
П рим іт ки  до ф ін ан сово ї зв іт н ост і за  2 0 1 8 р о к у , щ о закін чи вся  31 грудня 2018  р о к у

Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за 201 8 рік

Примітка
Рік, що закінчився 

31 грудня
2018 2017

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 7.1 18958 1070
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 7.2 (17086)
Інші операційні доходи 7.3 144 42
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

7.3 3 6

Адміністративні витрати 7.4 (1912) (1029)
Інші операційні витрати 7.3 (215) (656)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

7.3 (622)

Іші фінансові доходи 7.5 379 2
Прибуток до оподаткування 268 -571
Витрати з податку на прибуток 7.6 70 14
ПРИБУТОК ЗА РІК 198 -585
Інші сукупні прибутки
УСЬОГО СУКУПНИЙ ПРИБУТОК ЗА РІК 198 -585

Звіт про фінансовий стан станом на 31 грудня 2018року

Примітка 31 грудня 
2018

31 грудня 
2017

1 2 3 4
АКТИВИ
Непоточні активи
Нематеріальні активи 7.7 7 10
Основні засоби 7.8 38 42
Поточні активи
Запаси - - -
Дебіторська заборгованість 7.12 17547 457
Дебіторська заборгованість за виданими авансами 7.12 2 3
Дебіторська заборгованість за нарах доходами та інша 42
Поточні фінансові інвестиції 7.9 116 17199
Грошові кошти та їх еквіваленти 7.10 5466 27
ВСЬОГО АКТИВИ 23217 17738

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Власний капітал
Зареєстрований капітал 7.15 25000 25000
Нерозподілені прибутки -7785 -7983
Всього капітал 17215 17017
Довгострокові зобов 'язання та забезпечення
Інші довгострокові зобов’язання 7.16 378
Поточні зобов 'язання та забезпечення
Векселі видані 7.16 - 568
Торгівельна кредиторська заборгованість 7.17 525 33
Поточна кредиторська заборгованість за:розрахунками:
розрахунками з бюджетом: у тому числі 7.17 71 14



розрахунками з податку на прибуток 7.17 71 14
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 
авансами

7.17 58 90

Поточні забезпечення 7.18 30 16
Інші поточні зобов’язання 7.19 4940
Всього зобов’язання 5624 721
ВСЬОГО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 23217 17738

Звіт про зміни в капіталі за 2018 рік (Примітка 7.21)

Статутни 
й капітал

Нерозподі
лені

прибутки

Всього
власний
капітал

1 2 4 5
Залишок на 31 грудня 2017 року 25000 (7951) 17049
Виправлення помилок - (32) (32)
Скоригований залишок на початок року 25000 (7983) 17017
Усього сукупний прибуток за рік 198 198
Залишок на 31 грудня 2018 року 25000 (7785) 17215

Звіт про зміни в капіталі за 2017 року

Статутни 
й капітал

Нерозподі
лені

прибутки

Всього
власний
капітал

1 2 4 5
Залишок на 31 грудня 2016 року 25000 (8100) 16900
Виправлення помилок - 734 734
Скоригований залишок на початок року 25000 (7366) 17634
Усього сукупний прибуток за рік (585) (585)
Залишок на 31 грудня 2017 року 25000 (7951) 17049

Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік

Прим. 2018 2017
1 2 3 4

Операційна діяльність
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)

1682 1003

Цільове фінансування 21
Інші надходження 19976 43527
Витрачання на оплату:
товарів, робіт, послуг (1111) (622)
праці (239) (245)
відрахувань на соціальні заходи (90) (67)
зобов'язань з податків та зборів (69) (62)
зобов'язань з податку на прибуток (13) (4)
оплату авансів -1
цільові витрачання 21
інші витрачання (15042) (43528)
Ч ист ий р ух  грош ови х  кош т ів від операц ій н ої д іяльност і 7.20 5107 5
Інвестиційна діяльність



Надходження від отримання відсотків 332
Надходження від отримання дивідендів 4 2
Ч ист ий р у х  грош ови х  кош т ів від інвест и ц ій н ої 
діяльност і

7.20 336 2

Фінансова діяльність
Надходження від власного капіталу - -
Ч ист ий р ух  грош ови х  кош т ів від ф ін ан сово ї д іяльност і - -

Чистий рух грошових коштів за звітний період 7.20 5443 7
Залишок коштів на початок періоду 7.20 27 20
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів - -
Залишок коштів на кінець періоду 7.20 5470 27

1. Інформація про компанію

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Інформаційно депозитарний 
центр “Глобал» (надалі «Товариство») (код ЄДРПОУ 35093607) зареєстроване відповідно до 
чинного законодавства України. Місцезнаходження Товариства: пров. Куренівський, будинок 
19/5, м. Київ, 04071, Україна.

Основним видом діяльності Товариства є посередництво за договорами по цінних паперах або 
товарах.

Товариство має такі ліцензії:

Найменування Серія та номер Дата видачі Термін дії Орган, що 
видав

Брокерська діяльність АД 075743 02.08.2012р. необмежено НКЦПФР

Дилерська діяльність АД 075744 02.08.2012р. необмежено НКЦПФР

Депозитарна діяльність 
депозитарної установи

АЕ № 286620 12.10.2013 необмежено НКЦПФР

Діяльність із зберігання 
активів інститутів спільного 

інвестування

АЕ № 286621 12.10.2013 необмежено НКЦПФР

Діяльність з управління 
цінними паперами

АЕ № 642052 04.06.2015 необмежено НКЦПФР

Кількість працівників станом на 31 грудня 2018 р. складала 7 осіб. 
Станом на 31 грудня 2018 р. учасниками Товариства були:

У часники товариства %
Зав’ялов Максим Валерійович 9,99
Гончаренко Геннадій Вікторович 8,65
Радченко Наталія Сергіївна 9,04
Кошовий Євген Миколайович 9,04
Юшин Денис Володимирович 9,04
Чорний Руслан Рашидович 9,04
Тищик Богдан Леонідович 9,04
Бородай Микола Сергійович 9,04
Качуліна Оксана Володимирівна 9,04
Дорощук Артем Сергійович 9,04
Турпітка Сергій Васильович 9,04

2. Загальна основа формування фінансової звітності

2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ



Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка 
сформована з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та 
грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів 
при прийнятті ними економічних рішень.

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік що закінчився 31 грудня 
2018 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні 
стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з 
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2018 
року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України.

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає 
всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2018 року, 
дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, 
доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.

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

Фінансова звітність була підготовлена на основі допущення, що Товариство буде 
функціонувати необмежено довго в майбутньому. Це допущення передбачає реалізацію активів і 
виконання зобов'язань у ході звичайної діяльності.

Враховуючи офіційні дані Державної служби статистики України, кумулятивний рівень 
інфляції за трирічний період, включаючи 2016, 2017 та 2018 роки не перевищує 100%. Тому 
Товариство за результатами 2018р. не застосовує норми МСБО 29.

2.2. Застосування нових МСФЗ

З 01.01.2018р. набули чинності МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 15 «Дохід від 
договорів з клієнтами».

Товариство застосовує МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» достроково з 2017р.

Перше застосування МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» не вплинуло на розкриття 
контрактів у звіті про фінансовій стан.

2.3. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності

П оп равки  до М С Ф З (ІР К 8) 10 т а М С Б О  (ІА 8) 28  «П родаж  або внесок акт ивів в у го д а х  м іж  
інвест ором  і його асоц ій ован ої орган ізац ією  або спільним  п ідприєм ст вом »

Поправки розглядають протиріччя між МСФЗ (ІРК8) 10 та МСБО (ІА8) 28, в частині обліку 
втрати контролю над дочірньою організацією, яка продається асоційованому підприємству або 
спільному підприємству або вноситься в них. Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток, які 
виникають в результаті продажу або внеску активів, що представляють собою бізнес згідно з 
визначенням в МСФЗ (ІРК8) 3, в угоді між інвестором і його асоційованою організацією або 
спільним підприємством, визнаються в повному обсязі. Однак прибуток або збиток, який виникає 
в результаті продажу або внеску активів, який не становить собою бізнес, визнається тільки в 
межах часток участі, наявних у інших, ніж організація, інвесторів в асоційованого підприємства 
або спільному підприємстві. Рада з МСФЗ перенесла дату вступу даних поправок в силу на 
невизначений термін, проте організація, яка застосовує дані поправки достроково, повинна 
застосовувати їх перспективно.

М С Ф З (ІР К 8) 16  «О ренда»

П оп равки  до М С Ф З (ІР К 8) 10 т а М С Б О  (ІА 8) 28  «П родаж  або внесок акт ивів в у го д а х  м іж  
інвест ором  і його асоц ій ован ої орган ізац ією  або спільним  п ідприєм ст вом »

Поправки розглядають протиріччя між МСФЗ (ІРК8) 10 та МСБО (ІА8) 28, в частині обліку 
втрати контролю над дочірньою організацією, яка продається асоційованому підприємству або 
спільному підприємству або вноситься в них. Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток, які 
виникають в результаті продажу або внеску активів, що представляють собою бізнес згідно з 
визначенням в МСФЗ (ІРК8) 3, в угоді між інвестором і його асоційованою організацією або
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спільним підприємством, визнаються в повному обсязі. Однак прибуток або збиток, який виникає 
в результаті продажу або внеску активів, який не становить собою бізнес, визнається тільки в 
межах часток участі, наявних у інших, ніж організація, інвесторів в асоційованого підприємства 
або спільному підприємстві. Рада з МСФЗ перенесла дату вступу даних поправок в силу на 
невизначений термін, проте організація, яка застосовує дані поправки достроково, повинна 
застосовувати їх перспективно.

М С Ф З (ІР К 8) 16  «О ренда»

МСФЗ (ІРК8) 16 була випущена в січні 2016 року і замінює собою МСБО (ІА8) 17 «Оренда», 
Роз'яснення КТМФЗ (ІРКІС) 4 «Визначення, чи містить угода оренду», Роз'яснення ПКТ (8ІС) 15 
«Операційна оренда: заохочення» і Роз'яснення ПКТ (8ІС) 27 «Оцінка сутності операцій, які 
мають юридичну форму угоди про оренду». МСФЗ (ІРК8) 16 встановлює принципи визнання, 
оцінки, подання та розкриття інформації про оренду і вимагає, щоб орендарі відображали всі 
договори оренди з використанням єдиної моделі обліку в балансі, аналогічно порядку обліку, 
передбаченому в МСБО (ІА8) 17 для фінансової оренди.

Стандарт передбачає два звільнення від визнання для орендарів - щодо оренди активів з низькою 
вартістю (наприклад, персональних комп'ютерів) і короткострокової оренди (тобто оренди з 
терміном не більше 12 місяців). На дату початку оренди орендар буде визнавати зобов'язання 
щодо орендних платежів (тобто зобов'язання з оренди), а також актив, який представляє право 
користування базовим активом протягом терміну оренди (тобто актив у формі права 
користування). Орендарі будуть зобов'язані визнавати витрати на відсотки за зобов'язанням по 
оренді окремо від витрат по амортизації активу в формі права користування.

Орендарі також повинні будуть переоцінювати зобов'язання по оренді при настанні певної події 
(наприклад, зміні термінів оренди, зміні майбутніх орендних платежів в результаті зміни індексу 
або ставки, що використовуються для визначення таких платежів). У більшості випадків орендар 
буде враховувати суми переоцінки зобов'язання по оренді в якості коригування активу в формі 
права користування.

Порядок обліку для орендодавця відповідно до МСФЗ (ІРК8) 16 практично не змінюється по 
порівняно з діючими в даний момент вимог МСБО (ІА8) 17. Орендодавці будуть продовжувати 
класифікувати оренду, використовуючи ті ж принципи класифікації, що і в МСБО (ІА8) 17, 
виділяючи при цьому два види оренди: операційну і фінансову.

Крім цього, МСФЗ (ІРК8) 16 вимагає від орендодавців і орендарів розкриття більшого обсягу 
інформації в порівнянні з МСБО (ІА8) 17.

МСФЗ (ІРК8) 16 набуває чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або 
після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати, але не раніше дати застосування 
організацією МСФЗ (ІРК8) 15. Орендар має право застосовувати даний стандарт з використанням 
ретроспективного підходу або модифікованого ретроспективного підходу. Перехідні положення 
стандарту передбачають певні звільнення.

За рішенням керівництва Товариство МСФЗ 16 «Оренда» до дати набуття чинності не 
застосовується.

Очікується, що застосування МСФЗ 16 «Оренда» буде мати вплив на фінансову звітність 
Товариства, враховуючи, що Товариство орендує нежитлове приміщення, в якому знаходиться 
офіс.

Товариство розраховує показники, оцінює вплив МСФЗ (ІРК8) 16 на свою фінансову звітність.

Наразі керівництво Товариства оцінює можливий ефект від використання в майбутньому нових 
стандартів, тлумачень та змін до чинних стандартів та вважає що їх вплив на результати діяльності 
та фінансовий стан Товариства буде несуттєвим.



2.4. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення

Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта 
України -  гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.

2.5. Припущення про безперервність діяльності

Керівництво Товариства оцінило здатність Товариства здійснювати безперервну діяльність та 
задоволено тим, що Товариство володіє ресурсами для продовження своєї діяльності в 
найближчому майбутньому. Крім того, керівництву не відомо про наявність невизначеності, яка 
може викликати значний сумнів щодо можливості Товариства здійснювати безперервну 
діяльність. Таким чином, фінансова звітність готується на підставі припущення про 
безперервність діяльності.

2.6. Економічне середовище, у якому Товариство проводить свою діяльність
Протягом року в макроекономічному середовищі України значних змін не трапилося. 

Економічне зростання було повільним. Волатильність обмінного курсу гривні була помірною. 
Зовнішні ризики для України в цілому знизилися.

Інвестиційний клімат в Україні залишається на досить низькому рівні, причиною цього є: 
високий рівень корумпованості, повільне впровадження низки реформ, слабкий рівень захисту 
прав власності, військовий конфлікт на Сході України. Вищезазначені фактори, в цілому, 
стримують зростання і розвиток вітчизняної економіки.

Прямі геополітичні ризики не зазнали суттєвих змін. Протягом останніх років Україна 
знаходилась у стані політичних та економічних потрясінь. У 2018 році продовжувався збройний 
конфлікт на Сході України.

Міжнародні резерви України на 31.12.2018р. становили 20,82 млн. дол. США. Основним 
джерелом поповнення резервів стали надходження від розміщення ОВДП. В цілому, станом на 
31.12.2018р. обсяг міжнародних резерві покриває 3,7 місяці майбутнього імпорту.

На кінець 2018 року інфляція склала 9,8% проти 13,7% за 2017 рік.
Основним економічним ризиком Товариство вважає відсутність прогресу у проведенні 

структурних реформ, необхідних для збереження макрофінансової стабільності та продовження 
програми з МВФ на фоні високих обсягів погашення зовнішніх боргів у наступних роках. 
Сценарій дострокового припинення програми з МВФ передбачає погіршення умов доступу на 
міжнародні фінансові ринки, що призведе до посилення девальваційних та інфляційних очікувань, 
а також до зростання ймовірності дефолту за зовнішніми державними зобов’язаннями, пік виплат 
за якими припадає на 2019 рік.
2.7. Рішення про затвердження фінансової звітності

Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником 
Товариства 30 січня 2019 р. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни 
до цієї фінансової звітності після її затвердження.

2.8. Звітний період фінансової звітності

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто 
період з 01 січня по 31 грудня 2018 року.

3. Суттєві положення облікової політики

3.1. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітності

Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості та справедливої вартості або 
амортизаційної собівартості окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові 
інструменти». Оцінка справедливої вартості здійснюється з використанням методів оцінки 
фінансових інструментів, дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою вартістю». Такі методи 
оцінки включають використання справедливої вартості як ціни, яка була б отримана за продаж 
активу, або сплачена за передачу зобов'язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату 
оцінки. Зокрема, використання біржових котирувань або даних про поточну ринкову вартість



іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші 
моделі визначення справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість фінансових активів 
і зобов’язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів 
оцінки.

3.2. Загальні положення щодо облікових політик

3.2.1. О снова  ф орм уван н я  обл ікови х  п ол іт и к

Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, 
застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ 
наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову 
звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до 
яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є 
несуттєвим.

Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства 
відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших 
чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», який застосовується Товариством 
раніше дати набуття чинності та МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами».

3.2.2. Ін ф орм ац ія  п ро  зм ін и  в обл ікови х  п ол іт и к а х
Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операції, 

інших події або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії 
статей, для яких інші політики можуть бути доречними.

З 1 січня 2018 року Товариство застосовує МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами». 
Товариство отримує основний дохід від дилерської, брокерської та депозитарної діяльності. 
Застосування МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» на відображення результатів діяльності 
не мало суттєвого впливу.

Керівництвом Товариства було прийнято рішення про застосування МСФЗ 9 «Фінансові 
інструменти» з 1 січня 2017 року (застосування МСФЗ раніше дати набуття чинності 
дозволяється). Зокрема, нові вимоги до класифікації фінансових активів і зобов’язань 
З 1 січня 2018 року МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» має нову редакцію, яка серед іншого 
передбачає зміну підходів до зменшення корисності фінансових інструментів. Враховуючи 
класифікацію фінансових активів, що використовується Товариством, розрахунок очікуваних 
кредитних збитків застосовується до фінансових активів, що оцінюються за амортизованою 
вартістю. Інформація про облікові політики щодо очікуваних кредитних збитків наведена у 
примітці 3.3.3., а інформація про суми, обумовлені очікуваними кредитними збитками наведена у 
розділі 7.12 Приміток.
3.2.3. З  м ет ою  ф орм ування показн и ків ф ін ан сово ї зв іт н ост і Т оварист во вст ановило кордон  
сут т євост і в розм ір і:

Звіт Поріг суттєвості

звіт про фінансовий стан До 5% підсумку балансу

Звіт про сукупний дохід До 4% чистого доходу

Звіт про рух грошових коштів До 4% суми чистого руху коштів від операційної діяльності

Звіт про власний капітал До 3% розміру власного капіталу підприємства

3.2.4. Ф орм а т а назви  ф ін ан сови х  зв іт ів

Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим 
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».



3.2.4. М ет оди  п одан н я  ін ф о р м а ц ії у  ф ін ан сови х  зв іт а х

Згідно НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку 
або збитку, за класифікацією, основаною на методі "функції витрат" або "собівартості реалізації", 
згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, 
наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність. Проте, оскільки інформація про 
характер витрат є корисною для прогнозування майбутніх грошових потоків, то ця інформація 
наведена в п 7.3, 7.4, цих Приміток.

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

3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів

3.3.1. В и зн ан н я  т а оц ін ка  ф ін ан сови х  ін ст рум ен т ів
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки коли 

воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання 
або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку. 
Усі інші операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються тоді, коли суб’єкт 
господарювання стає стороною договору про придбання фінансового інструменту.

Згідно з положеннями МСФЗ 9, фінансові активи класифікуються як фінансові активи за 
справедливою вартістю з відображенням переоцінки через прибуток або збиток, фінансові активи 
за амортизованою вартістю.

Класифікація фінансових активів визначається на підставі:
• моделі бізнесу для управління фінансовими активами; 

та
• характеристик контрактних грошових потоків фінансового активу.

Бізнес-модель - це мета утримання групи фінансових активів, яка визначається вищим 
управлінським персоналом Товариства. Бізнес-модель визначається на рівні групи фінансових 
активів, які об’єднані з метою досягнення визначених цілей бізнесу. Бізнес -  модель описує, яким 
чином Товариство здійснює керування своїми фінансовими активами з метою реалізації грошових 
потоків.

На підставі характеристик контрактних грошових потоків фінансового активу Товариство 
аналізує, чи обумовлюють договірні умови фінансового активу отримання у вказані дати 
грошових потоків, що є виключно платежами в рахунок основної суми боргу і процентів на 
непогашену частину основної суми боргу.

Товариство визнає такі категорії фінансових активів:
• фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату 

переоцінки у прибутку або збитку;
• фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю.

Товариство визнає такі категорії фінансових зобов’язань:

• фінансові зобов’язання, оцінені за амортизованою собівартістю;
• фінансові зобов’язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату 

переоцінки у прибутку або збитку.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство 

оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які безпосередньо належить 
до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання.

В подальшому фінансові активи відображаються за справедливою вартістю або 
амортизованою вартістю залежно від їх класифікації.

Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у 
відповідних розділах облікової політики.



Фінансовий актив оцінюється за амортизованою собівартістю, якщо він придбавається з 
метою одержання договірних грошових потоків і договірні умови фінансового активу генерують 
грошові потоки, котрі є суто виплатами основної суми та процентів на непогашену частку 
основної суми.

Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовим 
активом, який обліковується за амортизованою вартістю.

При припиненні визнання фінансового активу повністю різниця між:
• балансовою вартістю (оціненою на дату припинення визнання); 

та
• отриманою компенсацією (включаючи будь-який новий отриманий актив мінус будь-яке 

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

3.3.2. Г р о ш о в і кош т и т а їхн і еквівалент и

Грошові кошти складаються з коштів на поточних рахунках у банку, а також банківських 
депозитів на вимогу.

Еквіваленти грошових коштів -  це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно 
конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни 
вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого 
строку погашення.

Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в 
національній валюті та в іноземній валюті.

Іноземна валюта -  це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена в п.2.4 цих 
Приміток.

Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання 
активами.

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

Номінальна вартість депозиту може не дорівнювати його справедливій вартості, у разі, якщо 
депозит, що знаходиться у банківській установі, розміщений більше ніж на рік, здійснюється 
дисконтування за середнім значенням ринкових відсоткових ставок по аналогічним депозитам. 
Дисконтування здійснюється в тому разі, якщо Товариство отримало відсоткову ставку по 
депозиту на індивідуальних умовах і якщо ця відсоткова ставка відрізняється від ринкової ставки 
на +/- 3 пункти.

Депозити розміщені строком менше року Товариство дисконтує лише в разі гіперінфляції. За 
відсутності гіперінфляції Товариство вважає вплив часу на вартість грошей за короткостроковими 
депозитами не суттєвим.

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті 
здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України 
(НБУ).

У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в у банках (наприклад, у 
випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути 
класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію 
банківської установи та відсутності ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як 
активу припиняється і їх вартість відображається у складі збитків звітного періоду.

3.3.3. Ф ін ан сові акт иви, щ о оц ін ю ю т ься  за  ам орт и зован ою  собіварт іст ю .

До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Товариство відносить 
дебіторську заборгованість.

Після первісного визнання Товариство оцінює їх за амортизованою собівартістю, 
застосовуючи метод ефективного відсотка.

Застосовуючи аналіз дисконтованих грошових потоків, Товариство використовує одну чи 
кілька ставок дисконту, котрі відповідають переважаючим на ринку нормам доходу для 
фінансових інструментів, які мають в основному подібні умови і характеристики, включаючи



кредитну якість інструмента, залишок строку, протягом якого ставка відсотка за контрактом є 
фіксованою, а також залишок строку до погашення основної суми та валюту, в якій 
здійснюватимуться платежі.

Товариство оцінює станом на кожну звітну дату резерв під очікувані кредитні збитки.
МСФЗ 9 передбачає триступеневу модель зменшення корисності, яка базується на змінах в 

кредитній якості інструменту з моменту первісного визнання. Згідно даної моделі, фінансовий 
інструмент, який не є кредитнознеціненим при первісному визнанні, класифікується на Стадії 1, а 
його кредитний ризик підлягає подальшому постійному моніторингу. Якщо відбулось суттєве 
збільшення кредитного ризику з моменту первісного визнання, фінансовий інструмент 
переводиться до Стадії 2, але він ще не вважається кредитно-знеціненим. Якщо фінансовий 
інструмент є кредитно-знеціненим, він переміщується до Стадії 3. Для фінансових інструментів, 
що знаходяться на Стадії 1, очікувані кредитні збитки оцінюються в сумі частини очікуваних 
протягом усього строку дії фінансового інструменту збитків, що можуть виникнути в результаті 
настання подій дефолту протягом наступних 12 місяців. Очікувані кредитні збитки для 
інструментів на Стадіях 2 або 3, оцінюються виходячи з кредитних збитків, очікуваних від подій 
дефолту протягом усього строку дії інструмента. Згідно з МСФЗ 9 при розрахунку очікуваних 
кредитних збитків необхідно враховувати прогнозну інформацію. Придбані або створені 
кредитно-знецінені фінансові активи - це фінансові активи, що є кредитнознеціненими на дату 
первісного визнання. Очікувані кредитні збитки для таких інструментів завжди вимірюються 
виходячи з усього строку дії.

Товариство зазнає кредитний збиток навіть, якщо очікує отримати всю суму за договором у 
повному обсязі.
У випадку фінансових активів кредитним збитком є теперішня вартість різниці між договірними 
грошовими потоками, належними до сплати на користь Товариства за договором і грошовими 
потоками, які Товариство очікує одержати на свою користь.

Станом на кожну звітну дату Товариство оцінює, чи зазнав кредитний ризик за фінансовим 
інструментом значного зростання з моменту первісного визнання. При виконанні такої оцінки 
Товариство замість зміни суми очікуваних кредитних збитків використовує зміну ризику настання 
дефолту (невиконання зобов'язань) протягом очікуваного строку дії фінансового інструмента. Для 
виконання такої оцінки Товариство порівнює ризик настання дефолту (невиконання зобов'язань) 
за фінансовим інструментом станом на звітну дату з ризиком настання дефолту за фінансовим 
інструментом станом на дату первісного визнання, і враховує при цьому обґрунтовано необхідну 
та підтверджувану інформацію, що є доступною без надмірних витрат або зусиль, і вказує на 
значне зростання кредитного ризику з моменту первісного визнання.

Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фінансовим 
інструментом не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання, якщо було з'ясовано, 
що фінансовий інструмент має низький рівень кредитного ризику станом на звітну дату.

У випадку фінансового активу, що є кредитно-знеціненим станом на звітну дату, але не є 
придбаним або створеним кредитно-знеціненим фінансовим активом, Товариство оцінює 
очікувані кредитні збитки як різницю між валовою балансовою вартістю активу та теперішньою 
вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків, дисконтованою за первісною ефективною 
ставкою відсотка за фінансовим активом.

Будь-яке коригування визнається в прибутку або збитку як прибуток або збиток від 
зменшення корисності.

Низький кредитний ризик (стадія 1):
•  Позичальник в найближчій перспективі має стабільну здатність виконувати прийняті на

себе зобов’язання;
• Несприятливі зміни економічних і комерційних умов в більш віддаленій перспективі

можуть, але не обов’язково, знизити його здатність до виконання зобов’язань.
Суттєве збільшення кредитного _ризику (стадія 2):

Товариство констатує суттєве збільшення кредитного ризику за фінансовим інструментом, 
якщо виконується один або декілька з наведених нижче кількісних, якісних та допоміжного 
критеріїв.

• Кількісний критерій



- якщо позичальник прострочив оплату за контрактом більш ніж на 30 днів. В 
окремих випадках припущення про те, що фінансові активи, прострочені більш ніж на 
30 днів, мають бути відображені на Стадії 2, спростовується

• Якісні критерії
Товариство використовує якісні критерії як вторинний показник суттєвого збільшення 
кредитного ризику
- наявні індикатори зовнішнього ринку (процентних ставок, курсів валют);
- відбулися зміни умов договору;
- було змінено управлінський підхід;
- значна зміна кредитного рейтингу фінансового інструменту або позичальника. 

Визначення дефолту та кредитно-знецінених активів (стадія 3):
Визначення дефолту, повністю узгоджується з визначенням кредитного знецінення, а дефолт 

визнається за фінансовим інструментом, у разі дотримання одного або декількох з наступних 
критеріїв.

• Кількісний критерій
- Позичальник більше ніж на 90 днів прострочив оплату за контрактом, і 

припущення про те, що фінансові активи, які прострочені більше ніж на 90 днів, 
мають бути відображені на Стадії 3 не скасовується.

• Якісні критерії
Позичальник не відповідає критерію платоспроможності, що вказує на те, що позичальник 

зазнає значних фінансових труднощів. Прикладами такої ситуації є:
- значні фінансові труднощі позичальника;
- смерть позичальника;
- неплатоспроможність позичальника;
- позичальник порушує фінансові умови договору;
- зникнення активного ринку для фінансового активу внаслідок фінансових 

труднощів;
- надання кредитором уступки за договором, у зв’язку з фінансовими труднощами 

позичальника;
- висока ймовірність банкрутства позичальника;

Товариство щодо дебіторської заборгованості по депозитарній діяльності застосовує груповий 
підхід до розрахунку резерву очікуваних кредитних збитків. Розмір очікуваного кредитного 
збитку визначається наступним чином:

дебіторська заборгованість за депозитарною діяльністю, строк 
позивної давності якої минув в поточному році і яка підлягає списанню

_____________________________________________________  х 100%
залишок дебіторської заборгованості за депозитарною діяльністю 

на кінець поточного року до списання дебіторської заборгованості 
за депозитарною діяльністю, строк позивної давності якої минув

в поточному році
В 2018 році розмір очікуваного кредитного збитку по депозитарній діяльності становить 

19,74% .
Товариство щодо інших фінансових активів визнає очікувані кредитні збитки за кожним 

активом на індивідуальній основі.
Розміри очікуваного кредитного збитку

•  стадія 1 -  від 0,1% до 0,5%
• стадія 2

прострочення платежу на термін від 30 до 60 днів - 25%



прострочення платежу на термін від 60 до 90 днів - 50%
• стадія 3 -  100%

Списання фінансових активів за рахунок сформованих резервів відбувається за відсутності 
обґрунтованих очікувань щодо відшкодування їх вартості згідно рішення керівництва Товариства.

Товариство визнає банківські депозити зі строком погашення від чотирьох до дванадцяти 
місяців з дати фінансової звітності, в разі, якщо дострокове погашення таких депозитів ймовірно 
призведе до значних фінансових втрат, в складі поточних фінансових інвестицій.

Товариство відносно строкових банківських депозитів має наступну модель розрахунку 
очікуваного кредитного збитку від знецінення фінансового активу:

- при розміщенні строкового депозиту в банку з високою надійністю (інвестиційний рівень 
рейтингу иаААА, иаАА, иаА, иаВВВ та банки, що мають прогноз “стабільний», що 
присвоюється рейтинговими агентствами, які внесені до Державного реєстру 
уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розміщення коштів резерв 
збитків розраховується в залежності від строку та умов розміщення (при розміщенні від 
1 місяця до 1 року -  0,1% від суми розміщення, більше 1 року -  0,5% від суми 
розміщення);

- при розміщенні строкового депозиту в банку з більш низьким кредитним рейтингом 
(спекулятивний рівень рейтингу, що присвоюється рейтинговими агентствами, які 
внесені до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату 
розміщення коштів резерв збитку розраховується в залежності від строку та умов 
розміщення (при розміщенні від 1 місяця до 6 -х місяців -  0,5%, від 6 місяців до 1 року -  
1,0%, більше 1 року -  3%) від суми розміщення;

- від суми вкладу в залежності в розміру ризиків.

Д еб іт о р сь к а  заборгован іст ь
Безумовна дебіторська заборгованість визнається як актив тоді, коли Товариство стає 

стороною договору та, внаслідок цього, набуває юридичне право одержати грошові кошти.
Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю.

Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості відбувається за 
амортизованою вартістю. Для дисконтування дебіторської заборгованості Товариство 
використовує середню ставку по довгострокових депозитах на дату визнання активу. Якщо 
середня ставка по довгострокових депозитах на дату визнання активу відрізняється від 
встановленої договором ставки відсотка, по дебіторській заборгованості менше ніж на +/- 3 пункти 
, то Товариство вважає вплив дисконтування не суттєвим і дисконтування не проводиться.

Товариство дисконтує короткострокову заборгованість лише в разі гіперінфляції. За 
відсутності гіперінфляції Товариство вважає вплив часу на вартість грошей за короткостроковими 
заборгованостями не суттєвим.

3.3.4. Ф ін ан сові акт иви, щ о оц ін ю ю т ься  за  сп раведл и вою  варт іст ю , з  відображ ен н ям  
р езул ь т а т у п ереоц ін ки  у  п ри бут ку або  зби т ку

До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату 
переоцінки у прибутку або збитку, відносяться фінансові інвестиції призначені для торгівлі.

Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю.

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

Якщо акції мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку вартості 
активів такі інструменти оцінюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за 
відсутності основного ринку, на найсприятливішому ринку для нього. За відсутності свідчень на



користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здійснює операцію продажу активу, 
приймається за основний ринок або, за відсутності основного ринку, за найсприятливіший ринок.

При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості, які 
відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, 
максимізуючи використання доречних відкритих даних та мінімізуючи використання закритих 
вхідних даних.

Оцінка акцій, що входять до складу активів Товариства та перебувають у біржовому списку 
організатора торгівлі і при цьому не мають визначеного біржового курсу на дату оцінки, 
здійснюється за останньою балансовою вартістю.

Справедлива вартість паїв (часток) господарських товариств розраховується як добуток частки 
на чисті активи (власний капітал) господарського товариства.

Для оцінки акцій, що входять до складу активів Товариства та не перебувають у біржовому 
списку організатора торгівлі, та паїв (часток) господарських товариств за обмежених обставин 
наближеною оцінкою справедливої вартості може бути собівартість чи історична вартість. Це 
може бути тоді, коли наявної останньої інформації недостатньо, щоб визначити справедливу 
вартість, або коли існує широкий діапазон можливих оцінок справедливої вартості, а собівартість 
є найкращою оцінкою справедливої вартості у цьому діапазоні.

Якщо є підстави вважати, що балансова вартість суттєво відрізняється від справедливої, 
Товариство визначає справедливу вартість за допомогою інших методів оцінки. Відхилення 
можуть бути зумовлені значними змінами і фінансовому стані емітента та/або змінами кон’юктури 
ринків, на яких емітент здійснює свою діяльність, а також змінами у кон’юктурі фондового ринку.

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

Облігації та векселі Товариство оцінює за справедливою вартістю, оскільки товариство 
утримує їх для торгівлі, а не до погашення.

3.3.5. П ри п и н ен н я  визнання ф інансових акт ивів

Фінансовий актив (або, де це придатне -  частина фінансового активу чи частина групи схожих 
фінансових активів) припиняється визнаватися в звіті про збитки фінансовий стан, якщо:

• строк дії прав на отримання грошових потоків від активу минув;

• Товариство передало майже всі ризики та вигоди від активу,

• Товариство не передавало, але й не зберегло за собою усі ризики та вигоди від активу, але 
передало контроль над даним активом.

3.3.6. Зобов'язан н я . К реди т и  банків

Поточні зобов’язання -  це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із 
нижченаведених ознак:
• Товариство сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню 

протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
• Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом 

щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.
Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання 

зобов’язань.



Для дисконтування довгострокової кредиторської заборгованості Товариство використовує 
середню ставку по довгострокових кредитах на дату визнання активу. Якщо середня ставка по 
довгострокових кредитах на дату визнання активу відрізняється від встановленої договором 
ставки відсотка, по кредиторській заборгованості менше ніж на +/- 3 пункти , то Товариство 
вважає вплив дисконтування не суттєвим і дисконтування не проводиться.

Товариство дисконтує короткострокову заборгованість лише в разі гіперінфляції. За 
відсутності гіперінфляції товариство вважає вплив часу на вартість грошей за короткостроковими 
заборгованостями не суттєвим.

Первісно кредити банків визнаються за справедливою вартістю, яка дорівнює сумі 
надходжень мінус витрати на проведення операції. У подальшому суми фінансових зобов'язань 
відображаються за амортизованою вартістю за методом ефективної ставки відсотку, та будь-яка 
різниця між чистими надходженнями та вартістю погашення визнається у прибутках чи збитках 
протягом періоду дії запозичень із використанням ефективної ставки відсотка.

3.3.7. П ри п и н ен н я  визнання ф інансових з о б о в ’язан ь

Припинення визнання фінансового зобов'язання відбувається тоді, коли зобов'язання 
погашено, анульовано або закінчився термін його дії. Якщо існуюче фінансове зобов'язання 
заміщується аналогічним зобов'язанням перед тим же кредитором на суттєво відмінних умовах, 
або умови існуючого зобов'язання значно змінюються, то таке заміщення або зміна враховується 
за допомогою припинення визнання первісного зобов'язання та визнання нового зобов'язання. 
Різниця між балансовою вартістю первісного фінансового зобов'язання і сплачених винагородою 
визнається у прибутку та збитку

3.3.8. З горт ан н я  ф ін ан сови х  акт и вів  т а  зо б о в'я за н ь

Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право 
здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати 
актив та виконати зобов'язання одночасно.

3.4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів

3.4.1. В и зн ан н я  т а оц ін ка  осн овн и х  засоб ів

Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою 
використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і 
соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких 
більше одного року, на основні засоби вартість яких менше 6000 грн. нараховується знос 100% в 
день їх введення в експлуатацію.

Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому основні засоби 
оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені 
збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається 
з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу. 
Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, 
коли припиняється визнання відповідного активу.

3.4.2. П о д а л ьш і вит рат и.

Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне 
обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи 
збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі 
подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу.

3.4.3. А м о р т и за ц ія  осн овн и х  засобів.

Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом з 
використанням таких норм:



будівлі - 20 років
машини та обладнання - 5 років
з них:
електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, 
пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов'язані з ними комп'ютерні 
програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які 
визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, 
маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення 
до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість 
яких перевищує 6000 гривень - 2-5 років
транспортні засоби - 5 років
інструменти, прилади, інвентар, меблі - 4 роки.
Інші ОЗ - 12 років
Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного 

використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. 
Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив 
класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

3.4.4. Н ем а т ер іа л ьн і акт иви
Нематеріальні активи Товариства представлені правами користування програмним 

забезпеченням, комп'ютерними програмами. Нематеріальні активи обліковуються по їх фактичній 
собівартості. Нематеріальні активи відображені в обліку за собівартістю.

Амортизація нараховується рівними частинами протягом терміну корисного використання 
нематеріальних активів.
Строк корисного використання нематеріальних активів за групами:

Група Строк корисного використання
Програмне забезпечення та інші нематеріальні активи не менше 2-х років

3.4.5. З м ен ш ен н я  кори сн ост і осн овн и х  за со б ів  т а  н ем ат ер іальн и х  акт и вів

На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може 
зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного 
відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його 
балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не 
обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від зменшення корисності, 
визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх періодах, Товариство сторнує, якщо і 
тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного 
відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів 
коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості 
необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного використання.

3.5. Облікові політики щодо непоточних активів, утримуваних для продажу

Товариство класифікує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова 
вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного 
використання. Непоточні активи, утримувані для продажу, оцінюються і відображаються в 
бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартістю з 
вирахуванням витрат на операції, пов'язані з продажем. Амортизація на такі активи не 
нараховується. Збиток від зменшення корисності при первісному чи подальшому списанні активу 
до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж визнається у звіті про прибутки та 
збитки та інший сукупний дохід.

3.6. Облікові політики щодо оренди



Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди, 
пов'язані з правом власності на актив. Товариство як орендатор на початку строку оренди визнає 
фінансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорівнюють справедливій вартості 
орендованого майна на початок оренди або (якщо вони менші за справедливу вартість) за 
теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів. Мінімальні орендні платежі 
розподіляються між фінансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань. Фінансові 
витрати розподіляються на кожен період таким чином, щоб забезпечити сталу періодичну ставку 
відсотка на залишок зобов'язань. Непередбачені орендні платежі відображаються як витрати в тих 
періодах, у яких вони були понесені. Політика нарахування амортизації на орендовані активи, що 
амортизуються, узгоджена із стандартною політикою Товариства щодо подібних активів.

Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив, 
фактично залишаються в орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні платежі за 
угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку 
оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду Товариство визнає на прямолінійній 
основі протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу 
від оренди, визнаються як витрати.

3.7. Облікові політики щодо податку на прибуток

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного податку. Поточний 
податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо 
оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати Товариства за податками 
розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату 
балансу.

Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов'язань та являє 
собою податкові активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між 
балансовою вартістю активу чи зобов'язання в балансі та їх податковою базою.

Відстрочені податкові зобов'язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових різниць, 
що підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням 
імовірності наявності в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути 
використані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. Балансова вартість відстрочених 
податкових активів переглядається на кожну дату й зменшується в тій мірі, у якій більше не існує 
ймовірності того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатній, щоб дозволити 
використати вигоду від відстроченого податкового активу повністю або частково.

Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть 
застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов'язань. Товариство визнає 
поточні та відстрочені податки як витрати або дохід і включає в прибуток або збиток за звітний 
період, окрім випадків, коли податки виникають від операцій або подій, які визнаються прямо у 
власному капіталі або від об'єднання бізнесу.

Товариство визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок належить до 
статей, які відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді.

4. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності

4.1. Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або 
конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж 
неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі 
економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання.
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Товариство також створює резерв витрат на оплату щорічних (основних та додаткових) 
відпусток. Розмір створеного резерву оплати відпусток підлягає інвентаризації на кінець року. 
Розмір відрахувань до резерву відпусток, включаючи відрахування на соціальне страхування з цих 
сум, розраховуються виходячи з кількості днів фактично невикористаної працівниками відпустки 
та їхнього середньоденного заробітку на момент проведення такого розрахунку. Також можуть 
враховуватися інші об’єктивні фактори, що впливають на розрахунок цього показника. У разі 
необхідності робиться коригуюча проводка в бухгалтерському обліку згідно даних інвентаризації 
резерву відпусток.

4.2. Виплати працівникам

Товариство визнає короткострокові виплати працівникам у вигляді поточних виплат: 
заробітної плати, компенсації невикористаної відпустки та інших виплат і нарахувань, що 
здійснюються відповідно до законодавства України, як витрати та як зобов'язання після 
вирахування будь-якої вже сплаченої суми.

Товариство створює забезпечення для відшкодування майбутніх витрат на виплату відпусток 
працівникам.

Нарахована сума виплати працівникам за роботу, яку вони виконали протягом звітного 
періоду, визнається поточним зобов’язанням.

Товариство здійснює платежі до Пенсійного фонду за ставками та в розмірах визначених 
законодавством України.

4.3. Доходи та витрати
Товариство визнає дохід від надання послуг, коли (або у міру того, як) воно задовольняє 

зобов’язання щодо виконання, передаючи обіцяну послугу (тобто актив) клієнтові. Актив 
передається, коли (або у міру того, як) клієнт отримує контроль над таким активом.

При визначені вартості винагороди від депозитарної та брокерської діяльності Товариство 
відповідно до МСФЗ 15 використовує метод оцінювання за результатом. До методу оцінювання за 
результатом належить, зокрема, аналіз виконання, завершеного на сьогоднішній день, оцінки 
досягнутих результатів.

Дохід від продажу фінансових активів визнається у прибутку або збитку в разі задоволення 
всіх наведених далі умов:

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

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

в) за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка 
зазвичай пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими фінансовими 
інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими активами;

г) суму доходу можна достовірно оцінити;
д) ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією;

та
е) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно оцінити.
Дивіденди визнаються доходом лише у разі, якщо:
- право Товариства на одержання виплат за дивідендами встановлено;
- є ймовірність, що економічні вигоди, пов’язані з дивідендами, надійдуть до Товариства;
- суму дивідендів можна достовірно оцінити.
Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та 

критеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або 
зменшення зобов’язань.

Витрати -  це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи 
амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення чистих 
активів, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам.



Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та 
одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів.

Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають 
майбутніх економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не 
відповідають або перестають відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий стан.

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають 
зобов’язання без визнання активу.

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

4.4. Витрати за позиками

Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як 
частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Товариство капіталізує витрати на 
позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва 
кваліфікованого активу, як частина собівартості цього активу.

4.5. Операції з іноземною валютою

Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом обміну 
Національного банку України на дату проведення операцій.

Монетарні активи та зобов'язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються в гривню 
за відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. Немонетарні статті, які оцінюються за 
історичною собівартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату операції, 
немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, відображаються 
за курсом на дату визначення справедливої вартості. Курсові різниці, що виникли при перерахунку 
за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому періоді, у якому вони 
виникають.

4.6. Умовні зобов’язання та активи

Товариство не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан Товариства. Інформація 
про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі 
економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про 
умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигід є ймовірним.

5. Основні припущення, оцінки та судження

При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які мають 
вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, 
розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження 
базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються 
обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів 
та зобов’язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про 
поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де 
такі судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та 
області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової 
звітності за МСФЗ, наведені нижче.

5.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ

Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, 
керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової



політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних 
рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність:

• подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки 
Товариства;

• відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну 
форму;

• є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
• є повною в усіх суттєвих аспектах.
Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність наведених 

далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:
а) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;
б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та 

витрат у Концептуальній основі фінансової звітності.
Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення 

інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну 
концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та 
прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.

Операції, що не регламентуються МСФЗ Товариством не здійснювались.

5.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства

Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових 
ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну 
дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо 
передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих 
різним фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка 
справедливої вартості».

5.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів

Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до 
оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом 
невизначеності оцінок, тому що:

а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки 
базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін валютних 
курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а 
також специфічних особливостей операцій; та

б) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на 
доходи (витрати) може бути значним.

Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок, 
волатильності, курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти і коригувань 
під час оцінки інструментів, більша або менша зміна в оцінці вартості фінансових інструментів у 
разі відсутності ринкових котирувань мала б істотний вплив на відображений у фінансовій 
звітності чистий прибуток та збиток.

Розуміючи важливість використання облікових оцінок та припущень щодо справедливої 
вартості фінансових активів в разі відсутності вхідних даних щодо справедливої вартості першого 
рівня, Керівництво Товариства планує використовувати оцінки та судження які базуються на 
професійній компетенції працівників Підприємства, досвіді та минулих подіях, а також з 
використанням розрахунків та моделей вартості фінансових активів. Залучення зовнішніх 
експертних оцінок щодо таких фінансових інструментів де оцінка, яка базується на професійній



компетенції, досвіді та розрахунках є недостатньою, на думку Керівництва є прийнятним та 
необхідним.

Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати 
значний вплив на передбачувану справедливу вартість.

5.4. Використання ставок дисконтування

Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовується для перерахунку майбутніх 
потоків доходів в єдине значення теперішньої (поточної) вартості, яка є базою для визначення 
ринкової вартості бізнесу. З економічної точки зору, в ролі ставки дисконту є бажана інвестору 
ставка доходу на вкладений капітал у відповідні з рівнем ризику подібні об'єкти інвестування, або 
- ставка доходу за альтернативними варіантами інвестицій із зіставляння рівня ризику на дату 
оцінки. Ставка дисконту має визначатися з урахуванням трьох факторів:

а) вартості грошей у часі;
б) вартості джерел, які залучаються для фінансування інвестиційного проекту, які 

вимагають різні рівні компенсації;
в) фактору ризику або міри ймовірності отримання очікуваних у майбутньому доходів. 

Товариство використовує середньозважені ставка за портфелем довгострокових банківських 
депозитів/кредитів у національній валюті в банках, у яких не введено тимчасову адміністрацію або 
не запроваджено ліквідаційну комісію. Інформація, що використана для визначення 
середньозваженої ставки одержана з офіційного сайту НБУ за посиланням 
ІіШж//Ьапк.аоу.иа/сопїгоі/іік/аіііпіо розділ “Вартість строкових депозитів “.

5.5. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів

Відносно фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю, Товариство на дату 
виникнення фінансових активів та на кожну звітну дату визначає рівень кредитного ризику.
Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовими активами, 
які оцінюються за амортизованою вартістю, у розмірі очікуваних кредитних збитків за весь строк 
дії фінансового активу (при значному збільшенні кредитного ризику/для кредитно-знецінених 
фінансових активів) або 12-місячними очікуваними кредитними збитками (у разі незначного 
зростання кредитного ризику).

Зазвичай очікується, що очікувані кредитні збитки за весь строк дії мають бути визнані до 
того, як фінансовий інструмент стане прострочений. Як правило, кредитний ризик значно зростає 
ще до того, як фінансовий інструмент стане простроченим або буде помічено інші чинники 
затримки платежів, що є специфічними для позичальника, (наприклад, здійснення модифікації або 
реструктуризації).

Кредитний ризик за фінансовим інструментом вважається низьким, якщо фінансовий 
інструмент має низький ризик настання дефолту, позичальник має потужній потенціал виконувати 
свої договірні зобов'язання щодо грошових потоків у короткостроковій перспективі, а 
несприятливі зміни в економічних і ділових умовах у довгостроковій перспективі можуть знизити, 
але не обов’язково здатність позичальника виконувати свої зобов'язання щодо договірних 
грошових потоків.

Фінансові інструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик лише 
на підставі того, що ризик дефолту за ними є нижчим, ніж ризик дефолту за іншими фінансовими 
інструментами Товариства або ніж кредитний ризик юрисдикції, в якій Товариство здійснює 
діяльність.

Очікувані кредитні збитки за весь строк дії не визнаються за фінансовим інструментом 
просто на підставі того, що він вважався інструментом із низьким кредитним ризиком у 
попередньому звітному періоді, але не вважається таким станом на звітну дату. У такому випадку 
Товариство з'ясовує, чи мало місце значне зростання кредитного ризику з моменту первісного 
визнання, а отже чи постала потреба у визнанні очікуваних кредитних збитків за весь строк дії.

Очікувані кредитні збитки відображають власні очікування Товариства щодо кредитних 
збитків.

https://bank.gov.ua/control/uk/allinfo


6.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою 
вартістю

Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та 
зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан 
на кінець кожного звітного періоду.

Класи активів та 
зобов’язань, 
оцінених за 

справедливою 
вартістю

Методики оцінювання
Метод
оцінки

(ринковий,
дохідний,

витратний)

Вхідні дані

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

Ринковий Офіційні курси НБУ

Інструменти
капіталу

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

Ринковий, Офіційні біржові курси 
організаторів торгів на 
дату оцінки, за 
відсутності визначеного 
біржового курсу на дату 
оцінки,
використовується 
остання балансова 
вартість, ціни закриття 
біржового торгового дня

Інвестиційна
нерухомість

Первісна оцінка інвестиційної 
нерухомості здійснюється за 
собівартістю. Подальша оцінка 
інвестиційної нерухомості 
здійснюється за справедливою 
вартістю на дату оцінки.

Ринковий,
дохідний

Ціни на ринку 
нерухомості, дані 
оцінки професійних 
оцінювачів

6.2. Вплив використання закритих вхідних даних (3-го рівня) для періодичних оцінок 
справедливої вартості на прибуток або збиток

Операції відсутні.

6.3. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості

Класи активів 
та

зобов’язань, 
оцінених за 

справедливою 
вартістю

1 рівень
(ті, що мають 

котирування, та 
спостережувані)

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

3 рівень
(ті, що не мають 
котирувань і не є 

спостережуваними)
Усього

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Дата оцінки 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17
Фінансові 
активи, що 
оцінюються за 
справедливою 
вартістю, з 
відображенням 
результату 
переоцінки у 
прибутку або 
збитку

22 21 - - 94 17 178 116 17 199



У 2017 та 2018 роках переведень між рівнями ієрархії не було.

6.5. Рух активів, що оцінюються за справедливою вартістю з використанням вхідних даних 3- 
го рівня ієрархії

Класи активів, 
оцінених за 

справедливою 
вартістю з 

використанням 3-го 
рівня ієрархії

Залишки 
станом на 

31.12.2017 р.

Придбання
(продаж\погаше

ння)

Залишки 
станом на 

31.12.2018 р.

Стаття (статті) у 
прибутку або збитку, у 

якій прибутки або 
збитки визнані

Фінансові активи, 
що оцінюються за 
справедливою 
вартістю, з 
відображенням 
результату 
переоцінки у 
прибутку або збитку

17 199 17083 116
+3 (Дохід від зміни 

справедливої вартості) 
-17086 (продаж)

6.6. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»

Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю

Балансова вартість Справедлива вартість
2018 2017 2018 2017

1 2 3 4 5
Фінансові активи, що оцінюються 
за справедливою вартістю, з 
відображенням результату 
переоцінки у прибутку або збитку

116 17 199 116 17 199

Інвестиції, до погашення - - - -
Довгострокова дебіторська 
заборгованість - - - -

Грошові кошти 5 466 27 5 466 27
Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої 

вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва 
інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів 
фінансової звітності. Додаткову інформацію щодо змін справедливої вартості фінансових активів 
в зв’язку з врахуванням ризиків наведено у прим. 8.3.

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

7.1. Дохід від реалізації
2018 2017

Дохід від брокерської діяльності 683 472
Дохід від депозитарної діяльності 1084 598
Дохід від управління активами 120
Дохід від реалізації фінансових інвестицій 17071
Всього доходи від реалізації 18958 1070



7.2. Собівартість реалізованої продукції включає в себе собівартість реалізованих поточних 
інвестицій.

7.3. Інші операційні доходи, інші операційні витрати

Інші операційні доходи 2018 2017
Дохід від дисконтування фінансової заборгованості та 
списання кредиторської заборгованості

141 36

Дохід від переоцінки поточних фінансових інвестицій 3 6
Всього 144 42
Інші операційні витрати
Витрати від списання простроченої дебіторської 
заборгованості

108 27

Очікувані кредитні збитки 96 -
Інші 11 7
Витрати від переоцінки поточних фінансових інвестицій - 622
Всього 215 656

7.4. Адміністративні витрати
2018 2017

Витрати на персонал 431 350
Оренда приміщення 125 118
Послуги НДУ 134 88
Аудиторські послуги 16 12
Утримання основних засобів і нематеріальних активів 26 35
Інші 1180 426
Всього витрат 1912 1029

7.5. Фінансові доходи та витрати

2018 2017
Відсотки за депозитами 375
Дивіденди 4 2
Всього 379 2

7.6. Податок на прибуток

На виконання пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 зі змінами 
та доповненнями -Товариство застосовує коригування фінансового результату до оподаткування на 
усі різниці, визначені відповідно до положень роз. ІІІ ПКУ.

Основні компоненти витрат з податку на прибуток за звітний період:

31.12.2018 31.12.2017

Прибуток до оподаткування
Коригування, які збільшують фінансовий результат до оподаткування:
- списання дебіторської заборгованості, яка не відповідає ознакам

268 -571

визначеним підпунктом 14.1.1. ПКУ 109 27
- сума уцінки цінних паперів, які оцінюються за справедливою вартістю - 622
- сума від 'ємного фінансового результату від продажу цінних паперів 16 -
- інші - -
Скоригований прибуток до оподаткування 393 78
Податкова ставка 18% 18%



Податок за встановленою податковою ставкою 
Витрати з податку на прибуток

7.7. Нематеріальні активи

71
71

Нематеріальні активи
Первісна вартість на 01/01/2017 10
Амортизація на 01/01/2017 (4)
Надходження 5
Вибуття 0
Амортизація на 21/12/2017 (5)
Залишкова вартість на 31/12/2017 10

Нематеріальні активи
Первісна вартість на 01/01/2018 15
Амортизація на 01/01/2018 (5)
Надходження 0
Вибуття 0
Амортизація на 31/12/2018 (8)
Залишкова вартість на 31/12/2018 7

7.8. Основні засоби

Меблі, офісне обладнання та інше
Первісна вартість на 01/01/2017 279
Амортизація на 01/01/2017 (207)
Надходження 4
Вибуття -
Амортизація на 31/12/2017 (241)
Залишкова вартість на 31/12/2017 42

Меблі, офісне обладнання та інше
Первісна вартість на 01/01/2018 283
Амортизація на 01/01/2018 (241)
Надходження 19
Вибуття 0
Амортизація на 31/12/2018 (264)
Залишкова вартість на 31/12/2018 38

7.9. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату 
переоцінки у прибутку або збитку

31 грудня 2018 31 грудня 2017
Корпоративні права - 9000
Акції 22 22
Векселі 94 8177
Всього 116 17199



31 грудня 2018 31 грудня 2017
Поточний рахунок у банку, в тис. грн. 4 27
Депозит на вимогу 1576 -
Строковий депозит (термін закінчення 25.01.2019) 1500 -
Строковий депозит (термін закінчення 23.02.2019) 2000
Строковий депозит (термін закінчення 10.03.2019) 390
Очікувані кредитні збитки щодо строкових депозитів ( 4)
Всього 5466 27

Грошові кошти Товариства не обмежені у використанні. Рахунки відкрито у банку ПАТ «Альфа 
Банк» та АТ КБ «Приватбанк». За даними рейтингу надійності банків, що здійснюється 
рейтинговим агентством, яке внесене до Державного реєстру уповноважених рейтингових 
агентств НКЦПФР, дані банки мають кредитний рейтинг інвестиційного рівня иаААА та иаАА 
відповідно.
7.11. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою вартістю відсутні
7.12. Дебіторська заборгованість

31 грудня 2018 31 грудня 2017
Дебіторська заборгованість 17639 457

в т. ч. ТОВ "Альянс Технолоджи” 2000
ТОВ "Кешфлоу” 3500

ТОВ "Правова практика” 3963
ТОВ "СітіПарадайз” 3500

ТОВ "Трейдинг транзит ” 4107
інше 569 457

Аванси видані 2 3
З нарахованих доходів 42
Очікувані кредитні збитки щодо дебіторської 
заборгованості

(92) -

Чиста вартість торговельної дебіторської 
заборгованості

17591 460

В 2018 році було проведено списання дебіторської заборгованості, строк позивної давності за 
якою минув 2008-2014рр., на суму 55 тис. грн.
Списання проведено за рахунок нерозподіленого прибутку на початок 2018р.

Дебіторська заборгованість Товариства не має забезпечення.

Простроченої, але не знеціненої дебіторської заборгованості, немає.
Товариство проводить аналіз та оцінку рівня кредитного ризику з використанням 

індивідуального підходу.

Зміни щодо очікуваних кредитних збитків

Резерв під збитки що оцінюється в сумі, яка 
дорівнює:

31.12.2018 31.12.2017 Причини змін

12-місячним очікуваним кредитним збиткам, 96 - придбання фінансових
В т.ч.: за депозитами; - - інструментів
За дебіторською заборгованістю 96 - протягом звітного

періоду
очікуваним кредитним збиткам протягом
строку дії за:



(і) фінансовими інструментами, за якими 
кредитний ризик зазнав значного зростання з 
моменту первісного визнання, але які не є 
кредитно-знеціненими фінансовими активами 
В т.ч.: за депозитами;
За дебіторською заборгованістю (позики)
(іі) фінансовими активами, що є кредитно- 
знеціненими на звітну дату (але не є 
придбаними або створеними кредитно- 
знеціненими активами)
В т.ч.: за депозитами; - -
За дебіторською заборгованістю (позики) - -
(ііі) торговельною дебіторською 
заборгованістю, договірними активами або 
дебіторською заборгованістю за орендою, для 
яких резерв під збитки оцінюється відповідно 
до параграфа 5.5.15 МСФЗ 9
фінансових активів, що є придбаними або 
створеними кредитно-знеціненими 
фінансовими активами
Разом: 96 -

Станом на 31 грудня 2018 року загальна сума резерву під очікувані кредитні збитки склала 
96 тис.грн.

Товариство не робило ретроспективний розрахунок резерву під очікувані кредитні збитки 
станом на 01.01.2018, оскільки сума дебіторської заборгованості, яка підлягає знеціненню на 
01.01.2018р. є незначною. Відповідно сума очікуваних збитків на 01.01.2018р. буде не суттєвою.

7.13. Інвестиції до погашення

Інвестиції до погашення відсутні в активах Товариства.

7.14. Запаси - відсутні

7.15. Зареєстрований капітал

Станом на 31 грудня 2018 року зареєстрований та сплачений капітал складав 25 000 тис. грн. 
та повністю сплачений в грошовій формі засновниками Товариства.

Зареєстрований капітал відображається по первісній вартості.

7.16. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові зобов’язання складаються з заборгованості за викуплений власний вексель і 
становлять на 31 грудня 2018р за теперішньою вартістю 378 тис. грн., сума дисконту становить 82 
тис. грн. , сума погашення заборгованості 460 тис. грн. Термін виплати заборгованості 
31.03.2020р.

7.17. Торговельна та інша кредиторська заборгованість

31 грудня 2018 31 грудня 2017

Торговельна кредиторська заборгованість 525 33
Розрахунки з бюджетом 71 14
В т. ч. (податок на прибуток) 71 14

Одержані аванси (послуги) 58 90
Всього кредиторська заборгованість 654 137



В 2018 році було проведено списання кредиторської заборгованості, строк позивної давності за 
якою минув в 2008-2014, на суму 32 тис. грн.
Списання віднесено за рахунок нерозподіленого прибутку на початок 2018р.

7.18. Короткострокові забезпечення

31 грудня 2018 31 грудня 2017

Резерв відпусток персоналу 30 16
Всього 30 16

7.19. Інші поточні зобов’язання

Інші поточні зобов’язання включають в себе транзитні кошти (дивіденди, відсотки), які Товариство 
отримало від НДУ та повинно перерахувати депонентам (клієнтам). Відповідно до договорів між 
депонентами та депозитарною установою строк перерахування цих коштів ще не настав. Станом на 
31.12.2018 р. сума інших поточних зобов’язань становить 4940 тис. грн.

7.20. Звіт про рух грошових коштів

Звіт про рух грошових коштів складено за вимогами МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів» за 
прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень 
грошових коштів. У звіті відображено рух грошових коштів від операційної та інвестиційної 
діяльності.

Операційна діяльність -  полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності (депозитарної, 
брокерської, дилерської), витрати на придбання оборотних активів, витрати на оплату праці 
персоналу, сплату податків, відрахування на соціальні заходи та інші витрати та доходи.

Інвестиційна діяльність -  це придбання та продаж необоротних активів, інших вкладень, що не 
розглядаються як грошові еквіваленти, отримані відсотки та дивіденди.

Чистий рух грошових коштів: 2018 рік 2017 рік
від операційної діяльності 5107 5
від інвестиційної діяльності 336 2
Всього 5443 7

Залишок коштів на початок 2018р. 27 тис. грн. Залишок коштів на 31.12 2018р. 5470 тис. грн.

7.21. Звіт про зміни в капіталі
Товариство в 2018 році проводило виправлення помилок, допущених в бухгалтерському 

обліку за період з 2008р. по 2014р. Зокрема, шляхом коригування збільшився непокритий збиток 
на початок року на 32 тис. грн., що відповідно відобразилось на розмірі власного капіталу.

Опис проведених коригувань:
- на зменшення непокритого збитку віднесено кредиторську заборгованість за авансами 

одержаними в сумі 23,0 тис. грн. Також відкориговано «Поточна кредиторська заборгованість за 
одержаними авансами»;

- на збільшення непокритого збитку віднесено дебіторську заборгованість за товари, роботи, 
послуги в сумі 55,0 тис. грн. Також відкориговано «Дебітроська заборгованість за за товари, 
роботи, послуги».



8. Розкриття іншої інформації

8.1 Умовні зобов’язання.

8.1.1. Умовні зо б о в ’язання т а невизнані конт ракт ні зо б о в ’язання

Товариство не має умовних активів та зобов’язань, а також невизнаних контрактних зобов’язань.

8.1.2. О п одат кування

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

8.1.3. С т упінь п оверн ен н я  д еб іт о р ськ о ї заб о р го ва н о ст і т а  ін ш и х  ф ін ан сови х  акт ивів

Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної 
нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути 
реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Товариства.

Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які 
знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської заборгованості 
Товариству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку 
керівництва Товариства, додатковий резерв під фінансові активи на сьогоднішній день не 
потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації.
8.1.4. О б ’єднання ком паній

Відповідно до Договору про приєднання Товариства з обмеженою відповідальністю «Колегія 
-  Цінні папери» (депозитарна установа) до Товариства від 27.02.2018 року існує домовленість 
здійснити реорганізацію шляхом приєднання ТОВ «Колегія -  Цінні папери» до Товариства. 
Статутний капітал Товариства після приєднання буде складати 32 000 тис. грн.

На дату балансу приєднання ще не відбулось, тому дана інформація не відображена в 
фінзвітності за 2018р.

8.2 Розкриття інформації про пов’язані сторони

До пов'язаних сторін або операцій з пов'язаними сторонами належать:
• підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під 

контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з Товариством;
• асоційовані компанії;
• спільні підприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником;
• члени провідного управлінського персоналу Товариства;
• близькі родичі особи, зазначеної вище;
• компанії, що контролюють Товариства, або здійснюють суттєвий вплив, або мають 

суттєвий відсоток голосів у Товаристві;
• програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Товариства або будь- 

якого іншого суб'єкта господарювання, який є пов'язаною стороною Товариства.



1. Учасники Товариства:

прізвище, ім'я, по 
батькові

Ідентифікацій 
ний код

Країна громадянства. 
Місцезнаходження або місце 

проживання

Частка у статутному 
капіталі

% грн

Зав’ялов Максим 
Валерійович

2984917595 Україна
м.Луганськ, вул. Брестська, 

буд.7, кв.77
9,99 2 475 000,00

Гончаренко Геннадій 
Вікторович

2760615476 Україна, м.Бровари, 
вул.Проліскова, буд.1

8,65 2 162 500,00

Радченко Наталія 
Сергіївна

3173216489 Україна, м.Бровари, 
вул.Аркадія Голуба, буд.ІВ, 

кв.112

9,04 2 260 000,00

Кошовий Євген 
Миколайович

2826910279 Україна, м.Київ, вул.Анни 
Ахматової, буд.4, кв.64

9,04 2 260 000,00

Юшин Денис 
Володимирович

3012016532 Україна, м.Кременчук, 
вул.Європейська, буд.22/2

9,04 2 260 000,00

Чорний Руслан 
Рашидович

3360805594 Україна, м.Запоріжжя, 
вул.Кустанайська, буд.1, кв.6

9,04 2 260 000,00

Тищик Богдан 
Леонідович

3437110370 Україна, м.Старобільськ, 
вул.Гаршина, буд.52, кв.2

9,04 2 260 000,00

Бородай Микола 
Сергійович

3124621156 Україна, м.Київ, вул.Є.Чавдар, 
буд 6,кв.131

9,04 2 260 000,00

Качуліна Оксана 
Володимирівна

3203218042 Україна, м.Луганськ, 
вул.Ленінградська, буд.54, 

кв.42

9,04 2 260 000,00

Дорощук Артем 
Сергійович

2998717574 Україна, Київська обл., 
м.Фастів, вул. Фомічова, буд 

110

9,04 2 260 000,00

Турпітка Сергій 
Васильович

3084620196 Україна, Луганська обл., 
м.Старобєльськ, 

вул.Залізнична, буд.13, кв.15

9,04 2 260 000,00

2. Материнського підприємства наступного вищого рівня не створено.
3. Розкриваємо інформацію щодо компенсації провідному управлінському персоналу, яка 

подається загальною сумою, а також окремо для кожної із наведених далі категорій:
- короткострокові виплати працівникам -  заробітна плата управлінському персоналу 

за 2018р. склала 73 тис. грн.;
- виплати по закінченні трудової діяльності -  компенсації не виплачувались;
- інші довгострокові виплати працівникам - компенсації не виплачувались;
- виплати при звільненні -  не здійснювались.

4. Операції з пов’язаними сторонами та заборгованість між сторонами , далі по категоріям:
- Учасники Товариства

Дорощук А.С., є співробітником Товариства, його заробітна плата за 2018 р. склала 
15 тис. грн , інші операції та заборгованість відсутні;

- суб’єкти господарювання, які спільно контролюють певний суб’єкт господарювання 
або мають суттєвий вплив на нього - відсутні;

- дочірні підприємства -  відсутні;
- асоційовані підприємства -  відсутні;



- спільні підприємства, у яких даний суб’єкт господарювання виступає контролюючим 
учасником -  відсутні;

- провідний управлінський персонал ТОВ «ІДЦ «Глобал» - Директор -  
Лазаренко Інна Борисівна - заборгованість йому відсутні;

- інші пов’язані сторони
близькі родичі учасників Товариства:
Юшина Н.А. є співробітником Товариства, її заробітна плата за 2018р р. склала 11 

тис. грн. -  інші операції та заборгованість відсутні.
5. Класифікація сум дебіторської та кредиторської заборгованості пов’язаних сторін за 

різними категоріями (як це вимагається в параграфі 19) є продовженням вимог до 
розкриття інформації, визначених у МСБО 1 “Подання ф інансової звітності" відсутня, 
оскільки відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість пов’язаних сторін.
- Операцій з пов’язаними сторонами з придбання або продаж товарів (готових або 

напівфабрикатів), придбання або продаж нерухомості та інших активів, надання або 
отримання послуг, оренда; передача досліджень та розробок, передача за 
ліцензійними угодами, передача за фінансовими угодами (зокрема, позики та внески 
власного капіталу в грошовій або в натуральній формі), надання гарантій або 
застави, загальні зобов’язання зробити щось за умови настання чи ненастання у 
майбутньому певної події, в тому числі контрактів з виконанням у майбутньому 
(визнаних або невизнаних) та погашення зобов’язань від імені суб’єкта 
господарювання або суб’єктом господарювання від імені такої пов’язаної сторони -  
не здійснювалось.

6. Суб’єкти господарювання зв’язані з органами державної влади:
- відсутні суб’єкти господарювання, що пов’язані з органами державної влади;
- операції з суб’єктами господарювання, зв’язаними з органами державної влади не 

проводилися;
- операції з пов’язаними особами не проводилися.

8.3. Цілі та політики управління фінансовими ризиками

Управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу Товариства і є важливим 
елементом її діяльності. Політика управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності 
фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативного впливу на фінансові 
показники Товариства. Оперативний і юридичний контроль має на меті забезпечувати належне 
функціонування внутрішньої політики та процедур з метою мінімізації операційних і юридичних 
ризиків.
Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з фінансовими ризиками і 
вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок 
впливу суб’єктивних чинників та об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких 
заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких фінансових ризиків віднесено кредитний 
ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності.
Політика з управління ризиками орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з якими 
стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний моніторинг за 
рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками.

Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин 
виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та 
застосування інструментарію щодо його пом’якшення.

8.3.1. К ред и т н и й  р и зи к

Кредитний ризик -  ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не 
зможе виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони.



Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в 
банках, облігації та дебіторська заборгованість.

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

• ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів;
• ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційованою 

групою);
• ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за 

Національною рейтинговою шкалою;
• ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту 

та неповернення депозитів.
Всі грошові кошти Товариства знаходяться в банківських установах з кредитним рейтингом 
інвестиційного рівня.
10 грудня 2018р. Рейтинговий комітет рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг» 
підтвердило кредитний рейтинг ПАТ «Альфа -  Банк» - иаААА . Ьїїр://схрсП-
гаїте.сот/гиа/гаїте-ііаї іпгїіуМиаІпуе геіїіпеі кгегїііпуе геіїіпеі Ьапкоу ао аііа- 
Ьапк рогїіуеггМеп гїоіеоагоскпуі кгегїііпуі геіїіпе ао аїїа-Ьапк( 1)/
17 грудня 2018р. Рейтинговий комітет рейтингового агентства «Стандарт-Рейтинг» 
підтвердило кредитний рейтинг АТ КБ «Приватбанк» - иаАА ЬіїрАаІаіпіапІ-
гаїіпе.Ьіг/гиа/гІ ргіуаїЬапк опоуІепо-гїоудоаігокоуіі-кгегїііпіі-геіііпд-аі-ргіуаіЬапк/
Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом иаААА та иаАА 
характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими 
позичальниками або борговими інструментами.

8.3.2. Р и н к о ви й  р и зи к

Ринковий ризик -  це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює 
три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик 
виникає у зв’язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та 
валютних курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в акції, 
облігації та інші фінансові інструменти.

Інший ціновий ризик -  це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки 
від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що 
виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи 
спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його 
емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими 
здійснюються операції на ринку.

Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом’якшення 
цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на 
вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком.

Відсотковий ризик -  це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. 
Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як 
на доходи Товариства, так і на справедливу вартість чистих активів.

http://expert-rating.com/rus/rating-list_individualnye_reitingi_kreditnye_reitingi_bankov_ao_alfa-bank_podtverzhden_dolgosrochnyi_kreditnyi_reiting_ao_alfa-bank(1)/
http://expert-rating.com/rus/rating-list_individualnye_reitingi_kreditnye_reitingi_bankov_ao_alfa-bank_podtverzhden_dolgosrochnyi_kreditnyi_reiting_ao_alfa-bank(1)/
http://expert-rating.com/rus/rating-list_individualnye_reitingi_kreditnye_reitingi_bankov_ao_alfa-bank_podtverzhden_dolgosrochnyi_kreditnyi_reiting_ao_alfa-bank(1)/
http://standard-rating.biz/rus/rl_privatbank_onovleno-dovgostrokovii-kreditnii-reiting-at-privatbank/
http://standard-rating.biz/rus/rl_privatbank_onovleno-dovgostrokovii-kreditnii-reiting-at-privatbank/


8.3.3. Р и зи к  л ік в ід н о ст і

Ризик ліквідності -  ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов’язань, 
пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів 
або іншого фінансового активу.

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. 
Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими 
фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Інформація щодо погашення платежів за зобов’язаннями Товариства в розрізі строків 
погашення представлена наступним чином:

За 2018 рік, що 
закінчився 31 

грудня 2018 року

До 1
місяця

Від 1
місяця до 3 

місяців

Від 3
місяців до 1 

року

Від 1 
року до 5 

років

Більше 
5 років

Всього

1 2 3 4 5 6 7
Довгострокова
кредиторська
заборгованість

378 378

Торговельна та інша
кредиторська
заборгованість

58 5465 5523

Поточна
заборгованість за 
розрахунками з
б— _. ом

71 71

Всього - 129 5465 378 - 5972
Рік, що закінчився До 1 Від 1 Від 3 Від 1 Більше Всього
31 грудня 2017 року місяця місяця до 3 місяців до 1 року до 5 5 років
Торговельна та інша
кредиторська
заборгованість

123 123

Поточна
заборгованість за 
розрахунками з 
бюджетом

14 14

За векселі видані - - 568 - - 568

Всього - 14 691 - - 705

8.4. Управління капіталом

Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:
• зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі 

забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим 
сторонам;

• забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на 
послуги Товариства, що відповідають рівню ризику.

Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому 
керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі 
отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового 
капіталу або фінансування, а також виплати дивідендів та погашення існуючих позик.



Склад власного капіталу на 31.12.2018 р. -
- Зареєстрований капітал (оплачений капітал)
- Непокритий збиток

17215 тис. грн.: 
25000 тис. грн. 

7785 тис. грн.

Склад власного капіталу на 31.12.2017 р. - 17017 тис. грн.:
- Зареєстрований капітал (оплачений капітал) 25000 тис. грн.
- Непокритий збиток 7983 тис. грн.

Товариство станом на 31.12.2018р. має власний капітал, що відповідає вимогам законодавства.

8.5. Пруденційні нормативи, що застосовуються до Товариства

На звітну дату Товариство розраховує наступні показники:

Назва показника Фактичне
значення

Нормативна вимога

Регулятивний капітал 16804568,07 7 000 000,00

Адекватність регулятивного капіталу 163,349 Не менше 8

Адекватність капіталу І рівня 163,349 Не менше 4,5

Коефіцієнт фінансового левериджу 0,3417 Від 0 до 3

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,9755 Не менше 0,2

Норматив концентрації кредитного ризику

-по контрагенту, що не є банком або ТЦП 24,4398 Не більше 25

-по контрагенту, що є банком або ТЦП 30,9497 Не більше 100

Проведений аналіз пруденційних показників Товариства, з огляду на той факт, що показники 
відповідають теоретичним нормативним значенням, вказує на дотримання Товариством 
пруденційних показників станом на кінець дня 31.12.2018 року. Результати аналізу пруденційних 
показників вказують на низькій ступінь ризику Товариства

8.6. Події після Балансу
На дату балансу інформація щодо подій, які мають суттєвий вплив на фінансові показники 

невідома.

Події після звітного періоду і не відображені в фінансовій звітності передбачені МСБО10 

Події після звітної дати

Подія Наявність

Прийняття рішення щодо реорганізації Товариства ні
Оголошення плану про припинення діяльності ні
Істотні придбання активів, класифікація активів як утримуваних для ні

продажу, перекласифікація активів інші вибуття активів або експропріація 
значних активів урядом

Знищення (втрата) активів Товариства внаслідок пожежі, аварії, ні
стихійного лиха або іншої надзвичайної події

Аномально великі зміни після дати балансу в цінах на активи або в ні
курсах обміну іноземних валют



Подія____________________________
Прийняття законодавчих актів, які впливають на діяльність Товариства 

(зміна ставки НБУ)
Прийнята значних зобов'язань або непередбачених зобов’язань, 

наприклад, унаслідок надання значних гарантій
Початок крлтіного судового процесу, що виник виключно внаслідок 

подій, які відбулися після дати балансу
Дивіденди за звітний період оголошені Установою після дати балансу 
Укладення контрактів щодо значних капітальних і фінансових 

інвестицій
Оголошення банкротом дебітора Товариства, заборгованість якого 

раніше була визнана сумнівною.
Переоцінка активів після звітної дати, яка свідчить про стійке зниження 

їхньої вартості, визначеної на дату балансу.
Продаж запасів, який свідчить про необґрунтованість оцінки чистої 

вартості їх реалізації на дату балансу
Виявлення помилок або порушень законодавства, що призвели до 

перекручення даних фінансової^

Наявність

Генеральний директо

Головний бухгалтер

ні

ні

ні

ні
ні

НІ

НІ

НІ

НІ

Назаренко І.Б.

Рудик Ю.О.


