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ЗЛГАJIЬНЛ IНФОРМДIIIЯ

Товариство
Товарис-гво з обмеr(еяоlо вiдповiдальнiстю (КОМПАНlЯ З УlIРАВЛIНГlЯ АКl'Иl]ЛМИ
(ДОБРОБУТ-ФlНАНСD (дмi - Товариство) зареестроваIIе 20.04,2018 рок) як KoNIllrlli, l
1.1. OcrroBпi вiдомостi про

управлiння активами.
Прелметом лiялыlостi 'I'овариства с управлiння активами iнституrliйних iнBecTopiв. ]lсй вил
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OcHoBHi вiломостi про'I'овариство наведенi в таблицi:
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квi]Ilя 2018 р.
]Iро,гяго]v 2019 року,га стапоN, IIа дату заl,верлжеIпш 4)ill IcoBoI звiгностi зNIitl ) склалi \,часllикill
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розllолiлi часr,ок нс вiлбувалося.
I.5. llаяRнiсть систсми t]путрilхпього аудпry (коп,гролю)'I'ов:lрис,Iвii
IJiдповiдпо ло РiшепIlя позачерrових Зага.rtыrих зборiв учасникiв'l'оварис,гва з обN{сr(сноlо
вiлповiлапьнiс,1,Iо (Компапjя з управлiЕня активами (ДОБРОБУТ-ФIНАНС> (Прсlr,окол Nl2/l Bi,,t
25,07.20]8 року) було затвердr(ено l lолоrrсснtrя про слулсбу внутрiпшього аулиту (KoIlrpoJllo),
Фуrtкцii Brlyrpimrrbolo аулиту (коrr,гролlо) llоl(ладено ха окрему посадову особу Фсjlоровд
/1Nlитра I]ла,циславовиLrа, якого призпаче]Iо Наказом Nll 18 вiл 27.07,20l8 року,

2. оlll,,l,лlчЙlll,, сЕрЕJ()}lиlцL
llгоlr,Orl 20lq рок) eKolIoIliKit УкрзiIlи лемоlIсlруL]э]lil о{llаьи claбiJliiiruil lliсJlя lги,it,l.tlu
псрiолу полil,ичноi,l,а економiчпоi напружепостj. У 2019 роцj темп irrфляrtii в YKpa'iHi у рiчнопI1
обчис.ilспIli уповiльпився до 4,1Оlо (порiвняl{о з 9,8% у 2018 роцi), а l3}3tl показав rlo,1la.]]bпIc
зрос,l,ахItя, за оцiItками. на 3,5О% (пiсля зрос,lалпя Ila З,3О% у 2018 роцi),
Iliсля кiлькох poкiв девмьвацii ЕацiоЕмьна BaJIIoTa Украjни змiцпилася па 17О% (с,гаllо]!l lla Зl
грудня 2019 року встановлений IIБУ офittiйний курс обмiну гривнi по Bir(lloulcнt]lo,ltr tBp(l
становив 26.42 гриввi за l свро порiвняно з 31,71 гриtsнi за 1 свро cTat]o,1 rla 3l l ру:rrrя 20l8
року), Серел гоjlоI]llих фак1,орiв змiцlIеIlIIя гривlIi - усlliшЕе розбло(у]]аllliя фirtаltсуваtllrя за
Itpol,paMolo МВФ паtlрfiкillцi 2018 року, с,габiJIыIi доходl аJроекспор,l,ерits, обN{ежсна гривIlсва

дiквiдriсть, збiльцеIfiя грошових переказiв

у

краiпу вiд трудових мiграЕтiв та постiйяе

вадходжецня iноземноi валюти за державЕими борговими illcтpyмetlтalМи,
У груднi 2018 року Рада МВФ ухвашла 14-мiсячпу програму кредиryвашrя для Украilrи Stand-by
(SBA) у загальвiй cyMi 3,9 мiльярда доларiв CIIIA. У грудвi 2018 року YKpaiHa вже отримма вiд
МВФ та еС 2 мiльярда доларiв США, а також кредитIli гарФIтii вiд Свiтового банку па суму 750
мiльйонiв доларiв США. Затвердження програми МВФ icToTHo пiдвищус здатнiсть Украiни

викоЕати

ii

валютЕi зобов'язанвя

у 2019 роцi що

зреIптою сприяло фiпаясовiй та

макроекономiчнiй стабiльцостi в кра'lЪi, Проте прийняпя рiшецня МВФ про яадаяЕя Еаступних
трмшiв зшrежатиме вИ успiху Украiпи у вико[IаЕцi умов Меморанлуму про економiчну i
фiнмсову подiтику, якого YKpaiHa цлаRу€ дотримуватись у ходi ремiзацiТ програми SBA.
У 2020 роцi YKpaiHa зобов'язаЕа погасити звачЕу суму державного борry. що вимаIатиме
мобiлiзацii сутIевого вЕутрiшt{ього i зовЕiшнього фiнансуванвя у дедалi складнiших умовах
кредитувмня краlн, ekolroMika яких розвиваеться, kpiM того, негативнi тенденцii у
промисловому виробництвi Украiни, якi спостерiгмись у дlугiй половинi 2019 року, можуть
зберегтися у 2020 рочi.
Подii, що призвели до aEeKcii Криму Росiйською Федерацi€ю у лютому 2014 року, та копфлiкт ва
сходi Украiни, який розпочaвся HaBecHi 2014 року, дотепер змишаються неврегульовaшlими.
Вiдяосиви мiж УкраiЪою та Росiйською Федерaщiею змишаються напружеЕими.
У березцiквiтпi 2019 року в УкраiЪi вiдбулися вибори президеЕта, а в лишIi 2019 року
достроковi парламентськi вибори. За прогЕозами, уряд, який був сформований пiсля
парламеЕтаький виборiв, якi вiдбулися у липнi 2019, мае пiти у вiдставку яайближчим часом,
Внаслiдок нещодавt{iх полiтичних змiн сryпiнь непевностi. у тому числi щодо майбутвього
напрямку реформ. у 2020 роцi змишасться вкрай високлм,
Попри деякi покращеI iя сиryацii у 2019 роцi, остаточний результат полiтичЕоi та eKoHoMi.TEoi
сиryачii в yKpaiEi та ii поточЕi наслiдки передбачити вкрай скJIадно, проте вопи можуть мати
под&lьtций негативЕий вплив яа екоцомiку УкраiЪи та бiзнес Компапii,

3.

ЗАГАЛЬIlА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI

Достовiрне подавня та вЦповiдпiсть МСФЗ
Фiнаясова звiтпiсть Товариства е фiпаясовою звiтнiстlо загмБного призначеIlня, яка сформована
з м9Iою достовiрЕо подапЕя фiндlсового стапу, фiпансових результатiв дiяльностi та грошових
потокiв Товариства для задоволенЕя iнформачiйних потреб широкого кола користувачiв при
прийнятri вими економi.fiих рiшень.
Концепryальною основою фiнаrсовоi звiтяостi Товариства за piк, що закiЕчився З 1 грудrя 2019
року, е Мiжнаролнi стандарти фiнансовоi звiтностi (МСФЗ), вкJIючаючи Мiжнароднi ст.lпдарти
бухгалтерського облiку (МСБО) та ТлумачеЕня (КТМФЗ, ПКТ), видацi Радою з Мiжвародних
стаiйдартiв бухгалтерського обдiку (РМСБО), в редакцii чиЕнiй на 1 сiчня 2019 року, цо офiцiйЕо
оприлюдЕепяi на веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи,
Пiдготовлеяа Товариством фiнансова звiшIiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiда€
BciM вимогам чинI]их МСФЗ з врахуваяяям змiн, вЕесеяих РМСБО, дотримавпя яких забезпечус
достовiрне подаЕпя iнформацii в фiнавсовiй звiтностi, а саме, доречпоi, достовiрЕоi, зiставноi та
зрозумiлоi iвформацii.
При формуваннi фiналсовоi звiтцостi Товариство керувмося T.lKo)t( вимогами нацiоя&lьних
зalкоIlодавчих та цормативЕих aKTiB щодо органiзацii i ведення бухгалтерського облiку та
складавяя фiпапсовоi звiтностi в УкраiЪi, якi яе протирiчать вимогам МСФЗ.
Метою фiЕансовоi звiтностi Товариства € ЕадаЕня фiнавсовоi iнформацii, яка е корисЕою дIя
винiшнiх та потенцiйцих iEBecтopiB, позикодавцiв та iнших кредиторiв у прийнятгi рiшепь про
падаяяя pecypciB Товариства,
Фiнансова звiтнiсть Товариства скJIадасться на ocHoBi припуцеЕня, що Товариство дiе Еа
безлерервuiй ocEoBi i заJIишатиметься таким у досяхЕому майбутньому (у продовж наступЕих
дванадцяти мiсяцiв).
З.1.

Якiснi характеристики корисЕоi фiнапсовоi iпформацii визIlачають типи iпфорщацii,

що
найiмовiрнiше, е найбiльш корисними для нипiшпiх та потепцiйпих iпBecTopiB, реryлlоtочих
оргапiв для прийвятгя рiшепь па ocHoBi iпформацii, що надана у фiнапсовiй звiтrrостi, Фiнмсова
звiтяiсть Товариства базусться на пасryпнrл< характеристикм:
Основополоэюнi якiснi харакперuсmuкu:
доре]ш]с_ть - доречна фiнансова iнформацiя може спричинити вiлviнностi у рiшенняк. якщо воца
час передбачуваrry цiнн icr ь. п iлтверлжувал ьну uiHH icr ь або i ге. i .аруге;
9удlgдi9дц - jнформачiя е сутгевою, якщо ii вiдсутнiсть або неправильне поданяя може вплинути
па рiшепня, якi приймають користувачi Еа ocEoBi фiнансовоi звiтпостi;
пDавливе полatпЕя - щоби бути корисЕою, фiнапсова iнформачiя повиЕна не лише подaвати
вiдповiдпi явица, воца повинна також правдиво подавати явища. якi вона призяачеЕа подавати.
Щоби бути досконало правдивим подавням, опис повинеп мати три характеристики, BiH мас
бути повним. нейтраjьним,lа вiльниv вiд помилок.
Посllлlоlочi якiснi харакll1ерuсmuкu:
зiставЕiсть - дае змоry користувачам iдентифiкувати та зрозумiти подiбностi статей та
вiдмiнностi мiж ними;
можливiсть пеDевiDки - допомага€ запевtIити корисryвачiв у тому, що iнформацiя лравдиво подас
економiчнi явища, якi вона призначена лодавати;
9д9еgа9дi9Iд - означае можливiсть для осiб, якi приймають рiшення, мати iпформацiю вчасно, так
щоб чя iнформачiя vогла вплинути на ixHi рiшення:
зооз}мiлiсть - класифiкацiя, характеристика та поданпя iпформацii ясЕо i стисло робить ii
зрозумiлою.
Фiвапсовi звiти вiдобрая<ають фiяансовi результати операцiй та iнших подiй, об'еднуючи ix в
ocHoBEi класи згЙЕо з екопомiчними характеристикalми тобто, елеменпl фiнФIсових звiтiв,
Елементами, цо безпосередньо пов'язанi з визЕачепЕям фiнапсового стапу в балансi, е активи,
зобов'язання та власний капiтал. Аюиви, зобов'яздtяя та власЕий капiтм - це елемеЕти, якi
безпосередЕьо пов'язанi з оцiнкою фiнансового стаЕу. Вони визяачаються такi
ащдцЕ - це pecypcl контрольоваЕий Товариством в результатi миЕулих подiй, вiд якого очiкуlоть

надходження vаЙбу l Hix економi.тних вигiд:
зобов'язанпя - теперiшнll заборговмiсть Товариства,,ка вйЕикае внаслiдок мицулих подiй i
погашепня якоi, за очiкуваЕЕям, спричинить вибутrя pecypciB, KoTpi втiлrоють у собi маЙбутнi
екоЕомiчЕi вигоди;
власЕиЙ капiтчrл - це заJIишкова частка в активах Товариства пiсля вирахуваЕяя Bcix його
зобов'язань.
Оцiцюючи, чи вiдповiдае стаття визначецЕю активу, зобов'язЕtння або власного капiта,ту,
Товарисrво зверlас уваг) на cyтHicтb ]а економiчну реальнiсlь. а не лише на iхяю юридичну
форму.
,Що спецiмьного розпоряджеЕня керiвника Товариства вважати Bci активи контрольовацими й
достовiрЕо оцitlеЕими на пiдставi первiсноi BapTocTi, зarзЕаченоi в первпIlЕих докумептaD( па
момеят iхЕього визнання.
ВвФi(ати активами Ti об'скти, якi яе використовуються в осЕовнiй дiяльностi, мс вiд яких
очiкуеться одержаЕня економiчних вигiд у випадку i'xнboi реалiзацii TpeTiM особам, Об'екти, якi
не визнаються aктивами Товариства затверджуються спецiatльним розпор,чDкенняч керiвника
Товариства.
Елемеmами, якi безпосередньо пов'rздIi з оцiнкою дiяльЕостi в Звiтi про фiнансовi результати
(сукупний лохiл). с ,походи ,l а виlрати:
дQхiд - це збiльшенIIя екояомiчЕих вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi Еа,цходженвя чи
збiльшення корисЕостi активiв або у виглядi змеЕшенЕя зобов'яздIь, результатом чого е
збiльшешл власЕого капiта-цу, за виЕrгком збiльшеяЕя, пов'язfiIого з вцесками учасникiв;
виmати - це змеIlшеIlня екоЕомiчIlих вигiд протягом облjкового лерiоду у виглядi вибупя чи
амортизацii активiв або у виглядi виникнеЕня зобов'язань, результатом чого е зменшення
власвого капiтму, за винятком зменшенЕlll пов!язаЕого з виплатаI\]tи учасникatм.

ВизначеЕня доходу та вйтрат iдеfiтйфiкують ixнi ocHoBHi риси) аJIе не ведуть до встановленЕя
критерiiЪ, яким вони повипнi вiдповiдати перед визЕаIlвIм ix у Звiтi про фiнапсовi результати
(сукуппий дохiд).
Майбутня екопомiчна вигода, втiлена в активi, с потенцiмом, який може сприяти надходжевню
(прямо або непрямо) грошових коштiв i ix еквiвалентiв до Товариства. Потенцiал може бути
продуктивЕим, тобто частиною операцiйЕоi дiяльностi суб'екта господарювавlrя. BiH може
набирати також форми коввертовапостi у грошовi кошти або
еквiваленти або спроможЕостi
змеЕшувати вiдтiк грошових коштiв. напримад. коли мьтернативний процес зменшус
операцiйIIi витрати.
Стаття, яка вiдповiдас визЕаченЕю елемепта, визпаеться у фiцансовоi звiтностi Товариства, якщо
е ймовiрнiсть ЕадходженЕя або вибутrя бу,чь-якоi майбутньоi економiчвоi вигоди, пов'язаноi зi
статтею та стаття мае собiвартiсть або BapTicTb. яку можяа достовiрно визначити,
.Щля складання фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до МСФЗ керiвяицтво Товариства здiйсЕюе
оцiнку активiв, зобов'язаIIь, доходiв i витрат Еа ocltoBi принципу обачЕостi.

ii

МСФЗ, якi набули чппноФi з 01 сiчпя 2019 potry
В складi МСФЗ, офiцiйяо яаведевих яа веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнаясiв Украiни, оприлюдЕено
стандарт МСФЗ 16 <Оревда>, цо Еабув чиfiностi 01 сiчяя 2019 року. Цей стандарт встаЕовJIюе
приЕципи визцаняя, оцiнки, подання оренди та розкриття iнформацii про Ееi. Мета полягае у
тому, щоб забезпечцти gадаIrня орендарями та ореЕдодавцями доречноi iпформацii у такий
3.2.

спосiб, щоб цi операцii були поданi достовiрно. На ocrroBi цiеi iвформацii корисryвачi фiнаясовоi
звiтностi моя(уть оцil{итп вплив ореЕди на фiЕансовий стая, фiнансовi результати дiяльностi та
грошовi потоки суб'екта господарюваЕня. За рiшенняr.r керiввичтва Товариства МСФЗ 16
<Орендо до дати набуття чинпостi не застосовувався.

Вплив МСФЗ, якi пабулп чпппостi з 01 сiчпя 2019 року, па фiнапсову звiтнiсть
За оцiцкою керiвЕицтва Товариства застосуваяня МСФЗ 16 <Оренло ма€ наступяий вплив на
фiнансову звiтяiсть Товариства: ореядний мтив m зобов'язання з ореЕдл стаЕом на 01.01.2019p.
становrгь 102 тис. грн., застосовalяа ставка дисконтуваяня в розмiрi 19,7% рiчних УзгоддеЕпя
власвого капiтаlry та заг.lllыlого сукупЕого прибутку на зазначенi дати (01,01.20l8p,, 01.01,2019p,)
та прибуток за перiоди, що закiЕtlилися цими датами у фiнансовiй звiтностi, не мають випрaвленшI
помилок та впливу перехо,ry Еа застосувдlIrя МСФЗ, що Еабув чивяостi з 01.01,2019р.
3.3.

3.4.

МСФЗ та iптерпретачii КТМФЗ, якi ще не набули чпнностi

Товариство не прийЕяло перелiчеЕi яип(че МСФЗ i Тлума.rеЕня КТМФЗ, якi вже оrryблiкованi, ме
ще не набули чияяостi:
- МСФЗ 17 <Стра,човi контракти> - пабирас qинностi для рiчЕих перiодiв, якi починаються 1 сiчЕя
2021 року;
- МСФЗ 3 <Об'едяання бiзнесу> Визuачепня бiзвесу яабирае чинностi 1сiчня2020року;
- МСБО 1 <Поданвя фiнансовоi звiтностiD, МСБО 8 <Облiковi поJIiтики, змifiи в облiкових
оцiЕкм та помилки)) - визнаiIеЕЕя поЕяття (сутгсвийD -дiс з l сi.пrя 2020 року;
- МСФЗ 10 (Консолiдована фiнансова звiтнiсть>, МСБО 28 <Iцвестицii в асоцiйовапi та спiльнi
пiдприемства - продаж або вЕесеяtш активiв мiж iнBecтopoM та його асоцiйовацою компанi€ю
або спiльним пiдприемствомD набраннJl чинностi вiдкладеЕо на невизначений Tepмiц;
- Концептуальна основа пiдютовки фiнаuсовоi звiтпостi Змiни до посилань на КонцептуаJIьIIу
основу у Мiжнародних стандартах фiЕансовоi звiтIiостi дiе з 1 сiчня 2020 року.

МСФЗ 17 (cтpaxoBi контрактпD
МСФЗ 17 замirюс МСФЗ 4, який був випущеций як промiжЕий стандарт у 2004. МСФЗ 17
впрiшуе проблему порiвЕяльностi iяформаuii, створеяу МСФЗ 4, оскiльки вимагае весм облiк

ycix сIрахових KoETpaKTiB послiдовно. Це мmиме позlrтивfii наслiдки як для iнBecTopiB, так iдlя
страхових компанiй. CTpa\oBi зобов'язапЕя облiковувmимуться за ix поточною, а не iсторичною
собiвартiстю. Ъвариство повипво буде вiдображmи прибутки по Mipi наданЕя страхових послуг
(а Ее на момеЕт отриманЕя cтpaxoвoi пpeMii), а також представrrяти iпформацiIо про прибутки вiд
страхових KoпTpaKTiB, якi компанiя очiкус отримати у майбутпьому,
Товариство вважае, що змiпений стапдарт Ее впlмне на фiЕансову звiтнiсть.

МСФЗ

У

- Визначенпя бiзнесу
змiпеному визЕаченпi бiзяесу наголошусться, що виробництво бiзпесу по,Lqгас у паданнi
З <Об'€дЕанвя

бiзяесуD

ToBapiB i посJryг покупцям, тодi як попередпе визначення зосередхувмося Tia прибутках у формi
дивiдендiв, менших витрат або iнших економi.fiих вигiд для iнBecтopiв та iнших.
Biд.dHBicTb мiж бiзнесом i групою активiв е важливою, оскiльки покупець визпае гудвiл тiльки

прп придбанпi бiзнесу.
Товарйство вважае, що змiпеЕий стФlдарт пе впlrиЕе IIа фiЕаIiсову звiтнiсть,

МСБО

1 <Подання фiнансовоi звiтност >, МСБО 8 <Облiковi полiтики, змiни в облiковпх
оцifiках та помилкиD - визначення поняття (сJ,"ттсвий,
Оновлеце визначевця сутIевих змiн МСБО 1 (ПодацЕя фiпансовоi звiтност ) та МСБО 8
<Облiкова полiтика, змiви в облiкових оцiнках та помилки>. Лоправки уточнюють вiзЕачення
cyтTeBocтi та спосiб ii застосувавЕя trrmlxoм вкJIючеЕня до визначення, яке дотепер було
вклюqено до iнших стандартiв МСФЗ. KpiM того, поясIiеЕЕя, що додаються до визначеяпя, були
покращепi, Нарештi, поправки забезпечують узгодженЕя визначеIJпя сут-гевостi у Bcix стаядартах

мсФз.

Товариство вважае, що змiяений стандарт Ее вплине па фiЕансову звiтцiсть.

МСФЗ 10 <КонсолИована фiпансова звiтпiсIьD, МСБО 28 (Iпвестицii в

асоцiйоваIri та
спiльпi пiлпрпсмства - продаж або внесення аmивiв мiж iHBecTopoM та його асоцiйованоlо
компапiсrо або спiльнпм пЦприсмством>
Вузькоспецiмiзованi поправки стосуються визrrаних розходжець мiж вимогамп в МСФЗ 10 та
МСБО 28 (20|1) лри пролажу або BHeceHHi .tктивiв мiж iнвесtороv та йоlо асоцiйовалою
компанiсю або спiльним пiдприемством.
Товариство вважа€, що змiЕеЕий стаЕдарт не вплине на фiЕансову звiпliсть,

- Змiнп до посплапь lla
Кояцепryальку основу у Мiжпародних стапдартах фiнаrrсовоi звiтностi
Разом зi змiненою Концепryальвою основою, котра стала чинЕою пiсля ii оприлюдrенЕя 29
березня 2018 року було також випущено Змiтм до посилапь па Концептуальну осяову у
стандартах МСФЗ. ,Щокумент мiстить змilrи до МСФЗ 2, МСФЗ 3, МСФЗ 6, МСФЗ 14, МСБО 1,
МСБо 8, МсБо 34, МсБо з7, МсБо з8, ктМФз 12, кТМФЗ 19, кТМФз 20, кТМФЗ 22, та ПКТ
Копцепryальпа основа пИготовки фiнавсовоi звiтностi

з2.
Не Bci змiни, однак, оновлюють вказанi стандарти та тлумаченЕя стосовно посйлань та цитувань
з Концептуальвоi оспови таким чиЕом, цоб воЕи посилalлися Еа перегллiуту Концептуальну
основу. ,Щеякi стандарти та тлумачення були оновленi лише тм, щоб вказати, на яку
Концептуальву основу зроблене посиланЕя (Концептуальпа основа, опублiкована в 2001 роцi,
Кояцептумьпа основа, опублiкована в 2010 роцi, або Концепryальна основа, опублiковма в 2018
роцi) або щоб вказати, що визяачення в певному стандартi ве були оповленi вiдповiдЕо до нових
визЕачевь у перег,шЕутiй Концептуальвiй ocHoвi.
Товариство вважае, що змiпенi стапдарти не вплиЕуть ва фiнансову звiтнiсть.
З.5. Валюта подацпя звiтпосгi та функцiональна валIота,

сryпiнъ округлешrя

Валrота поданвя звiтностi вiдповiдас фупкцiональпiй ва,rютi, якою е ЕацiояalльЕа вмюта УкраiЕи
- гривня. звi,l HicTb ск.ладена у тисячм гривень. окруtлених до цiлих тисяч,
3.6. Приrryшення про безперервнiсть дiяльносl i

Фiвапсова звiтпiсть Товариства пiдготовлеЕа виходячи з припущеЕвя безперервностi дiяльностi,
вiдповiдво до якого реarлiзацiя активiв i погашеЕЕя зобов'язань вiдбуваеться в ходi зви,{айноi
дiяльпостi. Фiнансова звiтнiсть tle вкJIючае кориryваняя, якi необхiдно було б провести в тому
випадку, якби Товариство пе могло продовжити подальше здiйсцеяЕя фiнансово-господарськоi
дiяльяосli вiдповiдно до принципiв безперервностi лiяльностi.
Управлiпський персоЕал, оцiпюючи доречЕiсть припуцеяЕя про безперервнiсть, бере до уваги
всю пмвну iнформацiю щодо майбутяього - цонаймеЕше Еа 12 мiсяцiв з кiнця звiтпого перiо.ry,
Таким чивом, у результатi оцiнюваяяя управлiвський персоцм Ее мае iпформацii про cyTreBi
певизпаченостi, пов'язанi з подiями чи )aN{овами, якi можуть спрrlчинити значЕиЙ cyMIiB щодо
здатпостi Товариства продовжувати дiяльtliсть Еа безперервIiй ocEoBi,

звiтЕосгi
Фiпмсова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску (з метою оприrподнеЕня) керiвником
Товариства 27 лютого 2020 року. Hi учасяики Товариства, Hi iншi особи не мають права вносити
змiни ло uici фiнансовоi звiтностi пiсля jj заLвердження до вип) ску,

3.7. Рiшення про затвердкеппя фiпансовоi

3.8. Звiтяий перiод фi!lапсовоi зBiTBocTi
Звiтним перiодом, за який формуеться фiпансова звiтнiсть, вваr@€ться календарний piK, тобто
перiод з 0l сiчня по 31 груляя 2019 року.

4.

сУTTEBI положЕння оБлIковоi полrтики

4.1. Освови оцiнкп, застосовапi прп сrе,rаданнi фiпапсовоi

звiтпостi

I{я фiнансова звiтнiсть п|щотовлена IJa ocнoвi iсторичноТ BapTocTi активiв та справедливоi або
амортизовацоi BapTocTi фjнаuсових активiв та зобов'яздiь вiдrrовiдrо до МСФЗ 9 <Фiнансовi
iнструмепти>. Оцiвка справедrивоi BapTocTi здiйснюеться з використаввям методiв оцiнки
фiнансових iяструментiв, дозволених МСФЗ l3 (ОцiЕки за справедливою вартiстю)). TaKi методи
оцittки вк.пюч оть використанпя спрaвед.Iивоi Bapтocтi як цiни, яка була б отримrша за продах
активу, або сплачеIlа за передачу зобов'язаЕня у звичайIriй оп€рацii мiж учасIlикalми риЕку на
даi,у оцiнки. Зокрема, викорисrання бiржових котируваfiь або давих про поточну рицкову
BapTicTb iЕшого alIIаJIогitшого за характером iнструмФrту, акмiз дисконтованих грошових
пoToKiB або iншi моделi визначепня справедливоi Batrлocтi, Передбачувана справедrrива BapTicTb
фiнансових активiв i зобов'язмь визначасться з використанням ямвноi iнформацii про ринок i
вiдповiдвих методiв оцiяки.
4.2. 3агальнi положеllпя щодо облiковиr полiгик
4.2.1 Основа формування облiкових полiтик
Облiковi полiтики - KoHKpeTHi принцили. основи. домовленостi. прalвила та прatктика. застосованi
суб'скюм господарюваняя при складalнЕi та поданпi фiпансовоi звiтпостi. МСФЗ цаводить
облiковi полiтики, якi, за висЕовком РМСБО, дають змогу скJIасти тму фiнансову звiтяiсть, яка
мiститиме доречЕу та достовiрну iнформачiю про операцii, iншi подii та умови, до яких вони
застосовуються, TaKi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив'iх застосуваЕЕя с Еесуттевим.
Облiкова полiтика Товариства розроблеЕа та затверддеЕа KepiBIйKoM Товариства вiдповiдно до
вимог МСБО 8 <Облiковi полiтики, змiЕи в облiкових оцiЕках та помилки) та iвлrих чиняих
МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 (ФiЕацсовi iвструменти> та МСФЗ 15 (Дохiд вiд договорiв з
клiеЕтами)) .

4.2.2 Iнформацiя про змiпи в облiковпх полiтиках
Товариство обирае та застосовуе cвoi облiковi полiтики послiдовно для подiбвих операцii, iвших
подiй або умов, якщо МСФЗ конкретпо не вимагас або Ее дозволяе визtIачешfl категорii статей,
для яких iншi полiтики мояtуть бути доречними. Змiви в облiкових полiтиках пе вiдбувмися.

4.2.З Форма та пазви фiпансових звiтiв
Перелiк та назви форм фiнансовоi звiтвостi Товариства вiдтrовiдають вимогам, встаЕовлеЁим
НП(С)БО 1 <Загальяi вимоги до фiнавсовоi звiтrrостi>i. Примiтки до фiншrсовоi зBiTIrocTi
вiдловiдаюrь вимогам МСФЗ.

Методп подапня iнформачiiу фiпансовпх звiтах
Згiдно з МСФЗ та враховуючи НП(С)БО 1 Звiт про сукушrий дохiд передбачас поданпя витрат,
визЕаних у прибутку або збитку, за класифiкацiсю, основапою па методi <фупкцii витраD або
(собiвартостi реалiзацii>, згiдrо з якш,r витрати класифiкують вiдповiдrо до ix фувкцiй як
4.2.4.

частини собiвартосr i чи. наприклад. витрат на адмiнiстративну лiяльнiсть,
ПредставленЕя грошових потокiв вiд операцiйцоi дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв
здiйснюеться iз застосуванням прямого методуl згiдно з яклм розкриваеться iпформацiя про
осяовнi класи падходжень грошових KoIпTiB чи виплат грошових коштiв. Iвформачiя про ocHoBHi
видй грошових Еадходжень та грошових виплат формусться на пiдставi облiкових записiв
Товариства.
4.3. Облiковi полiтцкп щодо фiпансовпх irrcTpyMeпTb

4.3.I. Ви}нання та оцiвка фiпаllсових iHcтpyMeHTiB
Товариство визЕас фiндIсовий актив або фiнаuсове зобов'язання в Балавсi, коли i тiльки коли
воЕо стас стороЕою коптрмтЕих положеЕь цодо фiнаЕсового illcтpyмФtтa. Операцii з придбавпя
або пролажу фiuансових iяструментiв визнаються iз застосувмЕям облiку за датою розрахуЕку.
За строком викояаЕня фiнансовi активи та фiпансовi зобов'язанЕя подiляються яа пото.{нi (зi

строком викопанЕя зобов'язань
зобов'язань бiльше 12 мiсяцiв).

до 12 мiсяuiв) та

довгостроковi

(зi строкоц

виконанI]я

Товариство класифiкуе фiнансовi активи як TaKi! що оцiЕюються у подalльшому або за
амортизованою собiвартiстю, або за справедливою вартiстю Еа ocнoBi обох таких чивЕикiвi
- моделi бiзпесу суб'скта господарюваЕня для управлiяrrя фiпаЕсовими активамиj та
- характеристйк конкретЕих грошових потокiв фiuапсового аюиву.
Товариство визнас TaKi кагегорiТ фiнансових аm ивiв:
фiнаIrсовi активи, цо оцiяюються за спрaведливою Bapтicтlo. з вiдображевням результату
переочiпки у прибутку або збитку;
. фiяаЕсовi активи, що оцiпюються за амортизовапою собiвартiстю.
Товариство визпае TaKi категорii фiнансовйх зобов'язаЕь:
. фiваIrсовi зобов'язання, оцiЕенi за амортизоваЕою собiвартiстю;
фiнансовi зобов'язання, оцiвенi за справедливою вартiстю. з вiдображенням результаry
переоцiцки у прибутку або збитку.
Пiд час первiсного визнапня фiЕalпсового аюиву або фiяаЕсового зобов'язапня Товариство
оцiнюс ]х за jхяьою справе.вливою вартiсгю.
При лрипиненнi визнаяня фiнансового zктиву повнiстю рiзниrц мiж:
а) балансовою вартiстю (оцiневою па дату припинешUI визнaшня) та
б) отримаЕою компенсацiсю (вю'rючаючи будь-який повий отримавий актив Miпyc будь-яке Еове
взяте зобов'язаЕпя) визнають у прибутку або збитку.
Фiпансовий актив оцiЕюеться за амортизованою собiвартiстю, якщо Birl придбаваеться з метою
одержalнЕя договiрЕих грошових потокiв i договiрпi умови фiЕансового atктиву генерують

.

о

грошовi потоки, Koтpi € суто виплатами oclIoвIloi суми та процеIlтiв на ЕепогашеЕу частку
осIiовЕоi суми,

Товариство визЕае резерв

пiд очiкуваlri кредитнi збитки за

фiЕансовим alктивомJ який
облiковусгься за аморrизованою вартiстю.
Облiкова подiтика щодо подalльшоi оцiнки фiнансових iBcTpyMeHTiB розкриваеться яижче у
вiдповiдтих роздiлах облiковоi полiтики.
4.З.2. Грошовi кошти тд KopoTкocrpoKoBi депоJитп
Грошовi кошти та KopoTKocTpoKoBi депозити в звiтi про фiuапсовий став включають грошовi
кошти в бмках, в Kaci i KopoTKocTpoкoвi депозити з псрвiсним строком погашення 3 мiсяцi або
менше. Для цiлей звiry про рух грошових коштiв, грошовi кошти та ix еквiвменти складаються з
грошових коштiв i короткострокових депозитiв, згiдrо з визt{ачснням що завначеltо вице.
Грошовi кошти це KopoтKocтpoKoвi, високолiквiдli iнвестицiТ, якi вiльЕо коIвертуються у
вiдомi суми грошових коштiв i яким притамавний незначний ризик змiяи BapTocтi. Iявестицiя
вцзЕачаеться зазвиqай як еквiвалеЕт грошових коштiв тiльки в разi короткого строку погашенЕJI,
налримад. лротягом не бiльше нiж гри м iсяцi з дати прилбання,
Грошовi кошм можуть утримуватцся, а операцii з яимш проводитися в нацiональнiй валютi та в
iяоземIiiй валютi,
Iноземна вмюта - це ваJIюта iнша, пiж функчiонмьпа валютq яка визначеяа у п, З.5. цих
Примiток,
Грошовi кошти визнаються за }аrови вiдповiдностi крит9рiям визнання активами.
Пода.льша оцiпка грошових коштiв здiйснюсться за справедlивою вартiстю, яка дорiвнюс
помiнальнiй BapTocTi.
Подальша оцiяка грошових коштiв, предстaвлеЕих депозитами, здiйснюеться за aшrортизованою
собiвартiстю.
Первiсна оцiнка грошових коштiв в iЕоземIiiй ва,rютi здiйсuюеться у фуцкцiоIrальпiй валютi за
офiцiйними курсами Нацiона,,rьного бапку Украlпи (НБУ).
У разi обмеження права використаняя коштiв на поточлих рахунках у бапках (наприклад, у
випадку призЕаченЕя НБУ в баякiвськiй устаповi тимчасовоi адмiнiстрацij) цi активи можуть
бути класифiковапi у складi вепоточяих активiв. У випадку прийняlтя НБУ рiшепня про
лiквйацiю банкiвськоi установи та вiдсутностi ймовiрпостi повернення Iрошових коштiвJ
визяаняя i'x як аRтиву припиtlrlсться i ix BapTicTb вiдображасться у складi збиткiв звiпIого
перiолу,
4.3.3. Фiпансовi актпвп, що оцilrюютьсs за амортизоваIlоrо собiвартiстю
,Що фiнавсових активiв, цо оцiпюються за амортизовalною собiвартiстю, Товариство вiдносить
0епоlutпu, deбitttopcbKy 7абор?ованiслпь, у tttoMy чuслi позuкь
Пiсля первiсцого визнанця подa!,Iьша оцiвка дебiторськоi заборговавосri здiйспюсться за
амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективвого вiдсотка.
Застосовуючи аналiз дисковтовalЕих грошових потокiв, Товариство викорйстову€ одву чи кiлька
ставок дискоIlту, Koтpi вiдlовiдають переважаючим Еа ринку нормам доходу дш фiнансових
iпструментiв, якi мають в осЕовяому подiбнi умови i характеристики, включаючи кредитяу
якlсть lнcтpyмeпTa) заJIишок строку, протягом якого ставка вiдсотка за контрактом € фiксоваIrою,
а також змишок строку до погашення ocнoвHoi суми та вalлюry, в якiй здiйснюватимуться
платежi,

Товариство оцiяюе станом ца кожну звiтну дату резерв пiд очiкувапi кредитнi збитки за
фiяансовим iнегрументом у розмiрi. що лорiвнюс:
- l2-мiсячпим очiкуваним кредитЕим збиткам у разi, якщо кредитний ризик на звiтну дату не
зазнав 'tначного зростalн!iя з vомен tу первiсного визнання:
- очiкувдlим кредитним збиткам за весь строк дii фiнавсового iнструмепry, якщо кредитний
ризик за таким фiнансовим iHcTpyMeHToM зна.сrо зрiс iз моменry первiсного визнання,

У випадку фiнансових активiв кредитним збитком

е теперiшня BapTicTb

рiзницi мiж договiрнимп
грошовйми потоками, нмежними до сплати Еа користь Товариства за договором i грошовими
потоками, якi Товариство очiкус одержати на свою користъ.
Станом па кожяу звiтну даry Товариство оцiнюс, .с.t зазнав кредитЕий ризик за фiпансовим
iпcTpyMeHToM зЕачного зростatнЕя з момеЕту первiсного визпання. При виконаннi TaKoi оцiнки
Товариство замiсть змiни суми очiкуваних кредитlrйх збиткiв використовуе змiну ризику
настання дефолту (невиконання зобов'язаЕь) протягом очiкувмого строку дii фiпансового
iпструмента. Для виконання TaKoi оцiпки Товариство порiвнюе ризик пастання дефолту
(невикованяя зобов'язань) за фiвансовим iHcTpyMeHToM станом на звiтну дату з ризиком Еастаяня
лефолrу за фiнаясовиv iнсгруvентом cTzlHoM на даry первiсноrо визнalння. i враховуl- при цьому
обгрунтовмо пеобхiдпу та пiдтвердхувапу iпформацiю, що е доступЕою без падr.riрвих витрат
або зусиль, i вказу€ Еа зIIачЕе зростаЕня кредитного ризику з момепту первiсЕого визЕмtIя,
Товарпство може зробити припущевпя про те, що кредитний ризик за фiЕансовим iнс,трумептом
не зазнав зЕачцого зростанця з момецту первiского визнання. якщо було з'ясовано, що
фiнансовий iHcTpyMeHT vac низький piBeHb кредитного ризику стаяом на звiтrry лату.
У випа,аку фiнансового аmиву. шо с крелитно-знецiнениv стalяом на звi,]ну дагу. ме не f
придбаним або створеним кредитно-знецiнеяим фiнаясовим активом, Товариство оцiнюс
очiкувмi крелитнi ]би lки як рilницю мiж вмовою балаясовою варliстю акlив) ,la геперiшньою
вартiспо очiкуваних майбутнiх грошовпх потокiв, дискоЕтованою за первiсlrою ефективною
ставкою вiдсотка за фiЕФIсовим активом. Будь-яке коригування визнасться в прибутку або
збиr ку як прибуток або збиток вiд зvеншення корисностi.
Товариство визнас бавкiвськi депозити зi строком пQгашеЕня вiд чотирьох до дванадцяти
viеяцiв з даги фiнансовоi звiLносгi. в разi. якшо досlрокове погашення таких депозитiв
ймовiрно призведе до зfiаqltих фiяаfiсови)< втрат, в складi поточних фiнансових iнвестицiй.
Товариство вiдlосЕо бдrкiвських депозитiв ма€ наступну модель розрахувку збитку вiд
знецiнення фiяансового активу:
1)
при розмiщеянi депозиту в баЕках з високою ЕадiйIriстю (Iнвестичiйпий рiвепь
рейтидгу uaAAA, uaAA, uaA, uaBBB, та банках, цо мають прогноз (стабiльпий> цо
присвою€ться реЙтинговими аIептствами, якi BHeceHi до ДержавЕого реестру уповповфкеIlпх
рейтингових агеЕтств НКЦПФР (hфs://www.nsýmc.gov.urlating_agencies| на лату розмiцеЕпя
коштiв резерв збиткiв розра,ховусться в змежностi вiд строку та умов розмiщення (при
розмiщеннi вiл 1-го до 9-ти мiсяцiв розмiр збитку сtсrадас 00lо, вiд 9-ти мiсяцiв до l року - 5%
вiд суми розмiщеняя);
2)
при розмiщеннi депозиту в банках з бiльш низьким кредитним рейтингом
(спек)ля]ивний piBeHb рейtинry. що присвоюfться рейгинговиvи агентствами. якi BHeceHi до
,Щержавного реестру уповIiовФкеЕих рейтингових агеЕтств НКЦПФР) Еа дату розмiщеввя
коштiв резерв збиткiв розраховуеться у розмiрi вiд '7Y. до 20Y. вiд суми вкладу в змежяостi в
розмiру ризикiв.
Де б ilпopc ь ка забор?о ван ic пь

Безумовна дебiторська заборговшIiсть визЕаеться як актив тодi, коли Товариство ста€ стороllою
договору та, вваслiдок цього, набува€ юридичвс право одержати грошовi кошти.
Первiспа оцiяка дебiторськоi заборгованостi здiйснюеться за справедJIивою вартiстю, яка
дорiвнюс варгостi погаuJення. тобто cyMi очiкуваних контракlних грошових поlокiв на ааry
оцiнки.
Пiсля первiсного визЕанllя подаJIьша оцiнка дебiторськоi заборговмостi вiдбуваеться за
амортизованою Bapтicтro.
Поточну дебiторську заборгованiсть без встаповленоi ставки вiдсотка Товариство оцiпюе за
сумою первiсного рахунку фактури, якщо вплив дискоЕтувzlння е несуттевим.

4.3.4. Фiнансовi активи, що оцiнюtоться
результату у прпбутку або збптку

]а справедливою

BapTicTro,

з

вiдображеппям

фiпансових активiв, що оцiЕюються за справедливою вартiстю, з вiдображеняям результату
переоцiнки у прибутку або збитку, вiдносяться акцii та паr (частки) господарських товариств та
iншi поточнi фiнансовi iнвестицii Товариства.
Справедrшва BapTicTb акцiй, якi BпeceEi до бiржового списку, оцiнюеться за бiржовим курсом
оргапiзатора торгiвлi.
Якцо акцii мають обiг бiльш як на одяому органiзаторi Topl iвлi. при розрахунку BapTocTi
активiв TaKi iнструмепти оцiнюються за курсом на основцому риЕку для цього активу або, за
вiдсутностi основIIого риЕку, па пайсприятливiшому рипку для пього. За вiдсутностi свiдчень
па користь протилежцого, риЕок, па якому Товариство зазвичай здiйсню€ операцiю пролажу
,Що

активу, приймаеться

за

основЕий ринок або,

за

вiдсутностi осЕовЕого ривку,

за

цайсприятливiший ринок.
При ouiяui справедIивоi BapTocTi активiв Товариства застосовуютьQя мстоди оцiнки BapTocTi,
якi вiдповiдають обставиЕatм та для яких е достатньо дапих, щоб оцiнити справедливу BaPTicTb,
максимiзуючи використФIIlя дореrших вiдкритих даних та мiнiмiзуючи використаIrЕя закритих
вхiдних даних.
якщо с пiдсгави ввaDкати. шо балансова Bapтicтb суттсво вiдрiзнясrься вiд справедливоi.
Товариство визяачае спрaведливу BapTicTb за допомогою iвших методiв оцiнки, Вiдхилення
можуть бути зумовлеЕi значЕими змiЕами у фiнаясовому cтaнi eMiTeItTa та,/або змiнами
коп'юпкryри ринкiв, яа яких eMiTeET здiйснюс свою дiяльпiсть, а також змiпами у кон'юнктурi
фондового ринку.
Справедлива BapTicTb акцiй, обiг яких зупинений, у тому числi цiпних паперiв eMiTeHTiB, якi
включепi до Списку eMiTeHTiB, що мtlють ознаки фi4тивностi, визяачаеться iз урахуванням
HMBHocTi сцlокiв вiдновлепня обiгу таких цiвних паперiв, нмвпостi фiнавсовоТ звiтяостi таких
eMiTeBTiB, результатiв 'tx дiяльвостi, очiкувмЕя tlадходжеliвя майбутвiх екоuомiчних вигiд.
Слраведлива BapTicTb часrок господарських товариств оцiнюсгься на пiдсгавi аяалiзу змiни
власного капiтапry об'екта iнвестуванЕя.

4.3.5. Зобов|язаппя.
Кредиторська заборговавiсть визнаеться як зобов'язаппя Товариства тодi, коли Товариство стае
стороЕою договору та, внаслiдок цього, яабувае юридичЕе зобов'язаЕвя сплатити грошовi
кошти.
Поточнi зобов'язаппя - це зобовjязання, якi вiдповiдають одвiй або декiльком iз нижченаведеЕих
озЕак:

- Керiвпицтво Товариства сподiвасться погасити зобоЕ'язаЕЕя фiпансовими iнструментами або
зобов'язалня пiдлягас логашенню протятом дваладцяти viсяцiв пiсля звiтного перiолу:
- Керiвпицтво Товариства IIе ма€ безумовЕого права вiдстрочити погашеЕIIя зобов'яздiня
проIягом шонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiо.чу.
Поточнi зобов'язання визнаються ,lа умови вi,шIовiдносli визначенню i критерЬм визнаяня
зобов'язань Товариства.
Поточвi фiпапсовi зобов'язаяЕя класифiкуються як фiнансовi зобов'язаЕЕя за амортизоваЕою
вартiстю з вiдобрая<ецЕям результату переоцiнrс-r у прибутку або збитку.
Первiсно зобов'язаяня визнаюlься за спрaведIивою вартiс,lю. яка лорiвнюс cyMi надходжень
MiHyc витрати Еа проведення операчii. У подмьшому суми фiнаuсових зобовlязмь
вiдображаються за амортизовацою вартiстю за методом ефективноi стаtrки вiдсотка, та будь-яка
рiзяиця мiж чистrлlrи ЕацходжеЕнями та вартiстю погalшення визяаеться у прибуткaL\ чи збитках
прбтягом перiоду дii запозичень iз використанЕям ефективпоi ставки вiдсотка,
Поточну кредиторську заборговапiсть без всmновлецоi ставки вiдсотка Товариство оцiнюе за
сумою лервiсного рахупку фактури, якщо вплив дископтувФtня с несуттевим,

активiв та зобов'язань.
зобов'язfi lя згортдоться, якцо Товариство мас юридичне прaво
здiйсtilовати змiк визнаних у балансi сум i vас HaMip або зробити взасмозмiк, або реалiзувати
4.3.6. Згортапня фirrансових

Фiвансовi активи

та

aктив та виконати зобов'язання одяочасно.

4.4

Облiковi полiтrrкп щодо ocяoвtlltx засобiв та вематорiдльппх активЬ

4.4.1. ВпзЕапня тд оцiпка осповнпх засобiв

Товариство визнас матерiмьпий об'скт основним засобом, якщо BiB утримуеться з метою
використанвя iх у процесi сво€i дiяльностi, вадання послуг, або для здiйсrrення адмiнiстративних
i соцiалъпо-культурних фупкцiй, очiкуваний строк корисного використаЕня (експлуатаuii) яких
бiльше одного року та./або BapTicTb яких бiльше б 000 грн.
Первiсно Товариство оцiпюе основцi засобй за собiвартiстю.
У подмьшому ocHoBHi засоби оцiЕюються за ix собiвартiстю мiпус будь-яка ЕакопичеIiа
амортизацiя та будд-якi накопичеЕi збитки вiд змеIiшенЕя корисвостi. Сума нdкопичеЕоi
амортизацii Еа дату переоцiнки викJIючаеться з B.l,.ioBoi балансовоi BapTocTi активу та чистоi
суми, перер:rхованоi до переоцiнепоi суми активу. Дооцiцка, яка входить до складr' власцого
капi]аJry. переноси1ься до нерозполiленого приб1 гку. коли припинясlься визнання вiдповiдного
активу.

Стапом на З|.1,2.2019 р. па балаuсi Товариства облiковуються ocHoBHi засоби!
комп'ютеряа та офiсна TexHiKa,

у складi яких

4.4.2. Подальшi вптратп.

Товариство не визЕае в бмапсовiй Bapтocтi об'екта осЕовяих засобiв витрати яа цодеIlне
обслуговувашл, ремонт та TexEiime обсlryговувапня об'екта. Цi витрати визнаються в прибутку
чи збитку, коли вони попесеЕi. В балавсовiй BapTocTi об'скта основЕих засобiв визнаються TaKi
подмьшi ви гра и. якi задовольняю rь кри герiяv визнаяня активу.
L

4.4.3.

Амортпзацiя осповпих засобiв.

Амортизацiя осЕовних засобiв Товариство нара,\овуетъся прямолit{iйним методом

з

викорисlанням таких цорiчних Hopv:
Комп'ютерfiа TexHiKa - 50О%,
- Офiсве обл4дпапrrя - 50%.
Амортизацiю активу поllиЕalють, коли Bitr стае придатним дIя використанЕя. Аморпrзацiю
активу припиЕяють на одну з двох дат, яка вiдбувасться paнime: на дату, з якоi аmив
класифiкують як утримуваниЙ для продажу, або Еа дату, з якоi припиняють визнання активу.
Капirальнi вкJтадення в орендованi приviцення аморти,tуIоться протягом TepMiHy ix корисного
використанЕlI.
-

4.4.4. Нематерiальпi актпвп
HeMaтepiалbнi аmиви, якi були придбавi окремо, при первiсному визl]авнi оцiнюються за
первiсною вартiстю, Пiсля первiсяого визяаЕня HeMaтepizlлbнi активи облiковуються за
первiсвою вартiстю за вира'<уванЕям нzжопичеЕоi амортизацii та накопичепих збиткiв вiд
зЕецiвенfiя. Нематерiальнi активи, вироблеЕi самостiйно, за виIUIтком капiтмiзоваяих витрат на
розробку пролукгiв. не калiтмiзуються. i вiдповiднi виграти вiдображаються у ]Bili про
сукуппиЙ дохiд за звiтвиЙ piK, в якому BiE вияик. Строк корисЕого використаяня нематерiальних
активiв може бути або обмеженим або ЕевизЕачецим. HeMaTepiMbHi активи з обмеженим
строком корисного використапIlя atмортизуються протягом цього TepMiHy i очiнюються на
предi\.fет знецiЕепЕя, якщо е озпаки знецil'енru даного нематерiального активу. Перiод i меюд
нарахуваЕня амортизацii для нематерiального активу
обмея(еЕим строком корисного

з

використalнЕя переглядаються, як MiBlMyM. в кiнцi кожного звiтrого перiоду. Змiна
передбачув lого строку корисного використаtlня або передбачуваноi структури спохивмЕя
майбутнiх економiчних вигiд, втiлеЕих в акгивi, вiдображасться у фiнапсовiй звiтностi як змiна
перiолу або vетоду яара\ування амортизачii. 1межно вiд сиrуа-rii. i враховуг,lься як змiна
облiкових оцiнок. Витрати па амортизачiю нематерiмьних активiв з обмежеяим сIроком
корисЕого використalпIlя визпаються у звiтi про прибутки i збитки в тiй категорii витрат, яка
вiдповiдае фувкцii нематерiальних Еtктивiв. Амортизацй розраховуеться лiнiйним методом
протяfом строку корисЕого використдtня активу.,Щохiд або витрати вiд списаЕня з балапсу
яематерiмьttого активу вимiрюються як рiзниця мiж чистою виручкою вiл вибуття аюиву та

балансовою вартiстю амиву, та визнalютьоя у звiтi про сукупний дохiд в момент списаЕIlя з
балавсу даrrого активу.
Амортизацiя нематерiальпих активiв, с,грок корисного використанIlJt яких встановити Ееможливо
Ее вiдбуваеться, TaKi активи утримуються па бмшIсi за спрaведливою вартiстю, з можливою
переоцiнкою раз Еа 5 poKiB, якщо керiвпицтво Товариства мас професiйне судr(ення в
необхiдяосr i проведення ,] aKoi переоцiнкл.
Стацом ва З1,.1,2,2019 р. на бмапсi Товариства облiковуються цeмaтepiмbнi активи, у складi
яких програмЕе забезпечеяяя та лiцеЕзiя на право здiЙсЕепвя професiйноi дiяльностi,

кориспостi осповппх засобiв та цематерiальпих aKTпBiB
На коясну звiтну дату Товариство оцiнюс. чи a якась ознака того. шо кориснiсть активу може
зменшитися, Товариство зменшуе балансову Bapтicтb активу до суми Його очiкуваного
вiдшкод,вання. якщо i тiльки якtцо сума очiкуваного вiд!кодування аmиву меЕша вiд йоlо
балаIrсовоi BapTocTi. Таке змепшення негайно визна€ться в прибутках чи збитках, якщо акмв Ite
облiковують за переоцiпецою вартiстю згiдно з МСБО 16, Збиток вiд зменцепяя корисностi,
визпаЕий дlя активу (за винятком гудвiлу) в попередIiх перiодах, Товариство сторяуе, якщо i
тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки. застосованi дJlя визначення суми очiкуваного
вiдшко,цувалвя. Пiсля визЕаЕвя збитку вiд змеЕшенЕя корисностi амортизацiя основних засобiв
коригуеться в майбутпiх перiодах з метою розподiлення перегляtlутоi балавсовоi BapTocTi
4.4.5. Змепшенпя

необоротного активу па систематичнiй ocцoBi протягом строку корисЕого використаЕIIя.
4.5.

Облiковi полiтпкп щодо ореЕди.

Пе рв icq а оцiнка акlпuву

Товариство Еа дату початку ореlrди оцiнюе

i

користувацЕя за первiсною вартiстю, що включае:
. величину первiсноj оцiцки зобов'язаЕIL з ореЕди;

визпае ца бмапсi актив

у

формi права

.

оренднi платежi ца дату початку оревди або до Taкoi дmи за вирахуванЕям отримatяих
стимулюючих пllатежiв з оренди;
. будь-якi початковi прямi витрати, понесеri орендарем, включаюLм мотивацiйпi виплати при
уrоrадавнi договорiв орендл з фiзичпими особами;
. ouiHKy витраr. якi буryгь понесенi лри демонта}кi iперемiщеннi базового аmиву. вiдяовленнi
дiляЕки, Еа якому BiH розтацовуеться, або вiдновленпя базового активу до стану, яке вимагаеться
згiдно з умовами оренди. за винягком випадкiв. коли TaKi витрати понесепi для виробниц,lва
запасiв, Товариство TaKi витрати визнае у складi первiсноi BapTocTi активу в формi права
користувfiшя в момеЕт виЕикIlеЕнrl у Eei зобов'язапця цодо таких витрат.
Первiсн а оцiнка зо б ов' яз ань
На даry початку ореЕди Товариство оцiпюе зобов'язаняя з ореIlди з поступовим зЕижеЕIuIм
Bapтocтi ореЕдIlих платежiв, якi ще пе здiйспенi на цю дату. Орендвi платежi дисконтуютъся з
викорисIанпям процеЕтноi ставки, закладеяоi в договорi оренди, якщо така ставка може бути
легко визначепа, Якщо таку ставку визначим fiемоrtливо, Товариство використову€ середню
вiдсоткову ставку за кредитами банкiв за повпий попередвiй мiсяць, що передус датi початку
орепди, За вiдсутвостi кредитiв береться ставка, за якою Товариство могло отримати кредит у
звiтЕому чи попередцьому каJIеЕдарному роцi за результатами переговорiв. Якцо кредити пе
отримувмись i пе планувzulись до оI!имаЕня, то береться середня за попередвiй мiсяць
процеmЕа ставка за довгостроковими кредитами банку в нацiональвiй валютi для суб'€ктiв
господарювання, опублiкована на офiцiйЕому сайтi НБУ йrФ.ý : //Ьапk. gov.uo/,
На дату початку орепди орепдпi платежi, якi вмючаютъся в оцiньJ зобов'язавь з ореЕди,
складalються з:

.

фiксоваяих платежiв за вирахуваIIЕям будь-яких стимулюючих платежiв

отриманця;

з

оренди до

.

змiяних ореIlдЕих платежiв, якi залехать вiд iндексу або ставки, початково оцiяенj

з

викориgIанням iндексу або ставки на дату початку ореЕдI;
. с}.п4 и l apaнl ованоi л iквiдацiй ноТ BapToctil
Поdапьtла оцiнка акrпuву в формi права корuспуваllня

у формi права користування iз
засгосувatяням vоделi облiку за первiсною вартiстю.
,Щля застосуваuпя моделi облiку за первiспою вартiстю Товариство оцiЕюе акIив у формi права
корисryваянrI 1а первiсною варriсгю за вирах}ванням накопиченоi амортизачii La накопичених
збиткiв вiд знецiнеЕIUI з коригуваЕням на переоцiнку зобов'язапЕя по ореядi в результатi
перегляду (iндексацii) оревдrоi плати.
При амортизачii активу в формi права користув.tпЕя, Товариство керуеться МСБО 16 <Основпi
засоби)). Товариство амортизус актив у формi права корисryвfiпя почипаючи вiд початку мiсячя,
що Еаступас пiсля укладанвя договору оревди до бiльш paнHboi з паступних датi кiнець мiсяця
закiнчеппя Tepмiпy корисЕого використ,шiя базового активу, що передано в орен,ry, кiяечь
мiсяця, в якому припиIrIеться визtlatпЕя atктиву в формi права користуваttняJ ai]o мiсяця
закiнчепня строку оревди.
Поdалыuа оц iHKa зоб ов' яз ань,
Товариство пiсля дати початку оренди оцiнюе розрахунки по ореЕдi ваступЕим чиЕом:
. збiльптуючи бмансову BapTicTb для вiдобрФкення вiдсоткiв по зобов'язацЕям з оренди;
. зменшуючи бмансову BapTicTb лля вiдображення здiйсяених орендних плаlежiв:
. переоцiЕюючи бмапсову BapTicTb дтя вiдображепня, переоцiЕки або мод-rфiкацii договорiв
оревди, або для вiдображенlrя переIлянутих в договiряому порядку фiксоваяих орепдпих
платежiв.
Вiдсотм за зобов'язаЕнями з ореrчIи в кожному перiо.чi протягом TepMiHy оревди визнalються в
cyMi, яка розраховуеться з ЕезмiяЕоi flерiодичЕоi цроцентяоi ставки яа залишок зобов'язанпя з
ореЕди через використання субра,чунку для вiдображецця поточноi частини ореЕдЕих
зобов'язань.
Пiсля дати початку оренди Товариство визнас в фiнансових витратах (за виtтятком випадкiв, коли
витрати вкJlючzlються до бмансовоi Bapтocтi iншого активу ] використанням iншиl чинних
сrанлартiв) вiдсотки по ]обов|язанням з оренди. а змiннi оренлнi тшатежi. не вкпюченi в оцiнку
зобов'язаЕIIя з ореЕди
у собiвартостi, адмiнiстративвих чи збутових витратaц змежно вiд
цiльового використавня активiв аналогiчно до витрат з ,!мортизацii активiв з права користуванпя.
Витрати по змiЕпим платежам визнalються в перiодi, в якому Еастас подiя або умова" що
при,}води гь до здiйснення TalKl.jx пла]ежiв,
Черговi виплати з ореuдноi плати (у тому числi з вiдображевням податкового кредиту з податку
Еа додаяу Bapтicтb в оподатковуваЕих операцiях) вiдображаються через окремий субрахунок
поточних розра,rупкiв за довгостроковими зобов'язадtlями,
П ере оцiнка з о бов'яз ань
Товариство пiсля дати початку ореIlди переоцiЕюе зобов'язшlпя з ореЕди лише якщо вiдбулася
модифiкацiя доt овору оренли. у тому чlслi:
- змiнарозмiру орендЕих платежiв;
- змiпа строку дii договору ореЕди;
- змiпа предмету оренди;
- змiна порядду розра,чункiв за договором оренди (строки або черговiсть виплат);
- змiна плаЕiв товариства щодо cTpoKiB використаЕIlя базового активу за погодженЕям з
ореЕдодавцем;
- у iнших випадка,Y, передбачених МСФЗ 16, законом чи договором, коли змiнюсться бмаfiсова
оцiнка (приведена вартiсгь) оренлних платежiв за логовором,
Пiсля дати початку ореIrди Товариство оцiЕюе акгив

-

стаЕом lIa 31.12.2019 р. Товариство оревду€ вежитлове примiщення. в якому знаходrrгься офiс,
згiдrо Договору оренди примiщевня М ПР/2п-З вiд 20.04.2018 р. (ореЕдодавець - ТОВ (НТГрандвiс>, код СДРПОУ 301489З9) та автомобiль vol-vo 2010 р/в у фiзичЕоi особи Матюшко
Миколи Миколайовиqа (IПН 175ЗЗбЗ390).

Облiковi полiтпкп щодо податrv яа прпбlток,
Податок па прибуток вкjIючас в себе пото.лrий та вiдстрочений податки, Податок на прибуток
вiдображаеться у Звiтi про сукуппий дохiд за виtulтком тих випадкiв, коли BiH вiдноситься до
операцiй, що вiдображаroться безпосередньо в iЕшому сукупному прибутку або капiталi, i
визнаеться в капiталi та iпшому сукупяому прибутку.
Поточпим подmком е очiкуваяий податок, який пiдIягас сплатi у вiдrошеянi оподатковуваноIо
прибутку за piK, i розрачовуеться вiдповiдно до нацiопального законодalвства з використанням
податкових ставок, встановлених Еа звifirу дату, а також будь-яких коригуваЕь з податку на
прибуток за попередвi роки,
Вiдстрочений податок визнасться для тимчасових рiзкиць, що виникztють мiж балавсовою
BapTicTro аюивiв i зобов'язань у фiнансовiй звiтпостi (дrя цiлей фiнаясовоi звiтпостi).
Товариство не застосовуе кориryваrця, передбачепi роздiлом III Податкового кодексу УкраiЪп,
вiдстрочевi податки ве визнalються.
4.6.

4.7.

Облiковi полiтики щодо iншпх дкIпвiв та зобов'язапь

4.7.1. ЗабезпечеЕня
Забезпечення визЕаються, коли Товариство мае теперiшЕю заборгованiсть (юридичку або

коЕструктивцу) вяаслiдок мипулоi подii; icEye ймовiрнiсть (тобто бiльше мо)lfiиво, Eiж
немохливо), цо погашепЕя зобов'язацця вимalгатиме вибуття pecypciB, KoTpi втiлюють у собi
екояомiчвi вигоди, i можна достовiрно оцiним суму зобов'язанпя.
Товариство тatкож створю€ резерв витрат на оплату цорiчвих (основних та додаткових)
вiдпусток. Розрахупок такого резерву здiйснюсться на цiдставi правил Облiковоi полiтики

Товариства, Розмiр створеного резерву оплаtи вiдгryсrок пiлляrас iнвенtаризацii на кiнечь року,
Розмiр вiдрахуваяь до резерв} вiдпусток. вклюqаючи вi.арахування на соцiмьне стах}вання з
цих сум, розраховуються вихомчи з кiлькостi днiв фактично Еевикорист&tо'i працiвниками
вiдпустки та i'хяього середньоденного заробiтку па момент проведешlя тalкого розрахуЕку. Також
можуть враховуватися iншi об'ективнi фaкюри, що впливають на розрахуЕок цього показвика. У
разi необхiдностi робиться кориryюча проводка в бухга.лтерському облiку згiдно даних
iнвептаризацii резерву вiдпусток.
4.7.2. Вцплатп працiвнякам та пепсiйпi зобов'я!ання
Товариство визЕае KopoтKocтpoKoBi виrrпати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля
вирахувмпя буль-якоi вже сплачеЕоi суми. Товариство визнас очiкувану Bapтicтb
короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час tlаданЕя
працiвпиками послуг, якi збiльшують ixHi права на майбутпi виплати вiдпускних.
Вiдповiдно до украlнського законодавстваJ Товариство утрймус внески iз заробiтпоi плати
праuiвникiвдо Пенсiйного фонду, Поtочнi внески розраховуюгься як проценlнi вiлрах5вання iз
поточЕих нарахувань заробiтноi платвi, TaKi витрати вiдображатоться у перiодi, в якому були
ваданi працiвяиками посJryги, що надаlqгь iM право на одер)l(ання BIlecKiB, та зароблеЕа
вiдповiдва заробiтпа платrя.
4.8. Irtmi застосовапi облiковi полiтики, що
€

доречнимц длп ро!умiнпя фiнавсовоi звiтЕосгi

4.8.1. flоходи та витрати
,Щоходи та витрати Товариства визнаються за методом царахувaIIlЕя.
Щохiд це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходженяя чи
збiльшенця корисЕостi активiв або у виглядi зменшецня зобов'язань, рсзуль,lаlом чого €

з

за винятком збiльшення, пов'язаного внесками учасuикiв
Товариства.
,Щохiд визваеться у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та критерiям
визнаIiня. ВизцанЕя доходу вiдбувасться одцочасЕо з визнанням збiльшеЕня активiв або
змеЕшенвя зобов'язатlь.
збiльшепня чистих акгивiв,

дохiд вiд ваданця посJryг, коли (або у Mipy того, як) воно задовольняе
зобов'язмня щодо виконання) передаючи обiцяву послуry (юбто актив) KrrieвToBi. Актив
Товариство визна€

передаеться, коли (або у Mipy того, як) клiент отримус контроль над таким активом.
При визuачепi BapTocTi винагородл вiд управлiпюI активами Товариство вiдповiдЕо до

МСФЗ

15

використовуе метод оцiнюваЕня за резуJьтатом. До методу оцiЕюваI]Ея за результатом Емежить,
зокрема, аI{алiз виконапЕя, завершеЕого на сьогоднiшнiЙ деIъ, оцiцки досягнутих результатiв,
Враховуючи принцип професiйного скептицизму дlя змiнноi BapTocтi виЕагороди розрахунок
доходу здiЙсню.ться на кiнець кожного мiсяця.
Результат визначепня розмiру виЕагороди за упрalвлiння активalми оформлIоеться актом
викояшlйх робiт, в якому вiдображаеться розрахrIок (оцiяка) досягнутих результатiв на звiтну
дату.
,Щохiд вiд продажу фiнмсових iBcTpyMeпTiB або iнших активiв визнаеться у прибутку або збитку
в разi ]адоволення Bcix наведених дмi умовi
- Товариство передaшо покупцевi cyTTeBi ризики i вивагороди, пов'язаЕi з власнiстю на
фiпансовий iBcTpyMeET або iяшi активи;
- за Товариством не залишасться дti подatльша участь упрzвлiвського персояалу у формi, яка за_

з володillЕям, апi ефективвий коIlтроль за продмими фiнавсовими
iяструментами або iншими активами;
- суму дохо,ry можЕа досmвiрно оцiвити;
- ймовiрпо, що до Товариства падiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операчiею;
- витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiею, можна достовiрно оцiнити.
Дивiденди визнаються лоходом лише у разi. якщо:
- лрaво Говарисmа на одержалня виплат за дивiдендами встаяовлено:
- с ймовiрнiсть, що екопомiчнi вигоди, пов'язаЕi з дивiдендами, надiй,ryть до Товариства;
- суvу дивiлендiв можна лостовiрно оцiниr и.
звпчай пов'язапа

Витрати - це зменшеIlня економiчпих вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття .м
амортизацii активiв або у виглядi виЕикЕення зобов'язаньl результатом чого е зменшепня чистих
активiв, за винятком змецшецвя, повjязаного з виплатами учасникам.
Витрати визЕаIоться у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та
одЕочасно з визпalнIlям збiльшенЕя зобов'язань або зменшення активiв.
Витрати негайпо визЕalються у звiтi про прибlтки та збитки, коли видатки яе Еадають майбутIriх
екояомiчяих вигiд або тодi та тiею мiрою, якою майбутЕi екоЕомiчнi вигод] Ее вiдповiдають або
перестають вiдтlовiдати вйзнаЕвю як активу у звiтi про фiнансовиЙ стан,
Витрати визпаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих Еипадках, коли виЕикalють
зобов'язашiя без визЕанIlя zlKTпBy.
Витрати, попесепi у звtязку з отриманпям доход7, визЕаються у тому ж перiодi, що й вiдповiдri
доходи,
4.8.2. YMoBHi зобов'я3апця та аt(гцвп.
Товариство Ее визЕае yмoвfii зобов'язаrrЕя в звiтi про фiЕатiсовий стац Товариства. Iнформачiя
про }мовпе зобов|язанЕя розкриваеться, якщо мояспивiсть вибуття pecypciB, якi втiлюють у собi
екоЕомiчяi вигоди, не е вiддаленою. Товариство Ее визпае yMoBEi аmиви. Смсла iвформачiя про
умовний актив розкриваеться, коли Еадходження екоцомiчних вигiд € ймовiр!rим,
4.8.З. Подii пiсля

звiтноiдатп.

i

i

витрm, власпого капiталу шмхом
сторпувмня тrабо додаткових записiв в регiстрм бухгмтерського облiку коригуючою
проводкою для вiдображенця подiЙ, якi вимагають кориг}ваIшя пiсля звiтного перiо,ry,
Товариство коригус суми, що визIIаЕi у звiтrостi ва дату балацсу, па якi вплиrтули подii пiсля
дати балмсу, та визЕае суми, що пе були вiдобрахепi у звiтпостi Еа дату баJIalнсу з певних
Товариство кориryе cTaTTi активiв

причип, Еаприкладi

зобов'язаЕь, доходiв

. отримано iнформацiю про те, що корисяiсть активу зменшилася Еа даry бмансу або суму рапiше визваного збитку вh змецшецня корйсностi цього активу поцliбно кориryвати;

. надtоджеIlня пiсJIJI дати баланау
рiшенЕя суду, яке пiдтверджу€ EaяBHicTb Еа дату балавсу теперiшньоi заборговапостi, що потребуе додаткового коригуванЕrI або створення резерву пiд
зобов'язаЕня;
. собiвартiсть придбапих активiв або надходжеяня вiд проданих активjв до дати балаЕсу визначена пiсля дати балансу;
. виявлено порушеЕпя або помилки, що свiдчать про викривлення даних
фiнансовоi звiтЕостi тоlцо.
Подальшi подii тмож беруться в розрахуЕок за H.цBHocTi cyMHiBy в достовiрностi зроблепих яа
звiтну дату оцiпок щодо моr{ливих кредитIlих збиткiв по фiuапсових. Товариство ве здiйсвюс
коригуваши сум, визвавих у його фiвапсовiй звiтяостi для вiдображенвя подiй, якi не вимагають
коригувашл пiсля звiтцого перiолу та вказують Еа обставиЕи, що виникли пiсля дати балансу
згiдrо п. 22 МСБо l0.

актпвiв та зобовlязапь
ФiнаЕсовi активи та зобов'яздtЕя згортаютъся, якщо Товариатво мае юридичЕе право
зЛйсЕювати змiк визяш х у балмсi сум i мае HaMip або зробити взасмозzrлiк, або реалiзувати
4.8.4. Згортаппя фfutансових

актив та виконати зобов'язаuпя одночаспо.

5.

основш припущЕння' оrцнки тА суджЕнкя

При пiдготовцi фiнаясовоi звiтпостi Товариство здiйсвюе оцiцки та припущеЕяя, якi мають
вплив на елементи фiнансовоi звiтвостi, трунтуючись на МСФЗ, МСБО та тJIумаченЕях,
розроблеЕих KoMiTeToM з тлумачень мiжнародвоi фiпапсовоi звiтностi. Оцiвки та судження
базуrоться яа попередньому досвiдi та iвших факлорах, що за iсItуючих обставиЕ ввая(аються

обГрувтованими i за результатzlми яких приiiмаються суджеяня щодо бмансовоI Bapтocтi активiв
та зобов'язаць. Хоча цi розрахупки базуtoться на цмвнiй у керiвництва Товариства iпформачii
про поточнi полiТ. фактичнi результати можуть зрешlою вiлрiзнятися вiл чих розрачункiв.
Областi, де TaKi суджецця е особливо вФкливими, областi, цо характеризуютБся високим piBBeM
ск.rlадностj. та областi. в яких припушення Й розрахунки маю1ь велике значення дJLq пiдlоlовки
фiнансовоi звiтностi за МСФЗ. наведенi нижче.
5,1. Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутпостi конкретпих

Якцо пемас МСФЗ, який

МСФЗ

коt{крЕтно застосовуеться до операцii, iнцоi подii або умови,
керiвпицтво Товариства застосовуе сулжеяня пiд час розроблеЕЕrI та застосуваяня облiковоi
полiтики, щоб iнформацiя була доречЕою для потреб корисryвачiв для прийЕя.r.гя економiчних
рiшень та достовiрною, у тому зЕаченЕi, що рiчЕа фiнацсова звiтнiсть:
пода€ достовiрно фiuапсовий стан, фiнансовi результmи дiяльЕостi та грошовi потоки
Товариства;
вiдображас економiчЕу сутяiсть операцiй, iнших подiй або умов, а Ее лише юридичItу
форrу;
с яейтральною. тобто вiлъною вiдупереджень:
€ повЕою в ycix суттевих аспектах.
Пiд час здiйсневня суджеяЕя керiвпицтво Товариства посилаеться на прийпятвiсть Еaведених
даlri джерел та враховуе '1х у низхйному порядку:
вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з вими питанЕя;
визIrаченЕя, критерii визнанвя та копцепцii оцiпки актпвiв, зобов'язавь, доходiв та витрат у
колцептумьнiй ocHoBi pi.пtoi фiнансовоi звiтностi.
Пiд час здiйсневня суджеЕня керiвпицтво Товариства врмовуе яайостаЕЕiшi положеЕня iнших
органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбпу кончептумьну
осЕову дJIя розроблення стандартiв, iншу професiйку лiтераryру з облiку та прийвятi галузевi
прмтики, тiсю мiрою, якою воIlи Ее суперечать вицезазпачеЕим джередам.
Оriерацii, що не регламентовавi МСФЗ вiдсутнi.

.
.
.
.

.
.

Судкеrrrlя щодо справедлпвоi Bapтocтi акIцвЬ Товариства
Справедлива BapTicTb iнвестицiй, що активЕо обертаrоться на органiзованих фiнансових ринках,
розраховусться Еа ocнoвi поточноi ринковоi Bapтocтi на момент закриття торгiв на звiтну даry. В
iвших випадках оцiЕка справедливоi BapmcTi труятусться на судженЕях щодо передбачуваних
майб5 rHix грошових потокiв. iснуючоi eKoHoMi+loi ситуаUij. ризикiв. властивих рiзним
фiпансовим iHcTpyMeHTaM, та ifiших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 <Оцiнка
справедIивоi вартост ).
5.2.

5.З. Судrr(еЕня щодо змiн справедливоi Bapтocтi фiнансових

активiв

Керiвпицтво Товариства BBzDKae, що облiковi оцiЕки та припущенЕя, якi мають стосунок до
оцiнкл фiнансових iHcTpyMeHTiB. де ринковi котирувalяня не досгупнi. . ключовим дхерелом
невизЕаченостi оцiЕок, тому цо:
. вони ,} високлч сryпенеч йчовiрностi ]aвнаюl ь змiн з плином часу. оскiлькх оuiнки
базl юr ься на припушеннях керiвницmа щоло вiдсо Lкових craBoK. волаlильносLi.змiн валюlцих
KypciB. показникiв кредитоспроможностi контрагентiв. коригувань пiл час очiнки iнструмеятiв. а
також специфiчЕих особливостеЙ операцiЙ; та
. вплив змiЕи в оцiнках Еа активи, вiлображевi в звiтi про фiваясовиЙ стап, а також Еа доходи
(витрати) може бути зпачпим.
Якби керiвнйцтво Товарисlва використовувмо iншi припущення щодо вiдсоткових сIавок.
волатильностi, KypciB обмiну валют, кредитвого рейтпяry контрагента, дати оферти i коригувапь
пiд час оцiнки iHcTpyMeHTiB, бiльша або меЕша змiяа в оцiЕцi BapTocTi фiваясових iнсцументiв у
разi вiдсутпостi рпнкових котируваЕь мма б iстотций впrшв на вiдображений у фiпансовiй
звiтностi чистий прибуток та збиток.
Розумiючи важливiсть використання облiкових оцiнок та rrриIryщеЕь щодо спрaведливоi Bapтocтi
фiнансових активiв в разi вiлсутносгi вхiдrтих даних шодо справедливоi Baplocli першого рiвня.
Керiвпицгво Товариства плануе використовувати оцiнки та судженпя якi базуються Еа
професiйпiй компетеЕцii працiввикiв Пiдприсмства, досвiдi та мипулих подiях, а т.кож з
використанням розрахункiв та моделеЙ BapTocTi фiяансових активiв. Загучеппя зовнiшнiх
експертних оцiнок щодо таких фiнансовtrх iHcTpyMeHTiB де оцiнка, яка базуеться яа професiйЕiй
компетеЕцii, досвiдi та розрахунках е Еедостатньою, на ,ryмку Керiвпичтва е прийнятним та
Ееобхiдним.
Використапня рiзних маркетиIlгових припуцень тrабо методiв оцiнки також мохе мати зцачций
вплив на передбачувану справедtиву BapTicTb.
5.4. Судження щодо очiкуванпх TepMiHiB лрпмуваппя фiпапсовпх irrcтpyмeнTiB
Керiвпицтво Товариства застосовуе професiйяе суджеЕЕя щодо термiпiв утримання фiнапсових
iHcTpyMeяTiB, що входять до складr фiпансових активiв, Професiйяе судженпя за цим питalннrlм
lрунryеться на оцiнui ризикiв фiнансового iнcTpyмeTiry, його прибутковостi й динамiцi та iцших
фактора,ч. Проте iсяують невизначевостi, якi можуть бути пов'язанi з призупинеЕЕям обiгу
цiнних паперiв, що Ее € пiдкоЕтрольЕим керiвЕицтву Товариства фактором i може сутгсво
вплигути на ouiHKy фiнансових iнсrруменгiв,

Викорпстаяня ставок дискоЕryваrrня
Ставка дискоЕту - це процентна ставка, яка використову€ться дIя перерахуЕку майбутнiх
5.5.

грошових потокiв в одиIiе зЕаченЕя теперiшньоi (поточноi) BapтocTi, яка е базою для визначеЕвя
риЕковоi Bapтocтi бiзнесу. З економiчвоi точки зору, в ролi ставки дисконту е бФкана iнBecтopy
ставка доходу на вкладений капiтм у вiдповiднi з piBHeM ризику подiбнi об'екти iпвестування,
або - ставка доходу за аJIьтерЕативIiими варiантами iпвестицiй iз зiставляння рiвня ризику ва
дату оцiпки. Ставка дискоЕту мае визЕачатися з ypaxyBalmrlм трьох факторiв:
а) BapTocTi грошей у часi;
б) BapTocTi джерел, якi залучаються лrя фiнаясуванвя iнвестицiйного проекту. якi вимаIають
рiзнi piBHi компенсацii;
в) фаюору ризику або мiри ймовiрностi очiкуванЕя у майбутньому доходiв.

Для дискоlrтуЕаЕпя застосовуетъся середЕьозважеIiа стaвка за банкiвськими кредитами
пефiпапсовlrr"l устаЕовам в заJIежностi вiд строку запозичець. Джерелом дIrI отримФlпя
iвформацii щодо ставки дискоЕтування е офiчiйний сайт НБУ за посилаЕням

hltps:4bank.gov,ua,t statistic sector-l'inancial/data-seclor-tlnanciaIH2Гs роздiл Щ.адýл.п!___s1здд
кDеди l а\lи та дело]и l ам и. LliHHi палеои ре,lидеtIтiв, Illлекс ПФ'l С за попереднiй ловний мiсяць за

вiдповiдною вмютою та строком запозичеЕь, вiдтlовiдно до п. 4.1.1.3. (ПроцентIti ставки за
Еовими кродитами нефiнаясовим корпорацiя,л у розрiзi видiв вмют i cTpoKiB погашеяня>l. У разi
вiлсутностi наявноi iнформацii у вказаному роздiлi. ставка вираховуr-ться з даних шоденноi
стaвки, так calмo за поввиЙ попереднiЙ мiсяць за тим самим посилацп.шл, роздiл BanTicTb крlддIЬ
.

активiв
Вiдпосво фiнаtrсових акIивiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, Товариство на дату
випикпення фiнансових активiв та на кожву звiтну .чаry визнача€ piBeHb кредитпого ризику,
Товариство визЕас резерв пiд очiкувавi кредитнi збитки за фiнаЕсовими активами, якi
оцiнюються за амортизовrlною вартiстю. у розмiрi очiкуваних кредиrних збиlкiв за весь crpoк дiJ
фiнансового аюиву (при зЕачному збiJьшеЕtli кредипIого ризику для кредитно-знецiнених
фiвансових активiв) або 12-мiсячпими очiкувапими кредитЕими збитками (у разi незЕачЕого
зростalнЕя кредипlого ризику).
Зазвичай очiкуеться, що очiкувапi кредитнi збитки за весь строк дii мають бути визваяi до того,
як фiяапсовий iHcTpyMeET стаЕе прострочений, Як правило, кредипlий ризик значпо зростае ще
до, того, як фiuапсовий iHcTplMeBT стане прострочеЕим або буде помiчено iвшi чинники
затримки платежiв, що с специфiчними дIя позичмьника, (наприклад, здiйснецЕя модифiкацii
або реструктуризаuii),
Кредитний ризик за фiнансовим iHc,TpyMeBToM вважаеться пизьким, якщо фiнапсовий iпструмевт
мае Еизький ризик ЕастанЕя дефолту, позичfu,Iьник мае поryжвiй потенцiм виконувати своI
договiрнi зобов'язаяЕя щодо грошових потокiв у короткостроковiй перспективi, а несприятливi
змiви в економiчних i дiлових умовм у довгостроковiй перспективi можуть зfiизити, zlле не
обов'язково здатнiсть позичмьника виконувати cBoi зобовlязання щодо договiрних грошових
5.6. Судження щодо виявлення ознак знецiнення

потокiв.

Фiнапсовi iнструменти fiе вважаються такими, цо MaIoTb Еизький кредитний ризик лише на
пiдставi того, що ризик дефолту за Еими € Еиr(чимJ нiяt ризик дефолry за iпшими фiнаясовими
iнструмептами Товариства або Hix кредитний ризик юрисдикцii, в якiй Товариство здiйсцюе
дiяльпiсть.
Очiкуванi кредитнi збитки за весь сlрок дii яе визнаються за фiпапсовим iHcTpyMeHToM просто Еа
пiдставi юго, що BiH ввая(ався iHcTpyMeHToM iз низьким кредитЕим ризиком у попередньому
звiтпому перiодi, але Ее ввФка€ться таким стаЕом на звiтву .чаry. У такому випадку Товариство
з'ясову€, чи мatло мiсце зЕачпе зростаrIня кредитI]ого ризику з моменту первiсного визнаItня, а
отя(е чи постала потреба у визпанпi очiкув lих кредипiих збиткiв за весь строк дii,
Очirrуванi кредитнi збитки вiдображають власвi очiкуваIiня Товариства щодо кредитпих збиткiв.
6.

РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦi ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СIIРАВЕДЛИВОi BAPTOCTI

6.|. Меrодики оцiнlовання та вхИнiданi. використднiдля складапня оцifiок ]а справелпивоtо

Bapтicпo

Товариство здiйсяюе виключЕо безперервпi оцiнки справедливоi Bapтocтi актйвiв та зобов'язавь,
тобто Taкi оцiвки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про фiпансовий стм Еа кiЕець
(ожЕоIо звlтЕого
оцiненпх

Методпки оцiпIоuаппя

метод

(ринковхй,
витратпtlй)

оцiпкп

Впхiднi дднi

ltepвlcнa та .подальша оцtка
коштlв здlRснюеться
фошовrrх

оФtцlйнt курси нЬу

за

справедливою

варпстюl

дорIв}оое lx номlнальнlи Bapтocтl

rrepвtcнa оцнка lяcTpyMeHTlB
капlтаIry здиснюсться за lx
справедJIивою вартlстю, .,IKa

rкструменти капlтаrry

Uфlцlйн, 0lржовl

ryрси
органваторlв торгtв на дату

зазвичаи ,дорlвнюе цlнl операцlI, в
ходl якоl оув. отримании акгив,

t}tржового курсу
на
оцlнкп,
дату
використо_вуються
цlни
заФt{fi я оlржового торгового

Первiсна оцiнка дебiторськоi лохцншi
заборюваностi здiйснюеJься за грошових потокlв)
слраведливою вартiс,гю, яка

конФактнl
умови.
имовlрнlсть,поmшеннq.
очlкуванl
вхlднl
грошовl

l lодальша
оцlнка lHcTpyMeHTlB
калlталу
здlиснюеться
за
справедливою вартlстю на дату

Ле9,торська

дорiвнюе Bapтocтi погашенrrя, тобто
cyмi очiкуваних контракнrrх

грошових потокiв на дату оцiнки.
Пiсля первiсного визнанrrя подальша
оцiнка дебiторськоi заборгованостi

вiдбуваеrься
вартiсгю.

за

амоЕrЕованою

1lepвlcнa та . подальша,

llоmчш зобов'язання

оцiнка
поточних зооов,вань здlисню€ться
за вартiстю логашення

KoHTaKTHl
очllryванl впхlднl

Витратяий

умови)
грошовt

6.2. PiBerlb iepapxii справедливоi BapтocTi, до якого палежать оцirrкп справедлпвоi Bapтocтi

класх актпвiв

тд

оцillеппх

за

(Ti,

l

piBenb
що

хотпруваппяl

спостережувавi)
Дата оцiнки

lншi

з1,12,20l8

2 piBeпb

та

3 piBeяb

(Ti, що пе мають

(Ti, що не

спостерсжувапi)

спостерФкуваппмп)

котирувапь,
зl,l2,2018

з

котирувrнь

l,l2,20l9

мдють

i в€

з1,12,20l9

довгостtrоковi

5з8

е

] 1,I2,20I8

]1,12,20l

5з8

Фiяансовiiнвестицii

Товариство використовуе iерархiю справедливоi BapTocTi згiдlо вимог МСФЗ 13 <Оцiнка
справедливоi Bapтocтill. I{ей МСФЗ встапов:тос iерархiю справедливоi BapTocTi, у якiй передбачено
три рiвня вхiдrих даних для методiв оцiнки BapTocTi. шо використовуюl ься lщя оцiнки
справедливоi BapTocTi. Iерархiя справедIивоi BapTocTi встановrпое найвищий прiоритег для цiн
котирувмtш (нескориговавих) Еа aктйвних ринкаra Еа iденти.пri акгиви або зобов'язапня (вхiдti
дапi l-го рiвlrя) та найЕижчiй прiоритет ди змритих вхiдiих дЕlних (вхiшli ,uaBi 3-го рiвпя).
ВхИпi данi 1-го рiвня - це цiни котирувавrrя (нескоригованi) ца активIlих ринках на iдевтичнi
активи або зобовlязапня, до ямх суб'ект господарюваЕIIя може мати доступ Еа дату оцiнки,
Вхiднi дапi 2-го рiвrrя - це Bxiдri дапi (oKpiM цiн котируванпя, вiднесених до 1_го рiвЕя), якi
можпа спостерiгати для atктиву чи зобов'язання, прямо або опосередковано, !о вхiдяих даних 2го piBIrI Ilмежать:
а) цiни котирувавrrя на подiбпi активи чи зобов'язашfi Еа мтивних рйцках;
б) uiни котирувапня Еа iдентичЕi або подiбнi активи чи зобов'язапЕя на ринках, якi не с
активtlими;
в) вхiдвi дапi, oKpiM цiн котирування, якi Moжt{a спостерiгати д,пя активу чц зобов|язанЕя,
яаприкJIад:

(i)

ставки вiдсотка

та кривi дохiдвостi, що

котирувацяя;
(ii) лопустима змiпвiсть; та
(iii) кредитнi спреди,

спостерiгаютъся

на

звичайних iптервалах

Вхiдпi даяi 3-го рiвпя - це вхiдяi данi для активу чи зобов'язмвя, яких немас у вiдкритому
досryпi. Закритi Bxi.щi дацi слiд використовувати дJLq оцiнки слраведливоТ Bapтocтi. якщо
вiдповiдrих вiдкритих даних Еемаq що передбачаеться в сиryацiях, коли дiяльнiсть ринку для
мтиву або зобов|язшlня на дату оцiЕки ЕезЕачна, або ii взагалi вемае. Отже, закритi вхiднi данi

мають вiдображати припуще!Iпя, якi використовували б учасники рипку, встановлюючи цiну на
актив або зобов'язацня, в тому числi припущешfi про ризик.
6.З. Перемiщеппя мiж 1-м, 2-м та 3-м рiвнямц i€рархii справедлцвоi BapтocTi
За перiод з 01.01.2019 року по 31.12,2019 року перемiщевь MilK рiвня,,rи iepapxii не вiдбувмося.
Змiна BapTocTi активiв за рiвнями icpapxii вiдбувмась за ра,хунок пабуrтя у власвiсть нових видiв
активiв.
6.4. Iпшi розкриття, що впмагаtоться МСФЗ 13 <Оцiнка справедливоi BapTocTil
Справедлива BapTicTb фiпансових iHcTpyMeBTiB в порiвняннi з ix балансовою BapTicTK
показник
БаляЕсовя BapTicтb,
Спрдведлива BapTicтb,
з1.12.20l8
Iншi довгостроковi Фiнансовi iнвестицii

31,12.2019

з1.I2.20l8

31.12,20l9
5з8

538

8l08
6 228
8 t08
6 228
Керiвяицтво Товариства вважае, цо яаведеЕi розкриття щодо застосування сдраведливоi
BapTocTi е достатцiми, i не вважае, що за межами фiвансовоi звiтностi змишилась будь-яка
сутгева iпформацiя щодо застосування спрaведIивоi BapTocTi, яка може бути корисною для
користувачiв фiнансовоi звiтlостi.
Гроtчi та ix еквiвменти

7.

РОЗКРИТТЯ ШФОРМАЦII, ЩО ШДТВЕРДЖУ€

звIтностI.

СТЛТТI ПОДАНI У ФIНАНСОВIЙ

та
Доходп
чистий дохiд вiд ремiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, послуг)
Iнtui операцiйgi доходи

2019 р.
1

р

064

l 42з

lнmi фiнавсовi доходи

lншi доходи
Всього лоходiв

20l8

55

8lб

2 580

8lб

!о

складу ччсrпоzо dохоф Bii ремiзацii' проdукцii (лповарiв, робilп, hослу?) за 2ol9 piк загальною
сумою 1 064 тис. грн. вiдпесено дохiд вiд ЕадаЕIrя послlт з управлiння аl(тивами пайовими
iЕвесмцiйяими фоЕдами (ПФ).

i\u,lux операцiйнuх doxodiB за 2019 piк загальцою сумою 1 423 тис. грн. вiднесено
отримаIi вiдсотки за строковими депозитними вкпадами.
,Що cKrra,ry

До складу illulux фiнансовL!х dоюdiв за2019 piк загмьпою сумою 55 тис. грн. вiднесено:
- отримаri вiдсотм за позимми, наданими iпшим юридичним особам в
розмiрi 36 тис. грп.,
- дохiд вiд визЕачення справедливоi BapTocTi фiнапсових активiв (падапих позик) в
розмiрi 19
тис. грЕ. (амортизацiя дископту),

i luuх охоdiз за 2019 piK загапьною сумою 38 тис. грв, вiдrесено дохiд вiд визЕаченЕя
справелливоi варгостi фiнансовоi iнвестицii у виг,rядi корпоративних прав.

До акладу

ВитратIl
Адмiнiстративнi вицати

20l9

l

р,

17l

20l8 р.

Iншi операцiйнi витрати

505

l5

Ф;нансовi витрати

Iвшi влпрати

2,79

з5

Витрат}l з податку на прибуток

Всього вятрат
Що

2 080

смалу аdмiнiсrпраtпuвнш вutпраtп за2019 piK загальпою сумою

- цараховану амортизацiю необоротвих активiв в
- матерiа,ънi витрати в розмiрi 35 тис. гря.,
- витрати на вiдрядження в розмiрi З7,t],lс. грн.,

l

659

171 тис. грп. вiдrесепо:

розмiрi 87 тис. грЕ.,

витрати Еа створеЕЕя забезпечеЕь Еа виплаry працЬникам в розмiрi 44 тис. грн.,
вiдрахуваIшя на соцiальвi заходи в розмiрi 142 тис. грЕ.,
витрати Еа опдату працi в розмiрi 651 тис. грн.,
ВИнаIород7 аудитору в розмiрi 65 тис. грн.,
витрати па iнформацiйно-коясультацйнi послуги та навчання в розмiрi 72 тис. грн.,
витрати ца потарiarльпi послуги в розмiрi 2 тис. грп.,
- витрmи Еа послуги зв'язку в розмiрi 10 мс. грн.,
- витрати Еа розрахуцково-касове обслуговуваявя в розмiрi б тис. грп.,
- iвшi витрати в розмiрi 20 тис. грн.
-

!о cшaly

iHtuux операцiйнuх

вuпрап за2019 piK загапьною сумою 505 тис, грн. вiдвесено:
очiкувапi кредитнi збЙтки в розмiрi 500 тис. грп.,

- витрати на створенпя резерву пiд
- iншi витрати в розмiрi 5 тис. грн.

До складу фiнансовllх вumраm за 2019 piк зzгмьЕою сумою 15 тис. грн. вiднесено проценти за
орендlим зобов'ваIIпям вiдповiдrо до МСФЗ 16 <Орепдо.

До скла,ry iншltх вuпрqп за 2019 piк заIальЕою сумою 279 тис, грЕ. вiдЕесеЕо збиток вiд
первiсЕого визначru фiяансових активiв (видапих позик) за atмортизованою собiвартiстю
(<збиток першого дlя>).

активи
Стацом Еа З|.|2,2019 р. па балаuсi Товариства облiковуються ЕематерizrльЕi .tктивиl у складi
7.2. Heмaтepiaлbнi

яких програмне забезпечепIя та лiцензiя на право здiйсцеЕl!я професiйноi лiяльвостi,
За iстоDичпою ваDтiстю

Всього

01 сiчпя 20t8 Dокч

]9

Вибутгя
з1 гDчдпя 2018 ooкv

l9
1l

Вибутгя
з1 гDудпя 2019 Dокч

з0

На ко п1.!ч е н а ам о р пuз ац iя
01 сiчня 2018 DокY
НаDахчванrrя за DiK

Вибутгя

зl

гt

удня 2018 DoKy

НаD ,твання за DiK
Вибутгя

з1 гDчдоя 2019 DoKv

Чпста балапсова BapTicтb
31 гDчдвя 2019 DoKv
31 гDчдня 2018 Dокч

7.3.

осповнi засоби

з0

l9

За iсторпчпо!о BapTicт,o

Комп'ютерня

Офiсне облддпання

Всього

40

6

46

0l сiчня 2018 DoKy
Вибутгя
з1 гDчдпя 2018 року
Надходдення
Вибуття

40

6

46

з0

|,7

41

1о

23

93

12

2

14

з2

2
9

4l

3l гDчдllя 20l9 Doxv

44

Чистл балзнсов, BapTicтb
3l гDrдня 20I9 DoxY
зl гD!дяп 20l8 Dокч

ll

55

26
28

12

38

3l

гDчдt я 2019 DoKv
Нак о пчч е н а а,л| о р m uз ац iя

0l сiчпл 2018 Dоку
НаDахчвання за DiK

Вибутгя
з1 гDчдпя 2018 DoKy
НаDаryвання за pix

lz

Вибуття

1,1

4

Стмом rrа 31 грулвя 2019 року у скJIадi основпйх засобiв поввiстю зцоценi основцi засоби
вiдсутвi.

7.4. Право

корисryвання майцом

Товариство з 01 сiчня 2019 р. застосовус МСФЗ 16 (ОрендФ).
Товариство оре:ядус неэюull1лове прllцiu|ення, в якому знatходiться офiс,

(код

еДРпоУ

у ТОВ <НТ-Граuдвiс>

з01489з9) згiдпо,Щоговору оренди примiщення Ns ПР/2п-3 вiл 20.04.2018 р,
Термifi дiТ договору оренд,t встаповлено до 31.12.2020 р.
Станом на 01.01.20l9p. у статгi <Основцi засоби> Звiту про фiнансовий стан вiдображево актив
з прiва користування примiщеяням в cyMi 102 тис. грп., та орепдне зобов'язанця на таку ж суму
(у склалi iвших довгострокових зобов'язань в cyMi 56 тис. грЕ. та у складi поточttоi
заборговшrостi за довгосц)оковими зобов'язанfiями в cyMi 46 тис. грн,)
Актив у формi права корисryвавня примiщенIuIм та орендlе зобов'язанвя розраховано виходячи
з TepMiBy орепди до 31.12,2020 р. iз застосуванЕqм ст.lвки дисконryвацня 19,7% рiчвих.
Станом на З|.\2.2019 року alктив з права корисryвФtЕя примiщенням та ореЕдЕе зобов'язанЕя
склада€

49 тис, грЕ.

Внаслiдок змеЕшенЕя з червrrя 2019 року площi, що ореЕдуеться, було визпано модлфiкацiю
договору оренди примiщенця з вiдповйним перерахунком аmиву з права користуваЕЕя та
орендfiого зобов'язання.

KpiM того, Товариство ореяце авпомобiль VOLVO ХС60 випуску 2010 року у фiзичноi особи
Матюшко Миколи Миколайовича (IПН 175ЗЗбЗЗ90) згiдно договору найму (орен,чи)
травспортпого засобу вiд 1 1.07.2019 р. TepMiB дii договору оренди встаЕовлеЕо до \1.0'I.2022 р.
Ставом па З1,12.2019р. у статгi (OcHoBHi засоби) Звiry про фiяансовий стап вiдображено актив
з права користувашIя автомобiлем в cyMi 12 тис. грЕ., та ореЕдне зобов'язання Еа таку ж суму.
Актив у формi права користування примiцевням та орепдIiе зобов'язанЕIя розраховапо виходячи
з TepMiKy оренди до 11.01 .2022 р. iэ застосуваЕвям ставки дископтувапIrя 20Ой рiчцих.

з вИображеццям
переоцiнкп у приб5rтку або збитку
,Що складi фiвансових активiв вiдяесепо фiнапсову iнвестицiю в корпоративпi права ТОВ
<Фiпапсова Компапiя <!обробут-Капiтал)) (код еДРПОУ 4З041637), придбану протягом звiтноIо
2019 року, частка в капiталi становить 9,62О%.
BapTicTb при первiсвому визяапнi (за цiною операuii) становила 500 тцс. грЕ.
7.5. Фiцансовi актпвп, що оцiнюються зд справедлuвою вартiстю

Станом па звiтпу даry 31.12.2019 року справедливу BapTicTb фiнмсовоi iнвестицii визЕачево на
пiдставi аналiзу змiни власЕого капiтal,.rу об'екта iцвестуванЕя за вiдповiдшй перiод володiпня
фiвавсовим активом. Справедлива BapTicTb стаtlовить 5З8 тис, грЕ.
назвs та код за

€дрпоу

ТОВ (Фiнаясова Компанiя (Добробут-Капiтм) (код за
елрпоу 4з04lбз7)

J1,1Z.zut9.,

з1.12.2018.,

5з8

9,62%

Фiпапсовi акIпвц, що оцiнюються за амортпзовапою собiвартiстю
До склад. фiнансових активiв, що оцiнюються за aмортизоваяою собiвартiстю, вiднесепо
7.6.

дебiторську заборгованiсть.

Вхд
довгостDокова дебiтоDська забоDгованiсть за амоDтизованою ваDтlстю
Резерв пiд очiкуванi юедитнi збитки
Ччсlпа варmiспь аов.осmроковоi dебilпорськl,i забор2ованоспi
ДебiтоDська забоDгованiсть за пDодчкцiю. товаDи. Dоботи. послvги
Дебiюрська заборгованiсть за розрахунками з fiарахованкх доходiв
лебiтоDська забоDговаlriсть за DозDахчнками iз вrrчтDiшнiх DозDахчнкiв
резерв пiд очiкчванi коедитяi збитки
ч u сlпа вп D пiспь поhоч h oi оебi пю D еь ,{oi забо рzов апос lпi

0бiтоDська забоDгованiсть
31.12.20l9.,

з1.12.20l8.,

2 240

(500)
1 74l)

l49

l4
]l1

85

274

85

0l4
85
вартiстю
2 500
заборzованоспi
заrчьною
первiсЕою
складу
dовzослrФоковоi
dебiпорськоi
,Що
тис. гря. вiдяесено заборгованiсть перед Товариством за видаЕою процеqтною позикою ПрАТ
<Страхова Компанiя <<Грандрiс> зi строком погашеппя бiльше 1 року. При цьому atмортизовшIа
BapтicTb Taкoi заборгованостi становить 2 240 тис. грЕ, резерв пй очiкуванi кредитвi збитки - 500
Всього:

2

тис. грн.

lебiпlорськоi заборzованосltli 3а цроаукцiю, tповарu, робопа, пocJlyzu заfмь\lою
сумою 149 тис. грн. вiдIесено поточну заборгованiсть пайовп< iнвестицiйних фонлiв за

,Що скла,цу

упр.lвлiнЕJI активами за грудень 2019 p.l яка це € прострочепою та буде погашепа до 30.0З.2020 р.
Резерв пiд очiкуванi кредитнi збиткп Ее створено.

складу dебirпорськоi забор?ованослrti ,а розрс|хункal,|lu 1 HoparxoqaпI'x doxodia загальною
сумою 14 тис. грЕ. BiдIeceвo потоцlу заборгованiсть позичальпика перед Товариством за вiдсотками, нармованими за видаЕою позикою. Виплата вiдсоткiв вiлбуваеться у строки, обумовленi
договорами. Резерв пiд очiкуванi кредипri збитки пе створено.
,Що

смалу Оебilrлорськоi ,лабор?ованоспi ,а po1p.lxyqKaЙu i, Bltyl pimak polpatyHKiB iагальною
сумою 11 1 тис грн. вiдЕесено поточну заборговаIliсть аайових венчурпих ЕедиверсифiковаЕих
закритих iпвестицiЙцих фопдiв, а(тивами яких упрaвлr!е Товариство, за проведенЕя аудиту,

,Цо

ресс,lрацiю регламентiв. нотарiальнi та лепозигарнi посJryl и.

Прострочепа дебiторська заборговаЕiсть вiдсутня. Товариство проводить анмiз та оцiЕку рjввя
кредtтIlого ризику з використаЕням iядивi.ryмьного пiдхо,ry до контрагеtlту.
Станом на З1.12.2019 р. резерв пiд очiкуваui кредитвi збитки за заборговмiстю за
довгостроковою позикою сформоваIrий в розмiрi 20% вfi суми заборгованостi та складае 500 тис.
грц, Такий вiдсоток застосовано як до активу, цо мае високий кредитниЙ ризик. Товариство
визна€ резерв пiд збитки дLs очiкуваних кредитЕих збиткiв за фiнаясовtол активом, якиЙ

облiкову€ться за амортизовatцою вартiсlю. Товариство переглядае чи змiяився кредитний ризик за
кожпим фilrансовим активом окремо.

змiни щодо очiкуваяих кредлгтних збиткiв:
Резерв пИ очiкуваtli кредптнi збптхп цо
оцiпю€ться в cvмi. яка доDiв юс:
12_мiсячним очiкуваяим кредитним збиткам,

з1.12.20l8

з1.12.2019

Прпчппп змiш

в,г,ч,: за депозиmмп;
за

дебiторською заборгованiстю

очil(уванш.l к?едитяим збиткам протягом cTpolry

дiiза:
Визнання резерву пiд
очiкуванi Федггнi збитки

(i) фiнансовими iHcTpyM

кредптний ризик зазнав значноIо зросmння з
моменту первiсного визнаняя, шеякi не е
Федитно-знецiненими фiнансовш!tи аrстивами
в т,ч.: за депозиmми;
за дебiтоDською забоDгованiстю (позики)
(ii) фiмнсовими активами, що е кредитнознецiн€ними на звiтIry даry (ме fiе с придбаtiими
або створеними кредлтно_знецiненIIми аltтивами)
в т.ч,: за

за Фiнансовим

аrгшом,

який облiковуегься за
амортизованоIо вар,гiспо

500

депозиmми;

дебimDською забоDfованiстю rпозики)
(iii) торговеJьною дебiторською заборговаяiстю,
доювiрними активамli або дебiторською
}аборlованiсrю я ореrulо,о, дrя лких резерв п,д
збитки оцiнюетьс, вИповiдно до парафафа 5,5, 1 5
за

мсФз

9

фiнансових аmивiв, що е придбаними або
створеними кредитно-знецiненими Фiнансовлп.lи
500

7.7,

Грошi та

ii

еквiваленти
2019

20l8

Рахункп в банках, тис, грн,

6

228

8 ]08

Всього

6 228

8108

До склалу гроцей та ix eKBiBMeHTiB ставом Еа 31,l2,2019 р. Biщeceнo кошти:
- в cyMi 1 тис, грн., що розмiшенi на лоточному та картковому р.Lrунк.!х в ПАТ (ПУМБ) та
обдiковуються за номiЕальЕою вартiстю;
- в cyvi б 227 tис, rрн,. що розviшенi у виtлядi коро t кос l рокових депозитlтих вкладiв та
облiковуються за амор гизованою собiвартiстю,

Грошiта iх еквiвален м у виглядi короткострокових делозиlяих вкладiв:
- Еа суму 2 000 lпuс, zра. утримуюrься у виглядi баЕкiвського депозиту в АТ (Укргазбаню) згiдно
Угоди банкiвського вкладу Ns2019/Д10З94_008 вiд 28 жовтня 2019 року, ДУ.tф 1 вiд 02.12.2019р.
Строк поверневня вкла.цу 03 сiчня 2020 року;
- на суму 1 500 tltuc, ерн. утримуrоться у виглядi банкiвського депозиту в АТ <Укргазбано згiдно
Угоди банкiвського вкладу N20l9ЩI0394-012 вiд 20 грудпя 20t9 року. Строк поверневня
вклалу 20 сiчпя 2020 року.
За iнформачiею ТОВ (Рейтивгове .гeItTcTBo (IBI - Рейтияо, яке вкJIючеЕо до реестру
рейтинговФ< агеятств па сайтi НI{КПФР, ДТ <Укргазбапк> мас кредитЕий рейтиЕг
iввесмцiйцого рiвня uаДА (htto://ibi,com.uaruK/TatingsJisй. Кредитний ризик визЕачений як
Еи3ьIсjЙ. Враховуючи той факт, цо строк розмiщенrrя коштiв на депозипtому рахунку е
короткостроковий (до 3х мiсяцiв), очiкуваний кредитний збиток визItаний Товариством при
оцiнцi цього фiнавсового активу становить <0>. Грошовi кошти на депозитЕому рахуЕку
розмiщенi у банку, який е надiйним.

, LTa суму 2 005 пuс. ?ра. утримуються у виглядi бдtrjвського депозиту в ПАТ <YHiBepcM Бапк>
згiдrо Угоди банкiвського вкладу N9N9 UА69З220010000026l07490000024 вiд 06.12.20l9p. ДУ М
1 вiл 06.12.2019р,ЩУ No 2 вiд 06.12.20l9p. С,трок повернепuя вкладу 08 сiчliя 2020 року (2 000
тис. гря.) та 04 грудня 2020 р. (5 тис. грЕ.)
За iнформацiею ТОВ (РейтиЕгове агептство <Кредит - РейтивгD, яке включеЕо до реестру
рейтиЕговID( .геЕтств на сайтi НЦКПФР, ПАТ (Унiверсал Банк,) мае кредипlий рейтиЕг
iнвестицiйного рiвня uaAA (httpi//www.Фedit-rating.ua/urгatings/#Iesults'), Кредитний ризик
визЕачепий як пизький. Враховуючи той факт, що строк розмiщеЕтIя коштiв на депозитному
pa,r(yнKy с короткостроковий (до 3-х мiсяцiв), очiкуваний кредитпий збиток визЕаний
Товариством при оцiнцi цього фiнаЕсового ,tктиву стalновить <0>. Грошовi кошти fiа
депозипIому p.lxyнKy розмiщенi у банку, який с надiйЕим.

- па суму J00 пuс. 2рн. ут.римуються у виглядi банкiвського депозиту в АТ <Укрексiмбапк>
згiдrо Угоди банкiвського вкладу JФ7618WЗ0 вiд 24.05.20l8p. ,ЩУ JФ 87 вiл 02.12.2019р . Строк
повернеIIЕrI вкладу 0З сiчЕя 2020 року;

- ла qMy 422 пuс. ?рн. утрцмуюlься у виглядi банкiвського депозиту в АТ (УкрексiмбаЕю)
згiдiо Угоди бапкiвського вкла,ry J,{Ъ7618W30 вiд 24.05,20l8p. ,ЩУ Nэ 89 вiд 26,12.2019р . Строк
поверЕеЕrrя вкJIа,ry 03 сi.шя 2020 року,

За iнформацi€ю

Fitch Ratings , яке включено до ре€стру рейтиЕгових агентств Еа сайгi НI{IОlФР,

АТ <Укрексiмбаво мае кредитний рейтинг

iнвестицiйпого

рiвня

uaAA

imb,coлruk/abouйates/ ), Кредитнйй ризик вI4зяачеЕий як Еизький. Враховуючи той
факт, що строк розмiцевня коштiв на депозитItому рахунку е короткостроковий (до З-х мiсяцiв),
очiкуваний кредитЕий збиток визЕаний Товариством при очiнчi цього фiнмсового активу
становить (0). Грошовi кошти Еа депозитному ра,чунку розмiщепi у банку, якиЙ е яадiЙяим.
(https i//ех

7.8. Власний

капiтал
стаття

Заре€строванпй

РезещпЕй

Н€розподiленпй

пряб}ток
(п€покритяit
збпток)

заляшок на 01.01,2018.
Внески до капiталу
Чистий пDибчток (збиток)

8 000

залишок пя 31.12.20l8.

8 000

Вiдрахування до резервного капiтаJry
чистий пDибчток (збиток)

залItшок на з1.12.2019.

8 000

l57

8 000

8 l57

500

500
8 657

(8)

8

619

8

l57

157

CtпatпytttHuй (заре€слtФоваflui) капirrло.л на дтry реестрацii Товариства та стмом Еа 31.12.2019
року склада€ 8 000 000,00 грн. Стаryтвий капiтал сплаqений Засновниками Товариства
грошовими кош]ами в повном) обсязi,
о
ства
Стапом ва З1.12.2019
Сума Dп€скч, грп.
tIазва
Частка в стдтутному
к8пiталi. 'й
Федоров Дмитро Владиславович

Матюшко Серdй Миколайович

68.?5
з1,25

2 500 000.00

100

8 000 000,00

5 500 000.00

Станом яа 31.12.2019 р. зарахупок чистого прибутку було частково сформовано резервнuй капi,ralл в cyMi 8 тис. грн,

Еерозпоdiленuй прuбrrrок станом на З1.12,2019 р. склалае 649 тис. грн.
7.9.

поточпiзабФпечепЕя

Всього:

з1.12.2019.

4l

з1.12.2018.
2з

41

2з

Стацом ца З1.12.2018 р. на балапсi Товариства облiковувався резерв виплати вiдпусток у c}ari 23
тис. грЕ. Протягом звiтпого 2019 року Товарйство збiльшило резерв яа суму 44 тис. гря. та
здiйсrтило виплаry вiдтrускних за рахунок резерву на суму 26 тис. грu, Стшrом на 31.12.2019 р,
резерв вИIryсток стalновить 41 тис. грн.
7.t0.

п оточIlа

заб

гова

РозDахчнки з бюджетом
РозDахуЕки зi стDахчваняя
розоахчнки з оrrпати поаIri
Iншi поточнi зобов'язан}tя

31.12,20l9.

з1.12.2018.

] 15

з9

6

4

2з

lб

I41

61

5

Всього:

Поточпа кредпорська заборгованiсть за розраrrнксlfu|u з бюdсюеmом стаяом яа 31.12.2019 р,
стаповить 1 l5 тис, гря, та сIо'Iадаеться з заборговаЕостi з:
- податку Еа прибуток за 2019 piк в c}ll,Ii 1 10 тис, грн., та
- податку з доходiв фiзичних осiб в cyMi 5 тис. грв.
7.11. Податок на прпбуток
Вiдповiдно до закоцодавства Украiпи, у звiтяому перiодi ставка з податку на прибуток ст.шовила
18Оlо. За звiший 2019 piK Товариство мас поточнi зобов'язаtIЕя з податку па прибуток в розмiрi
1l0 тис. грЕ.
Вiдстрочепi податки Ее визнаються у зв'язку з тим, що Товариство визЕачае фiнавсовий ре]ультат до оподаткування без ]асlосовуються рiзниць,

8.

розкриття Iншоi шФормАцIi

8.1

yмoBBi зобов'язаппя.

8.1.1. Судовi позови

На кiнець звiтяого перiоду Товариство пе виступае в судових позовах Bi в якостi позивача до
TpeTix осiб, rri в якостi вiдповiдача. За професiйним судженЕям меяеджмеЕта Товариства,
виходячи з нмвIlих обставия та iвформацii забезпеченяя пе створювалися.

Сryпiнь поверпепrrя дебiторськоi заборгованостi та iнших фiпаЕсових активiв
Внаслiдок ситуацii, яка скJIмась в ековомiцi Украiви, а також як результат економiчноТ
8.1.2.

Еестабiльпостi, що склалась Еа дату балаясу, icByc Ймовiрпiсть того, що акIиви не змохуть бути
реалiзоваЕi за iхЕьою балаuсовою вартiстю в ходi звичайяоi дiяльностi Товариства.
Ступiнь повернепня цих активiв у значнiй Mipi змежить вiд ефективностi заходiв, якi
зЕaD(одяться поза зояою ко!Iтролю Товариства, Ступiяь повервеппя дебiторськоi заборговаяостi
Товариству визначаетъся ва пiдставi обставин та iяформачii, якi rrаяBlii на дату балаЕсу. За
професiйним судженЕям менеддмеЕта Товариства, виходячи з Емвпих обставин та iнформачii,
та враховуючи той факт, що поточлIа дебiторська заборгованiсть буде погашена до травЕя 2020
року, а сток розмiщенпя коштiв яа депозитних p.L{yEKax е короткостроковим (1-З мiсяui),
очiкуваний кредитний збиток визЕаний Товариством при оцiпцi зазначених фiнансових активiв
стаiIовить <0)),
Резерв пiд очiryваgi кредитнi збитки за довгостроковою заборгованiстю сформоваяий в розмiрi
20Уо ьiд cyMll заборгованостi та складае 500 тис. грп. Такий вiдсоток застосов,ulо як до активу,
що мае високий кредитЕий ризик,
8.1.З. Оподдтк}-tsанпя

Вяаслiдок наявпостi в украiЪському податковому закоцодавствi положеIiь, якi дозволярть бiльш
Еlж один варlаят тлумаченIrI, а тако)к через практику, що сI0,Iалася в нестабiльвому економiчпому
середовищi, за якоi податковi органи довiльнО тлумачатЬ аспекти екоцомiчноi лiяльностi,
у разi,
якщо лодатковi ограни пiддаryтЬ cyMHiBy певне тJryмаqецня. 1асноване на ouiHui керiвниllтва
економiчноi дiяльнОЕтi Товарцства" ймовiрuо, що Товариство змушене буле сплатити додатковi
податки, штрафи та пепi. Така невизначенiсть може вIlлиllути на BapTicTb
фiнансових
iHcTpyMeBTiB, вцlати та резерви пiд знецiнеI и, а також Еа
рипковий piBeHb цiп яа у.одr. Hu ду"пу
керiвпицтва Товариство сплатило yci податки, тому фiнапсова звiтнiсть яе мiстить
резервiв пiл
податковi збитки. Податковi звiти мохуть переглядатися вiдповiдншrаи податковими оргаЕами
протягом трьох poKiB,
8.2. Розкритгя iнфорlrачii про пов'язанi сторопи

Дlя

цiлей даЕоi фiнансовоi звiтностi, сторони вважalються пов'язаl:ими, якщо одЕа з I{их ма€
можливiсть контролюватИ або зпаtлrО впливати Еа фiнансовi й операцiЙЕi
рiшепня iншоi
сторонщ як визЕачено в МСФО (IAS) 24 (РозкритIя iнформацii про зв'язанi сторони>. При
рlшеЕЕ1 питання про те, чи € сторопи пов'язаI ми, приймасться до уваги змiст взаемовiдносин
cTopiu, а не тiльки iхця юридична форма. Для цiлей
фiнансовоi звiтпостi, власники Товариства,
що володilоть частками в статутЕому кацiталi бiльцимп tliж 20Yо, та вище керiвllицтво
Товариства вважаються пов'язаЕими сторонами,
1я

пов'язацих осiб власникiв Това
повве ваймекувапЕ
юридпчнФi особя, цодо якоi

28з45l255з

42032]53

Товарисво

осiб станом на

З

1.12,2019

юридлчноl особп, цодо

з обмежеяою

68,75

вiдповiдаlьнiсm (компанiя з
управлiння аmпвамя

(лоБРоБУт_ФIнАllс)
23]45l255з

17912585

23],15I25r]

То3арпство з обмехеною

вiдповiдdьцiсф (нФ

28з45l255]

з95429а2

28з45l255]

4о480233

28]45l255з

142,21194

cEPBIC)
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и

ство ] обмеже ною

вiдповiдФьнiсm (ЕЙВI

лойЕрсD

громадська оргапьацй

(АГЕНIlIЯ РОЗВИТКУ

чЕРнlговАD

23]45l255з

28з45l255]

Товар исво з обмежелою
oiдповiдшьнiсfu (ТФ cEPBIc,

прпватн€

аkц]оверпс

товарисlво (НИВД ПЛЮСD

обл,, Iчяянський райов,

'вт Фовон гмБх.l,чт

Австрш , вIдЕlIь.

FoIsoN,GMBх

з05369]1

)

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ

вIдповIдАлыllстю
28]45l255]

Товарrсrво

2282lвбо

Будинок l4B4.I0l0
вул,мАрIl

"

вт Фоlзон

гмБх"

з обмеженою

вiдповiдмьвiсm (Фiвансова

компанi, (Добробут_КапiталD

28з45l255з

вY.лиця

ГЕТРАИДЕМАРКТ,

проспЕкт
l2?,оФiс2IФ2l l

проспЕкт

ПЕРВМОГИ, будивох
l2-1

5,з5l

- надано грошовi кошти в cyмi 2 500 тис. грЕ. строком па 5 poKiB пiд l57o рiчпих па умоЕах
субордиЕоваЕого борry ПрАТ <Страхова Компанiя <Грапдвiс>. Сума парахованих до отримаЕня
вiдсоткiв склма 14 тис. грп.;
- сплачено за довгострокову орепду офiсного прrrмiщепвя ТОВ (НТ-Гршдвiс)) суму в розмiрi 57
тис. грн.
Станом па 31.12.2019 р. прострочепа заборгованiсть з пов'язаlмми особами вiдсутяя.

До провiдного управлiпського персонаJlу вiдпосяться: диреюор Матюшко С,М., заступяпк
директора Краспожон О.А., засryппик директора з юридичнпх питань та вiдповiдмьпий за

проведення фiяансового монiторипгу йовевко О.В., головвий бухгмтер Вовк Н.О., фахiвець з
управлiнвя активами Федоров,Щ.В, Заробiтпа плата та премii провiлному персоналу Товариства
та iяшому персоIrапу за 2019 piK HapaxoвФra у сlшi 545 тис. грн, i виплачепа своечасноJ в тому
числi директору Матюшко С.М. - lбЗ тис. грн. та фахiвцю з управлiпяя активами Федорову Д,В,
- g] тис, грн,. згiдно ш,lа lHovy розклад} та вну грlшнiх наказiв про премii.

8.3.

l{iлi та полiтпки управлiппя фiпапсовпмп рпtпками

Керiвництво визяае, що дiяльнiсть Товариства пов'язaша з ризиками i BapicTb шлстих активiв у
вестабiльному рипковому середовищi може суттсво змiuитись унаслiдок впливу суб'ективних
чинникiв та об'сктивних чинникiв. вiрогiлнiсLь i напря\4ок впливу яких зазлмегИь To,clo
передбачити яеможливо. До таких ризикiв вiднесепо кредлтний ризик, ринковий ризик та ризик
лiквiдностi. Рипковий ризик включае валютний ризик, вiдсотковий ризик та iЕший цiЕовий
ризик. Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйсвюсться на ocнoBi розумiяяя пришлв
виIIикЕення ризику, кiлькiсноi оцiнки Його мождивого вIшиву на BapTicTb чистих мтивiв та
застосувапrrя iHcTpyMeвTapiю щодо його пом'якIценця.
Управлiппя ризиками мае першочергове значеяяя /ця ведепЕя бiзпесу Товариства i е ваяrливим
елемеЕтом ii дiяльностi. Полiтика управлiння ризикatми сконцеЕтровa!на яа непередбdчуваностi
фiнаясових ринкiв i нацiлепа на мiнiмiзацiю потенцiйного негативного впливу па фiнансовi
показники Товариства. Оператлlвний i юрид.tчний коЕIроль ма€ на MeTi забезпечувам належне
фуякцiонувмня впутрiшньоi полiтикл та проце.цур з меmю мiпiмiзацii операцiйних i юридичпих
ризикiв. ,Щiяльвiсть Товариства пов'язана з рiзпими фiнаuсовими ризиками: операцiйЕим
ризикомl ринковим ризиком, кредицrий ризиком i ризиком лiквiдностi.
Полirика з управлiння ризикalми opiaнToвalнa на ви}начення. аяалiз iуправлiння ризикаvи. з
якими стикасться Товариство, на встановлеЕIiя контролю за ризикalми, а також постiйний
мопiторияг за piBHeM ризикiв, дотримашrIм встfilовлених обмежепь та полiтики улравлiвня
ризикatми.

Управлiвпя ризrками керiвництвом Товариства здiйсяюеться на ocнoвi розумiпня причин
виIlикненЕя ризику, кiлькiсвоi оцiвки його можливого вплйву яа BapTicTb чистих aKMBiB та
застосування iнструментарiю щодо його пом'якlденяя.
Враховуючи склад активiв, для Товариства бiльш суттсвим е кlеduпttчй рuзuк.

Станом Еа Зl,|2.20l9 р. на потоIшому рахуЕку у бавку ПАТ <ПУМБ> облiковуються за
вомiна:rъною вартiстю грошовi кошти на суму 1 тис. гря., а також б 22'7 тиа. грн, утримуються у
витлядi короткострокових бавкiвських депозитiв в АБ <Укргазбапк> (3 500 тис. грн.), ПАТ
(УЕiверсмбаяо (2 005 тис. гFI.) та АТ (Укрексiмбаяк> (722 тйс. грЕ.)
Коелптпий оизпк - ризик того, що одна сторона коЕтракry про фiнансовий iHcTpyMeHT не змо)ке
викопам зобов'язання i це буле причипою випикненЕя фiнансового збитку iяшоi сторопи.
КредитЕий ризик притамавний таким фiяансовим iЕструмептам, як поточнi та депозитнi рахувки
в бмках. облiгацii та дебiторська заборгованiсть.
Основним методом оцiнки кредипrих ризикiв керiвпицтвом Товариства е оцiнка
кредитоспроможIlостi коптрагентiв, для чого використовуються кре,аитнi рейтинм та будь-яка
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Протягом 2019 року Товариство здiйснювfulо наступнi операцii з пов'язаними особами:
- тlадано та повернуто грошовi кошти у вигJцдi вiдсотковоi позики ТОВ (ФiнаtIсова КомпаЕй
<,Щобробут-Капiтм> в cyмi 1 250 тис, грп,, також отримано вiдсотки за користуваЕIIя позикою в
cyмi 22 тис. грIr.;

iпша досryпна iнформацiя (публiчна iнформачiя, що розкривасться банками щодо звiтностi
тощо) щодо ik спроможпостi виконувати борговi зобов'ваIrня.
CraHoM на ]1.12,20lq р, кредитний ризик с низьким. tло пiдтверджусться чинниками. якi
враховують спечифiку контралентiв. загальнi екоцомiчкi умови та ouiHKy як поточного. тaк i
проl нозноlо нalлрямкiв змiни умов станоv на звiтяу лаry.

При визааченнi рiвця кредпного ризику фiнапсового актпву у виглядi еквiвалевтiв грошових
коштiв, розмiцених яа депозитпих рахуЕках в АБ <Укргазбапо, ПАТ (УЕiверсал Баню) та АТ
<Укрексiмбано були BpaxoBaвi, в першу черry, данi НБУ, Вiдповiдно до цих даЕих скJIадаоться

рейтипги бапкiв.
За iпформачiею

ТОВ (Рейтипгове агентатво <(IBI - Рейтино, яке включеIlо до ресстру
рейтиЕгових агеЕтств Еа сайтi НI{КПФР, АТ (Укр2азбанк, мас кредитIrий рейтинг
iнвестицiйного рiвня uaAA ( hnD://ibi,com,чаruК/rаtiпgs-lisй. Кредитний ризик визначений як
низькиЙ. Враховуючи тоЙ факт, що строк розмiщення коштiв на депозитному рахуЕку с
короткостроковий (ло 3х мiсячiв), очiкуваяий кредитяий збиток визЕаний Товариством при
оцitrцi цього фiнансового активу стаItовить <0>, Грошовi кошти яа депозитному рахуЕку
розмiщенi у ба.яку, який е надiйним.
За iнформацiею ТОВ <<Рейтипгове агеIlтство (Кредит - Рейтивг), яке включеrrо до ре€стру
рейтипгових аIеItтств на сайтi IIЦКПФР, ПДТ кУнiверсап Банк> мас кредитний рейтиtJг
iнвестицiйного рiвЕя uaAA
Кредитвий ризик
визначений як низький. Враховуючи той факт, що строк розмirченrrя коштiв на депозитному
рахуЕку е короткостроковий (до 3-х мiсяцiв), очiкувавий кредитпий збиток визнаЕий
Товариством при оцiнцi цього фiвансового активy становить <0>, Грошовi кошти Еа
депозитЕому рахуяку розмiщепi у банку, який € ЕадiйIiим.
За iпформацiсю Fitch Ratings , яке включево до реесту рейтингових .гентств на сайтi НЦКПФР,

(httD://ц"lvw.qedibrating

АТ

<Укрексfuбанк>

мас

.

кредитIrий рейгинг iнвестицiйЕого

рiвня

uaAA
(httDs://eximb.corr/uk/abourrates^. Кредипiий ризик визначеций як низький. Врмовуючи той

факт, що строк розмiцення коштiв ва депозитному рахунку е короткостроковий (до 3-х мiсяцiв),
очiкувапий кредцтний збиток визнаЕий Товариством при оцiпцi цього фiнавсового активу
становйть (0), Грошовi кошти Еа депозитному рахунку розмiщевi у банку, який е вадiйцим.
Пропrоз рейтиЕгiв - стабiльций, ЛозичмьЕик або окремий борговий iHcTpyMeET з
рейтингом uаАА харакгеризус"lься дуже високою кредитоспроможнiстю порiвняно з iншими
украiЕськими позичмьникЕ!ми або борговими iнстрlмептами. Знаки (+) та (-)) позЕаqаIоть
промiжний рейlинговий piBeHb вiдносно основного рiвня.
Стабiльвий прогноз вказуе на вiдсутпiсть Еа поточний MoMeIiT передумов для змiни рейтингу
протягом року.
Кредитций рейтинг уЕiверсальний iнсrрумент для оцiцки цредитоспроможностi
позичlцьника, надiйностi його боргових зобов'язаqь встаrrовленця плати за вiдповiдний
кредитItий ризик,
BiH дае мохливiсть позич,tльI ку змвити потенцiйЕим iHBecTopaM i партяерам про свою
кредитоспроможяiстьl fiе розголошуючи при цьому конфiденцifurоi iпформаuii, i зробити
вiдцосини позичальника i iнBecтopa максимально прозорими та ефективними, Позитивцим е вже

це

i

сам факт наявносri в компанii кредитяого рейlинlу. везмежно вiд його рiвня. оскiльки це
свiдчить про iвформачiйrry вiдвертiсть пiдпри€мства, Прд цьому, високий piBeпb кредrтного
Еижчою
реЙтипry збiльшуе шalнси змучити
ресурси за
ставкою. (httDi/www.credil_rating,ua,/ua,/about-raling/цfDoýe/4625 )
Враховуючи проведений
авмiз, кредитний ризик визЕачений Товариством як дуже Еизький, враховуючи те, що TepMitt
розмiщення на депозиri вкJlми скJlадас менш мiсяця вiд дати балансу. сума збитку вiл
знецiяення визяачепа па рiвпi 0Ой.

Станом Еа Зl,|2.201,9 р. в активах Товариства с позика, видаЕа ПрАТ (Страхова Компанiя
<Грандвiс> зi строком поверЕеtпUI нЕtприкiпчi 2024 року загмьноrо первiсною вартiстю 2 500 тис.
гря, Стапом на 31.12.2019 р, сума резерву пiд очiкувапi кредитпi збитки становить 20О% вiд
суми заборгованостi та складае 500 тис. грп, Такий вiдсоток застосоваЕо як до активу, що
мае високий кредитний ризцк.

Стапом на З1.12.2019 року вiдсутнi фiнансовi активи, якi або були простроченi, або знецiнилися.
.Що заходЬ з мiнiмiзацii впливу кредитяого ризику Товариство вiдqоситьi
- встaшlовлешIя вЕутрiшпього обмежеппя обсягу дебiторськоi заборговаItостi в активах установи;
- диверсифiкацiю струкryри дебiторськоi заборговшtостi уставови;
- аямiз платоспроvожнос Li KoHLpareHгiB:
- здiйсЕенЕя заходiв щодо ЕедопущенЕя HMBBocTi в активах Товариства простроченоj
лебiторськоi заборгованостi.
Також в Товариствi для Bнyтpimнboi системи змодiв iз запобiганпя та мiпiмiзацii впливу ризикiв
cTBopeHil система управлiнЕя ризиками, внутрiшнiй ау,чит (коmроль), корпоративне управлiЕня.

Рцнковпй

опзпк

це ризик тогоJ що справедIива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд
iнструмеята
коливатимуться внаслiдок змiн риЕкових цiЕ. РиЕковий ризик охоплlос
фiнансового
три типи ризику] iнrциЙ цiповиЙ ризик, вмютниЙ ризик та вiдсотковиЙ ризик. РияковиЙ ризик
виникас у зв'язку з риtикalми rбигкiв. зуvовлеяих коливанняvи цiя на акцii. вiдсоткових сгавок
та ваJlютЕих KypciB. Товариство ЕарaLкатиметься Еа pпHKoBi ризики у зв'язку з ifiвестицiями в
акцii, облiгацii та iяшi фiнаясовi iHcцyMeHTr.

lпшпй пiновий оп]ик -

motlloBi потоки вiл
фiнавсового iяструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (oKpiM тих. що виникають
уЕаслiдок вiдсоткового ризику чи ваJIютного ризику), незмежно вiд того. чи спричиненi вони
чинпиками, харttктернимп дIrI окремого фiнавсового iHcTpyMeHTa або його емiтецта, чи
чинниками, цо впливають IIа Bci подiбнi фiпансовi iнструменти, з якими здiЙсЕюються операцii
Еа ринку.
Осповним методом оцiнки цiнового ризику е аналiз чутливостi. Серед методiв пом'якшеIrrlя
цiновоIо ризику Товариство викорпстовус диверсифiкацiю активiв та дотримаЕня лiмiтiв на
вкJIаденпя в акцii та iвшi фiпапсовi iпструмеЕти з ЕефiксоваЕим прибутком.
rrе Dизик Iol о- шо споавеллива BanTicTb або майбчr Hi

Вiлсотковпй Dи]цк - lIе Dи]ик того. шо спDавеллива BaoricTb або майбчтнi гпоtllовi поlоки вiл
фiнансового iHcTpyMeHTa коливатиvуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових cтalBoK,
Керiвничтво Товарис]ва усвiдоvлtос. що вiдсотковi ставки vож) lb ]viнюватись i це впливаlиме
як на доходи Товариства. так i на справедJIиву BapTicTb чистих активiв,

Усвiдомлюючи значнi ризики, пов'язаяi з коливатlнями вiдсоткових ставок у високо
iнфляцiйному середовицi, яке е властивим для фiяапсовоi системи УкраiЕи, керiвництво
Товариства не розмiщуо активи у боргових зобов'язаннях у цацiональяiй валютi з фiксованою

вiдсотковою ставкою.
Для оцiяки можлпвих колившъ вйсоткових стaвок Товариство використовувмо iсторичну
волатильЕiсть вiдсоткових ставок за строковими депозитами (до l року) за ocTaEHi 5 poKiB за
оприлюлuеною iнформацiею НБУ.
Товариство визнае, цо обIруЕтовано можливим е коливаЕня ринкових ставок Еа +4 процептвих
пункти, Проведений аямi1 чуIливостi ,lаснований на припlщеннi_ tцо Bci iншi парамети.
зокрема ваJIютний курс, зalлишmимуться незмiнними, i показус можливий вплив змiяи
вiдсоткових ставок uа 4 процеЕтних rryЕкти Еа вартiстъ Iмстих активiв Товариства.
Можлива змiна справедливоi Bapтocтi боргових фiваясових iHcTplMeHTiB з фiксованою
вiдсотковою ставкою розра\оваЕа як рiзниця мiж дисконтоваЕими грошовими потоками за
дiючою ставкою та дисконтованими грошовиvи потокilми у разi зviни вiдсоlковоi сLавки за
кожним фiнансовим iBcTpyMeHToM.
Вiдсотковi ризики:
Тип активу

BapTicTb

Серодньозважона

Пот€нцiйний

ставка

в разi змiни вiдсотковоi ставки

На З1.12,2019 р,

Можливi коливаняя ринкових ставок
Банкiвськi

8l07

+ 4,0о%

16%

вплив на чистi акгиви Товариства

-4

пункти

- 4,0%

пунrrи

+4

депозити

8107

Разом

-0,3

+0,з

Валютнпй пизик - це ризик того, що справедIIива Bapтicтb або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iпструмепту коливатимуться внаслiдок змiн вмютних Kypciв, Товариство Ее мае
активiв. номiнованих в iноземнiй валютi

риrик лiквiдностi-

ризик гого. шо Товарис,lво матиме трудяощi при виконаннi }обов'яlань.
пов'язаних iз фiнапсовими зобов'язаIiпя\rи, що погашаються шJUIхом поставки грошовrfх коштiв
або iншого фiпаясового активу.
Товариство здiйсвю€ контроль лiквiдЕостi ппяхом плаrrувавня поточноi лiквiдностi. Товариство
ава,riзуе термiни платежiв, якi пов'язавi з дебiторською заборгованiстю та iЕшими фiнапсовими
активalми, а також прогЕозIli потоки грошових коштiв вiд операцiйноi дiяльностi.
8.4.

це

Управлiцпя капiталом Товариства

Товариство розглядае управлiння капiтмом як систему принципiв та методiв розробки i
ремiзацii управлiнських рiшеяь, пов|язшlих з оптимаJIьним формуванням капiталу з
рiзномаuiтних джерел) а TaKo>rc забезпеченням ефективЕого його використання у дiяльностi
Товариства. Клrочовi питання та поточнi рiшеппя, що впливають на обсяг i струкryру капiтму, а
також джерела його формуванвя, розг,.rядаються управлiнським персоIlмом. МехаЕiзм
управлiння капiтмом передбачае чiтку поставовку цiлеЙ i завдаIlь управлiннrl капiтмом, а такоя(
контроль за ix дотриманfiям у звiтному перiодil удосконмеЕня методики визIrачення й аналiзу
викорисlання ycix видiв калiталу: розробленtя загальноi с,тратегii управлiння калiтмом.
Управлiнський лерсонал 1дiйсню. огляд струкlури капilа,ту на кiнець кожного звiтного перiоду.
При uboMy проводиться ана.пiз BapTocTi капiталу, його структура та можливi ризики. На ocяoвi
отримавих висновкiв Товариство здiйснюс регулювання капiталу шляхом заIryчеЕня додаткового
капiтаlry або фiнаясування. а також виплати дивiдендiв та погашення iснуючих позик,
Товариство може здiйснювати регулювання калiталу шляхом змiви струкryри капiталу. Система
управлiння капiталом мохе коригуватись з урахувавцям змiн в операцiйпому середовищi,
теrrдеяцiях рипку або стратегii розвитку,
Управлiння капiтмом Говариства спрямовано на досяlнення насryпних цiлейi
. зберегти спромохнiсть Товариства цродовжувати свою дiяльнiсть так, цоб воЕо i падмi
забезпечувмо дохiд для
Товариства та виплатй iншим зацiкавлеяим сторонам;
. забезпечити належнийучасникiв
прибуюк учасникам товариства завдяки встановленню цiн яа лослуги
Товариства, що вiдповiдають рiвню ризику;
. дотриманпя вимог до капiтаJlу, встаЕовлеяих peryJulюpoM, i забезпечеввя здатяостi Товариства ф1 н KuioHyBar и в якостi безперервного дiючого п Иприсмства.
Товариство ввФка€, що зaгalльяа сума капiталу, управлiнпя яким здiйснюеться, дорiвшос сумi
капiтапу, вiдобраrкеяого в бмаЕсi.
Скпад власного капiталу надаry фiнмсовоi
- ЗареестроваЕий каЕiтал (оплачений
- Резервний
- Нерозподiлений прибуток (вепоlgитий

капiтал

звiтностi

капiтм)

збиток)

тис. грн.:
тис. грп.
8 тис. грн.
649 тис. грн,
8 657
8 000

Оцiпка рпзпкiв професiйпоi дiяльпостi rra фоЕдовому рппку.
Оцiнка ризикiв професiйноi дiяльЕостi Еа фондовому риЕку здiйсцюеться шляхом розрахуцку
прудеЕцiйцих показникiв, нормmивнi значенЕя яких визЕаченi у <Положеннi щодо прудеЕцiйЕих
нормативiв професiйноi дiяльностi яа фондовому ринку та вимог до системи управлiвня
ризикzlми), затверджеЕому рiшеппям НКI]ПФР Nэ l597 вiд 01.10.20l5p, Осяоввi показники для
компапiй з управлiпня активatми, що розраховуе Товариство, настулнi:
8.5.

значеgпя

Пруденцiйнi показппкIl

6 881 ,2

l,о]м lp власних tsuш
пормdrш

лUULalEU!ll

Фlqwлriл

|з,24

лv-_-

17.8

0,97

8.6.

lIормлтшв
З500,гис, гря.
Не менше 1,0
Не менше 1,0
Не мевше 0,5

Подiiпiсля дати балапсу

жодвих лодiй, якi
Мiж датою складаяlrя та затверджепня фiяансовоi звiтяостi

б

могли вплияути
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ГоловIiий бухгаJIтер

(Матюшко С.М.)

(Вовк Н,О.)

