapxii не вiдбувався.

5.б.Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 <Оцiнка справедливоi вартостЬ>
Справедлива BapTicTb гDошових коштlв
копlтi в
iвняннi
н1 з ix балансовою
не
Балансова BapTicTb

На 30.06.2019

Грошовi кошти
,Щепозити

нясться,

Справедлива BapTicTb
На 31.12.2018

l4

l

8270

8

107

На 30.06.20l9

На

3

1.12.2018

l4

1

8270

8

107

Керiвництво Товариства вважае, що наведенi розкриття щодо застосування справедливоi
BapTocTi е достатнiми, i не вважас, що за межап{и фiнансовоi звiтностi запишилась буль-яка суттева
iнформацiя щодо застосування справедливоi BapTocTi, яка може бути корисною для користувачiв
фiнансовоi звiтностi.

б.1. OcHoBHi засоби та нематерiальнi

активи

нематерiальнi активи Товариства представленi наступним чином :
Первiсна BapTicTb нематерiальних активiв на 30.06.2019 р.:
1) Програ:rлне забезпечення - 30 тис. грн. (кlС:Бухга.птерiя 8 для УкраiЪи> вартiстю 10 тис. грн. та
ПП Microsoft Windows 5 од. вартiстю 17 тис. грн.)
2) Лiцензiя на провадження дiяльностi - 3 тис. грн.
OcHoBHi засоби Товариства представленi наступним чином:
Первiсна BapTicTb основних засобiв на 30.06.2019 р.:
з) Технiчнi засоби _ 185 тис. грн. (Офiсне обладнання: комп'ютери, монiтори, ноутбук)
4) Знос основних засобiв на 30.06.2019 р.: - 55 тис. грн.
6.2. Щебiторська заборгованiсть
HapaxoBaHi та не виплаченi вiдсотки по депозиту станом на 30.06.2019
р. складають 94 тис. грн. за
вкпадом що розмiщено в АБ кУкргазбанк>. За iнформацiею ТОВ кРейтингове агентство KIBI
Рейтинг>>, яке вкJIючено до ресстру рейтингових агентств на сайтi НЦКПФР, Банки маютъ
кредитнi
рейтинги
та
ААвiлпсlвiднt) *
рiвня

-

1

ting baлkiv

що

пiдтверджуе його

надiйнiстЬ, очiкуванi кредитнi збиткИ не нарахоВувались. Строк виплати вiдсоткiв 0T.07.20t9.
6.З.

Грошовi кошти
lб

Станом на 30.06.2019 р. на поточному та картковому рахунку у баrrку облiковуються за
номiнальною вартiстю трошовi кошти на суму l4,2 тис. грн. Поточний рахунок вiдкрито у банку ПАТ
кПУМБ>.
6.4. Фiнансовi активил що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю
Станом на 30.06.2019 року грошовi кошти:
- на cyl!ry 4000 тис. грн. утримуються у виглядi банкiвського депозиту в АТ <Укргазбанк>. Згiдно
Угоди банкiвського вкJIаду Ns2019/ДК/394-001 вiд 18.02.2019 року. Строк повернення вкJIаду
06.09.2019 року.
на суму 2000 тис. грн. утримуIоться у виглядi банкiвського депозиту в АТ <Укргазбанк>. Згiдно
УгоДи банкiвського вкJIаду М2019/ДК/З94-004 вiд24.04.2019 року. Строк повернення вкладу
28.10.2019 року.
За iНфОРмацiею ТОВ кРейтингове агентство KIBI Рейтинг>, яке вкJIючено до реестру
РеЙТИНгОвих агентств на сайтi НЦКПФР, Банк мае кредитний рейтинг iнвестицiйного рiвня uaAA
(http://ibi.com.ualUl0ratings-listA Кредитний ризик визначений як низький. Враховуючи той факт, що
строк розмiщення коштiв на депозитному рахунку е короткостроковий (ло 9 мiсяцiв), очiкуваний
КРеДитниЙ збиток Товариством визнаний при оцiнцi цього фiнансового активу становить к0>. Грошовi
кошти на депозитному рахунку розмiщенi у банку, який с надiйним.
- на сУму 5 тис. грн. утримуються у виглядi банкiвського депозиту
ПАТ кУнiверсалбанк>.
Згiдно Угоди банкiвського вкладу JtlЪ 1
О6. О8.2Оl8р. дУ ш, 1
О6. о8.2019р . Строк
повернення вкладу 05.08.20 1 9 року.
- На СУМУ 2000 тис. грн. утримуються у виглядi банкiвського депозиту в ПАТ кУнiверсалбанк>.
Згiдно Угоди банкiвського вкладу Nэ
О6. О8 .2018р. ду ш,
о8 . о58 .2Оl9р .
Строк повернення вкJIаду 08.10.2019 року.
За iНфОРмацiею ТОВ кРейтингове агентство кКредит Рейтинг), яке включено до реестру
реЙтингових агентств на сайтi НЦКПФР, Банк мае кредитний рейтинг iнвестицiйного рiвня uaAA+
(htф://www.credit-rating.ualua/ratings/#results)
Кредитний ризик визначений як низький. Враховуючи
той факт, що строК розмiщенНя коштiВ на допозИтномУ рахункУ е короткостроковий (ло 9 мiсяцiв),
очiкуваний кредитний збиток Товариством визнаний при оцiнцi цього фiнансового активу становить
<0>.Грошовi кошти на депозитному рахунку розмiщенi у баrrку, якиilе надiйним.
- на сУМУ 100 тис. грн. утримуються у виглядi банкiвського депозиту в АТ кУкрексiмбанк>. Згiдно
Угоди банкiвського вкJIаду J\Ь?618}IЗ0
24.О5.2Оl8р. ду lI! бО
1о.о6.2019р .
Строк повернення вкладу 05.07.2019 року.
- на СУмУ 95 тис. грн. утримуються у виглядi банкiвського депозиту в АТ <Укрексiмбанк>. Згiдно
Угоди банкiвського вкJIаду Ng7618VT30
24.о5.2Оl8р. ДУ ш' 61
18.о6.2Оl9р.
Строк повернення вкладу 19.07.20119 року.
- на суму 70 тис. грн. утримуються у виглядi банкiвського депозиту в АТ кУкрексiмбанк>. Згiдно
Угоди банкiвського вкладу }lь?618}Iз0
24. о5.2Оl8р. ду ш, 62
21. о6.2019р .
Строк повернення вкладу 01.07.2019 року.
за iнформацiсю Fitch Ratings , яке включено до реестру рейтингових агентств на сайтi нцкпФр,
Банк мае кредитний рейтинг iнвестицiйного рiвня uaAA (hФs://eximb.com/ukr/about/rates/) Кредитний
ризик визначений як низький. Враховуючи той факт, що строк розмiщення коштiв на депозитному
рахункУ с короткоСтроковиЙ (до 9 мiсяцiв), очiкуваниЙ кредитниЙ збиток Товариством визнzlний при
оцiнцi цього фiнансового активу становить к0>.Грошовi кошти на депозитному рахунку розмiщенi
у
банку, який с надiйним.

в
вiд

вiд

1 вiд

8 вiд

-

6.5.

вiд

вiд

вiд

вiд

вiд

вiд

Фiнансовi активИl Що оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохЦ
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ТОВ кФК

<.Щобробут-

ЧасткаO/о

31.12.2018

Часткао%

0

0

9,62

з0.06.2019
500

17

6.6. Власний

капiiал

Заресстрований (пайовий) капiтал Товариства сформований

у

вiдповiдностi до законодавства

УкраiЪи та сплачений повнiстю грошовими коштzli\,Iи. Розмiр статутного калiталу станом на 30.06.2019
рокУ складае 8 000 тис. грн. (зареестрованиЙ 20.04.2018 р., внесениil25.04.2018 р. в повному обсязi
грошовими коштами).
Резервний капiтал cTttHoM на 30.06.2019 р. скпадае 8 тис. грн.
нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) у складi власного капiталу Товариства станом на
З0.06.2019 року складае 384 тис. грн.
б.7. Поточнi зобов'язання
СТанОм на 30.06.2019 року поточнi зобов'язання Компанii складаються з:

-

ПОточноi кредиторськоТ заборгованостi перед Вовк Н.О. (викуп частки ТОВ "ФК "rЩобробутКапiтал")
500 тис. грн.;
- ПоточнОi- заборгованостi за розрахунками з отриманих aBaHciB в розмiрi |2 тис. грн. (за
управлiння

активами фонлiв);
- ПОточноi заборгованостi за довгостроковими зобов'язаннями з оренди в cyMi 26 тис. грн.,
- Пото,шоi заборгованостi за розрахунками з бюджетом в розмiрi 55 тис. грн. (за розрахунками
ПДФо - 4 тис.грн, з нарахованого поточного податку на прибуток - 51 тис.грн);
- Поточноi заборгованостi за розрахунками зi страхування в розмiрi б тис. грн. (за розрахунками

еСВ);

- Поточноi заборгованостi за розрахунками з оппати працi в
розмiрi 23 тис. грн.;
- Поточних забезпечень фезерв вiдпусток) в розмiрi 51 тис. грн..

б.8. Дохiд

ДОхiд вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) станом на 30.06.2019 р. становить I73 тис. грн.
та складаеться з доходу вiд надання послуг з управлiння активtlN,Iи ICI.
Дохiд вiд фiнансовоi дiяльностi станом на 30.06.2019 р. склав 795 тис. грн. та становить дохiд iз
нарахованих вiдсоткiв по депозитним вкладам до запитання.
б.9. Витрати
Розмiр адмiнiстративних витрат становить 672 тис. грн. та складаеться iз витрат на заробiтну плату в
розмiрi 386 тис. грн., вiдрахувань на соцiа-тlьнi заходи в розмiрi 80 тис. грн., амортизацii в розмiрi 41
тис. грн. та вiдповiдних витрат на придбання ToBapiB, робiт, послуг з метою провадження дiяльностi в
розмiрi 167 тис. грн.
Розмiр iнших операцiйних витрат витрат стЕlновить 2 тис. грн. та складаеться iз витрат з нарахування
единого соцiального внеску на лiкарнянi (декретна вiдпустка працiвника).
б.10. Чистий прибуток (збиток)
Зарезультатом дiяльностi за перiод з 01.01 ,20t9 р. по 30.06.2019 р. Товариство отримало прибуток в
розмiрi 235 тис. грн.

7.

розкриття Iншоi IнФормАцIi

7.1 YMoBHi зобов'язання.

7.1.1.Оподаткування
внаслiдок наявностi в украiъському податковому законодавствi положень, якi дозволяють бiльш
нiж один BapiaHT тлр{ачення, а також через практику, що склалася в нестабiльному економiчному
середовищi, за якоi податковi органи довiльно тлр{ачать асп9кти економiчноi дiяльноЪтi,
у разi, якщЬ
ПОДаТКОВi ОГРаНИ ПiДДаДУТЬ cyMHiBy певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвницr"ч ЬuЪ"о*iчноi
дiяльностi Товариства, Ймовiрно, Що Товариство змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи та
пенi. Така невизначенiсть може вплинути на BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB, втрати та
резервЙ пiд
l8

знецiнення, а також на ринковиЙ piBeHb цiн на угоди. На думку керiвництва Товариство сплатило yci
податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть
переглядатися вiдповiдними податковими органаil{и протягом трьох poKiB.
7.1,.3.

Сryпiнь повернення дебiторськоi забOргOванOстi та iнших фiнансових активiв

ВраховУючи той факr, що поточна дебiторська заборгованiсть буде погашена до серпня 2019 року,
а строк розмiщення коштiв на депозитному рахунку е короткостроковий (до 9 мiсяцiв), очiкуваний
кредитний збиток Товариством визнаний при оцiнцi цього фiнансового активу становить <0>>.

7.2.

Розкриття iнформацii про повlязанi сторони

З МетОю даноi фiнансовоi звiтностi, сторони вважаються пов'язаними, якщо одна з них мае можливiсть
КОНТРОЛЮВати або значЕо впливати на фiнансовi й операцiйнi рiшення iншоi сторони, як визначено в
МСФО (IAS) 24 кРозкриття iнформацii про зв'язаtлi сторони>. При рiшеннi питання про те, чи е
Сторони пов'язаними, приЙмаеться в увагу змiст взасмин cTopiH, а не тiльки iхня юридична форма. Щля
Цiлей Даних фiнансових звiтiв Компанiя, впасники Компанii, що володiють часткtlп{и в статутному
КаПiталi бiльшими нiж2OО/о, та вище керiвництво Компанii вважаються пов'язаними сторонап,Iи.
я про поI язаних осiб власникiв Ком панii - фiзи.пrих осiб станом на 30.06 .20|9 року:
Прiзвище, iм'я, по
батьковi особи
власника Компанiт та ii
прямих родичiв, iнших
пов'язаних осiб

-

Ресотрачiйний

номер облiковоi
картки платника
податкiв

Iдентифiкацiйний
код юридичноi
особи, щодо якоТ
icHyc

Повне наймонування
юридичноi особи, щодо
якоi icHye пов'язанiсть

Мiсцезнмодкення

Частка

в

статугному

юридичноi особи, щодо
якоi icHye пов'язанiсть

капiталi
пов'язано1
особи,Yо

l

пов'язанiсть

Поса,да в

пов'язанiй

особi

Федоров,Щмитро
Владиславович

28з45|255з

42082з58

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiотю
<Компанiя з управлiння
активами (ДОБРОБУТ-

14000, м. Чернiгiв,
проспект Перемоги,
бул,. l27, офiс 207-208

68,75

Федоров fмитро
Владиславович

28з45|2553

з79,12585

Товариство з обмеженоlо
вiдповiдальнiстtо <ТФ

l4030, пt. Чернiгiв,
вулиrц 50 poKiB СРСР,

50,0

Фелоров.Щмитро
Владиславович

28з45l255з

з7972590

Товариство

Федоров.Щмитро
Владиславович

28з45l255з

Федоров.Щмитро
Владиславович

28345l255з

Фодоров.Щмитро
Владиславович

28з451255з

ФlFIАнС)
CEPBIC)

з обмеlкеною

вiдповiдальнiстtо <LIФ

з9542982

CEPBICD

1422з494

вiдповiдалыriстю <ЕЙВI
Громадоька органiзацiя

кАГЕНЩШ РОЗВИТКУ

буд. lB
l4000, м. Чернiгiв,

ЧЕРНгоВА)

вулиця
Котляревського, буд.

Приватне акцiонерне

l675l, Чернiгiвська

ювариство (НИВА-

ПЛЮС)

Фелоров .Щмитро
Владиславович

Федоров Щмитро
Владиславович

28з45|255з

28з451255з

470749D

3058693

1

" вт ФоIзон гмБх"
("vTFoISoN" Gмвх")

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕFIОIО

ВIДПОВIДАЛЬНIСТIО
Федоров,Щмитро
Владиславович

28з451255з

4з0416з,7

5

бчд. 5
04080, м. Киiв, вулиця
Новокостянтинiвська,

Товариство з обмеiкеrrою

JlоЙЕрС))

40480288

буд.

l4030, м. Чернiгiв,
вулиrц Всiхсвятська,

50,0

l00,0

Голова ради

25а

Голова
наглядовоi

обл., Iчнянський район,
о, Iваниця, вулиця
Петра Жовторiпенка,
бчд. 39

ради

ABсTPUI , BImHb,

50

вYлиця

ГЕТРАИДЕМАРКТ,

Будинок l4l34,l0l0
65l04, Одеська обл.,
MicTo Одеса,

вул,мАрIi

(СоЮЗ)

ДЕМЧЕНКО, булинок

Товариство з обмеlI<еною

14000, Чернiгiвоька

50% через

"

вт ФоIзон

гмБх"

з0

вiдповiдальнiстю
<Фiнансова компанiя

к[обробут-Капiтал>

Матюшко Сергiй
миколайович

2706з027 17

42082з58

Товариство з обмелсеною
вiдпов iдальнiстtо
<Компанiя з управлiння
активами (ДОБРОБУТ-

матюшко Сергiй

2106з0271'7

з0977461

Товариство з обмеженою

40,96

обл., MicTo Чернiгiв,

ПРОСIIЕКТ
ПЕРЕМОГИ, будинок
l27, офiс2l0-2ll
14000, м. Чернiгiв,
проспект Перемоги,
бул, l27 , офiс 207-208

з1,25

l4020. м. Чернiгiв.

24,0

ФlнАнс>

l9

миколайович

вiдповiдальнiсrю

(лЬонТЕксТИЛЬ)

Матюшко Сергlй
миколайович

2706з0271"l

Матюшко Сергiй
миколайович

2706з02,117

22821660

4з04lбз7

Приватне акцiонерне
Товариство кСтрахова
компанiя (ГРАнДВIс))
Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiсгю
<Фiнансова компанiя
<.Щобробуг-Капiтал>

Матюшко Соргiй
миколайович/
матюшко Наталй

2,1709l062з

вовк Наталiя
Олександрiвна

2888609063

l4282829

АТ кРайффайзен банк
<Аваль>, базове

вiltдiлоння, м. Чернiгiв

IBaHiBHa (дружина)

4з041637

Товариство з обмел<еноlо
вiдповiдtr"льнiстю
<Фiнансова компанiя
<.Щобробр-Капiтал>

вулиця Малиновського,
буд, 34а
l40l3, м. Чернiгiв,
проспект Перемоги,
буд. |27

l4000, Чернiгiвська

Прiзвище, iм'я, по
батьковi керiвника
КомпанiТ та його лрямих
родичiв

9,62

обл., MicTo Чорнiгiв,

ПРОСIIЕКТ
ПЕРЕМОГИ, будинок
l27. офiс 2l0-2l 1
l4000, м. Чернiгiв,
проспект Перемоги,

начальник

14000, Чернiгiвська
обл., MioTo Чернiгiв,

19,23

буд,2|

базового
вiддiлення

проспЕкт

ПЕРЕМоГИ, будинок
l27, офiс 2l0-21

н

Голова
правлirtня

1

вника Компанii та його пов'язаних осiб станом на 30.06.2019
РесстраIдiйний
troMep облiковоi

картки платника
податкiв

Iдентифiкацiйний
код lоридичноi
особи, щодо якоi

Повне найменування
юридичноI особи, щодо
якоТ

icнyc пов'язанiсть

Мiсцезнаходження
юридичноi особи, щодо
якоi icHye пов'язанiсть

tcHvc

пов'язаноi

пов язанlсть

особи,о/о

Матюшко Сергiй
миколайович

2706з02,71,7

3097,1461'

Товариство з обмехсеною
вiдповiдальнiстtо

Матюшко Сергiй
миколайович

2706з0271.,7

22821660

Матюшко Сергiй
миколайович

2706з027|7

Приватне акцiонерне
Товариство <Страхова
компанiя (ГРАНДВIс)
'Говариство з обмелсеною

(ЛЬоI-IТЕКСТИЛЬ)

42082358

Частка в
статутному
калiталi

вiдповiдалыtiстlо
<Компанiя з управлit.tt,tя

(ДОБРОБУТФIНАНСD

l4020, м. Чернiгiв,
вулиrц Малиновського,
бчд. 34а
м. Чернiгiв,

l40l3,

проспекг Перемоги,
бул. |27
14000, м. Чернiгiв,
проспект Перемоги,
буд. |2'l, офiо 207-208

l

Посада в
пов'язанiй
особi
24,0

Голова
правлiння

зl,25

активаNrи

матюшко Наталй
IBaHiBHa (друлсина)

2,7,709|0623

14282829

АТ кРайффайзен банк
<сАваль>, базове

вiМлення. м. Чеонiгiв

14000, м. Чорнiгiв,
проспокг Перемоги,

буд.2I

начальник
базового
вiддiлення

ПРОтягОм перiоду з 01.01.2019 р. по 30.06.2019 року Товариство здiйснювало операцiТ з
пов'язаними особами, а саме:
- СПЛачено за оренду офiсного примiщення ТОВ "НТ-Грандвiс" суму в
розмiрi З2,7 тис. грн.
Станом на 30.06.2019 р. заборгованiсть з пов'язаними особами вiдсутня.

провiдного управлiнського персонtlлу вiдносяться: директор Матюшко С. М., заступник
директора Красножон о. А., головний бу<галтер Вовк Н.о., внутрiшнiЙ аулитор Федоров Д.В..
заробiтна ппата та премii провiдному trерсоналу Товариства та iншому персоналу за порiод з
01.01.2019 по 30.06.2019 р. нарахована у cyмi 282,7 тис. грн. i виплачена вчасно, згiдно штатному
розкладу та BнyTpimнix наказiв про пpeМii.
,Що

8.

ЦIЛI ТА ПОЛIТИКИ УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ

керiвництво визнае, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з ризиками i BapTicTb чистих активiв у
нестабiльномУ ринковому середовищi може сугтево змiнитись унаслiдок впливу суб'ективних
чинникiв та об'€ктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких зЕвд€rлегiдь точно передбачити
неможливо. До таких ризикiв вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi.
Ринковий ризик включае вЕIлютний ризик, вiдсотковий ризик та iнший цiновий ризик. Управлiння
ризиками керiвництвом Товариства здiйснюеться на ocнoвi розумiння причин виникнення ризику,
кiлькiсноi оцiнки його можливого впливу на BapTicтb чистих активiв та застосування iнструментарiю
щодо Його пом'якшеннrI.
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Управлiння ризиками мае першочергове значення дJuI ведення бiзнесу Товариства i с важливим
елементом ii дiяльностi. Полiтика управлiння ризиками сконцентрована на непередбачуваностi
фiнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю потенцiйного негативного впливу на фiнансовi показники
Товариства. Оперативний i юридичний контроль мае на MeTi забезпечувати напежне функцiонування
внутрiшньоi полiтики та процедур з метою мiнiмiзацii операцiйних i юридичних ризикiв. Щiяльнiсть
Товариства пов'язана з рiзними фiнансовими ризикаNlи: операцiйним ризиком, ринковим ризиком,
кредитний ризиком i ризиком лiквiдностi.
Полiтика з управлiння ризик€lп4и opieHToBaнa на визначення, аналiз i управлiння ризиками, з
якими стикаеться Товариство, на встановлення контролю за ризикаI\{и, а ТаКож постiйний монiторинг
за piBHeM ризикiв, дотриманням встановлених обмежень та полiтики управлiння
ризикаil{и.
УправлiнНя ризикаП{и керiвнИцтвоМ ТоваристВа здiйснЮетьсЯ на ocHoBi розумiння причин
виникнення ризику, кiлькiсноi оцiнки його можливого впливу на BapTicTb чистих активiв та
застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення.
ВРаховУючи склад активiв, для Товариства бiльш суттевим е кредитний ризик.
Станом на 30.06.2019 р. на поточному рахунку у баrrку ПАТ (ПУМБ> обпiковуються за
номiнальною вартiстю грошовi кошти на суму 14 тис. црн., & також 8270 тис. грн. утримуються
у
виглядi короткострокових банкiвських депозитiв в АБ кУкргазбанк> (б000 тис. гРн.), пдт
'ОУнiверсалбанк" (2005 тис.грн.), АТ "Укрексiмбаrrк" (265 тис.грн.).
Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iHcTpyMeHT не зможе
виконати зобов'язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншоi сторони. Кредитний
ризиК притаманНий такиМ фiнансовИм iHcTpyMeHTaM, як поточНi та депозитнi рахунки в банках,
облiгацii та дебiторська заборгованiсть.
основниМ методоМ оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Товариства е оцiнка кредитоспроможностi
контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка iнша доступна iнформацiя
(публiчна iнформацiя, Що розкриваеться банками щодо звiтностi тощо) щодо ik спроможностi
виконувати борговi зобов'язання.
СтаноМ на 30.06.2019 р. кредитниЙ ризиК е низькиМ, що пiдтверджуеться чинниками, якi
враховують специфiку контрагентiв, зага-гrьнi економiчнi умови та оцiнку як поточного, так i
прогнозного напрямкiв змiни умов станом на звiтну дату.
при визначеннi рiвня кредитного ризику фiнансового активу у виглядi грошових коштiв,
розмiщених на депозитних рахунках були BpaxoBaHi, в першу чергу, данi НБу. Вiдповiдно до цих
даних скJIадаються рейтинги банкiв.
Прогноз рейтингiв - стабiльний. Позичальник або окремий борговий iHcTpyMeHT з
рейтингом uaAA харtжтеризуеться дужо високою кредитоспроможнiстю порiвняно
iншими
украiЪськими позичапьниками або борговими iнстрУментallии. Знаки к*> та (-)) позначають промiжний
рейтинговий piBeHb вiдносно основIIого рiвня.
Стабiльний прогноз вказуе на вiдсутнiсть на поточний момент поредумов для змiни
рейтингу
протягом року.
КредитниЙ рейтинГ - це унiверсальний iHcTpyMeHT дJUI оцiнки кредитоспроможностi
позичальНика, надiЙностi його борГових зобОв'язанЬ i встановленЕя плати за вiдповiднийкредитний
ризик.
BiH дае можливiсть позичаJIьнику зtUIвити потенцiйним iнBecTopaM i партнерtlп{ про свою
кредитоспроможнiсть, не розголошуючи при цьому конфiденцiйноi iнформацii, i зробити вiдносини
позичttльника i iHBecTopa максимально rrрозорими та ефективними. Позитивним е вже сам
факт
наявностi в компанii кредитного рейтингу, незапежно вiд його рiвня, оскiльки це свiдчить про
iнформацiйну вiдвеРтiсть пiдПриемства .При цьому, високий piBeHb кредитного
рейтингу збiльшус
шанси
tси зЕ}лучити ресурси за Еижчою ставкою. (http:
(http://lwvw.credit-rating.ualualabout-rating/purpose/4625
.credit-rati
)
враховуючи проведений ана_гriз, кредитний ризик визначений Товариством як дуже низький,
враховуючи те, що TepMiH розмiщення на депозитi вклади складае менш мiсяця вiд дати ба-пансу, сума
збитку вiд знецiнення визначена на piBHi 0%.

з

.Що заходiв з мiнiмiзацii впливу кредитного ризику Товариство вiдносить:
- встановлення внутрiшнього обмеження обсяry дебiторськоi заборгованостi в активах

установи;
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- диверсифiкацiю структури дебiторськоi заборгованостi установи;
- аналiз платоспроможностi контрагентiв;

- здiйснення заходiв щодо недопущення HtuIBHocTi в активах Товариства простроченоi дебiторськоi
заборгованостi.

Також в Товариствi для внутрiшньоi системи заходiв iз запобiгання та мiнiмiзацii впливу
ризикiв cTBopeHi: система управлiння ризиками, внррiшнiй аудит (контроль), корпорtIтивне
управлiння.

Ринковий ризик

-

це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплюе три
типи ризику: iншиЙ цiновиЙ ризик, валютниЙ ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик виникае у
зв'язку з ризикЕtIии збиткiв, зумовлених коливtlннями цiн на акцii, вiдсоткових ставок та валютних
KypciB. ТоваристВо наражаТиметься на ринковi ризики у зв'язку з iнвестицiями в акцii, облiгацii та
iншi фiнансовi iнструменти.
Iнший цiновий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаспiдок змiн ринкових цiн (oKpiM тих, що виникають
Унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), неза-пежно вiд того, чи спричиненi вони
ЧинникаI\{и, характерними для окремого фiнансового iHcTpyMeHTa або його eMiTeHTa, чи чинниками, що
Впливають на Bci подiбнi фiнансовi iнстррленЪи, з якими здiйснюються операцii на ринку.

Основним методом оцiнки цiнового ризику е аналiз чутливостi. Серед методiв пом'якшення
цiнового ризику Товариство використовуе диверсифiкацiю активiв та дотримання лiмiтiв на вкладення
в акцii та iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим прибутком.
Вiдсотковий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. Керiвництво
Товариства усвiдомлюе, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме як на доходи
Товариства, так i на справедливу BapTicTb чистих активiв.
УСвiдомлюючи значнi ризики, пов'язанi з коливаннями вiдсоткових ставок у високоiнфляцiйному
сереДоВищi, яке е властивим для фiнансовоi системи Украiни, керiвництво Товариства контролюе
ЧаСТКУ аКтивiв, розмiщених у боргових зобов'язаннях у нацiональнiй валютi з фiксованою вiдсотковою
СТаВкою. Керiвництво Товариства здiйснюе монiторинг вiдсоткових ризикiв та контролюе ik
МаКСиМttлЬно припустимиЙ розмiр. У разi зростання вiдсоткових ризикiв Товариство мае Halrip
позбуватИся боргоВих фiнансових iHcTpyMeHTiB з фiксованою вiдсотковою ставкою. Монiторинг
вiдсоткових ризикiв здiйснюеться шляхом оцiнки впливу можливих змiн вiдсоткових ставок на
BapTicTb вiдсоткових фiнансових iHcTpyMeHTiB.
.Щля оцiнКи можливих коливанЬ вiдсоткових ставок Товариство використоврало iсторичну
волатильнiсть вiдсоткових ставок за строковими депозитами (до 1 року) за ocTaHHi 5 poKiB за
оприлюдIеною iнформацiсю НБУ.
товариство визнае, що обцрунтовано можливим е коливання ринкових ставок на *4 процентних
пункти. Проведений аналiз чутливостi заснований на припущеннi, що Bci iншi параметри, зокрема
вшrютний курс, залишатимуться незмiнними, i показуе можливий вплив змiни вiдсоткових ставок на 4
процентних пункти на BapTicTb чистих активiв Товариства.
Можлива змiна справедливоi BapTocTi боргових фiнансових iHcTpyMeHTiB з фiксованою
вiдсотковою ставкою розрахована як рiзниця мiж дисконтовttними грошовими потокtlп{и за дiючою
ставкою та дисконтоваIIими грошовими потоками у разi змiни вiдсотковоi ставки за кожним
фiнансовим iHcTpyMeHToM.
9.

УПРАВЛIННЯ КАПIТАЛОМ ТОВАРИСТВА

Товариство розглядае управлiння капiт.lпом як систему принципiв та методiв розробки i
РеШiЗаЦii Управлiнських рiшонь, пов|язаних з оптимапьним формуванням капiталу з рiзноманiтних
джерел, а також забезпеченням ефективного його використання у дiяльностi Товариства. Ключовi
питання та пoTotIHi рiшення, що впливають на обсяг i структуру капiта-пу, а також джерела його
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формування, розглядЕlються управлiнським персоналом. Механiзм управлiння капiта,rrом передбачае
чiтку постановку цiлей i завдань управлiння капiта;lом, а також контроль за ix дотриманням у звiтному
перiодi; удосконалення методики визначення й аналiзу використання ycix видiв капiталу; розроблення
загальноi стратегii управлiння капiта"пом.

Управлiнський персона-тr здiйснюе огляд структури капiталу на кiнець кожного звiтного перiоду. При
цьому проводиться аналiз BapTocTi капiталу, його структура та можливi ризики. На ocHoBi отриманих
ВиСнОвкiв Товариство здiЙснюе регулювання капiтtшу шляхом зЕIлучення додаткового капiтаrrу або
фiнансування, а також виплати дивiдендiв та погашення iснуючих позик. Товариство може
здiЙснювати регулювання капiта-гrу шляхом змiни структури капiталу. Система управлiння капiталом
Може коригуватись з урахуванням змiн в операцiйному середовищi, тенденцiях ринку або стратегii
розвитку.

О
.

Управлiння капiталом Товариства спрямовано на досягнення наступних цiлей:
зберегти спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надалi
забезпечувало дохiд дJuI учасникiв Товариства та виплати iншим зацiкавленим сторонам;
забезпечити належний прибугок учасникаI\,1товариства завдяки встановленню цiн на послуги
Товариств?, що вiдповiдають рiвню ризику;

i

дотримtlншI вимог до капiталу, встановлених peryJulтopoм,
забезпечення здатностi
Товариства функцiонувати в якостi безперервного дiючого пiдприемства.
Товариство вважае, що зЕгальна сума KaTriTmry, управлiння яким здiйснюеться, дорiвнюе cyMi
капiта.гrу, вiдображеного в баrrансi.
Склад власного капiталу на дату фiнансовоi
- Заресстровадrий капiтал (оплачений

-Нерозподiленийприбуток
- Резервний

капiтал

звiтностi

капiтал)

8 392 тис. грн.:
8 000 тис. грн.

(непокритийзбиток) 384тис.

грн.
8 тис. грн.

РеЗеРвниЙ капiтал сформоваrrо на пiдставi Протоколу загальних зборiв засновникiв j\Ъ |2l2 вiд
28.02.20|9Р., вiдповiдно до ст. 7.9 Статуту Товариств&, що дорiвнюе частки у розмiрi 5% вiд
НеРОзпОдiпеного прибутку минулого фiнансового року та пiспя .riдr"ердж.""" Йо.Ь аудиторським
висновком вiд 26.02.20 1 9р.

Вiдповiдно

до

Положення щодо пруленцiйних нормативiв професiйноi дiяльностi на
фондовому ринку та вимог до системи управлiння ризиками, затвердженого рiшенням НКЦПФР М
1597 вiд 01.10.2015р. (з врахуванням змiн) Товариство розраховуе TaKi покЕlзники:
1)

розмiр власних коштiв;

2) коефiцiент фiнансовоi стiйкостi.

З

2 розд. 4, а саме: Нормативнi значення нормативу
достатностi власних коштiв та коефiцiента покриття операцiйного ризику не поширюються на
компанii та осiб до закiнчення першого повного фiнансового року з дати Видачi лiцензii в разi, якщо
Taki Компанii та особи вrrерше отримали лiцензiю на провадження професiйноi дiяльностi на
фондовому ринку - дiяльностi з управлiння активами iнституцiйних iHBecTopiB (дiяльностi з
УПРаВлiння активами). Товариство зазвiтний перiодрозраховую показникМ 1 TaJt 4.
грн.

урахувалrням Еорм цього Положення п.

Розмiр регуjUIтивного капiталу (власнi кошти) Товариства cTElHoM на 30.0б.2019р. складае 8198 тис.

пiсля дати складання та затвердження фiнансовоi звiтностi було погашено кредиторську

заборговаrтiсть перед Вовк Н.О. в розмiрi 320 тис. грн.

2з

Також, слiд зазначити, що депозитнi вклади, в cyMi 170 тис.грн., якi були розмiщеннi в АТ
'ОУкрексiмбанк", були повернутi у строк рtвом з нарахованими вiдсотками, строк повернення iнших

депозитiв не HacTtlJI.

(Матюшко С.М.)

tй;d$

(Вовк Н.О.)
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