ТОВЛРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДЛЛЪНIСТЮ
ККОМПЛНIЯ З УПРЛВЛIННЯ ЛКТИВЛМИ
KAKCTOH>l

Прамimкu

do

фiнансовоi звimносmi за перiоd з 05,02.2019 по 31.12,2019 року.

1. Iнфорлtацiя про копtпанiю з управлiння акmuваtпu:
Товариство з обмеженою вцповiдальнiстю "коМПАнIя З УПРАВЛIння
АКТИВАМИ (АКСТОН" (код СДРПОУ 42'796756) зареестроване 05 лютого 2019 року
вiдповiдно до чинного законодавства Украiни. Мiсцезнаходження Товариства: вул.
Стельмаха Михайла, буд. 8 А, м. Киiв, 0З040, Украiна.
Основним видом дiяльностi Товариства е надання послуг з управлiння активами
iнституцiйних iHBecTopiB. Товариство мае лiцензiю , видану рiшенням НКI]ПФР на
здiйснення професiйноI дiяльностi на фондовому ринку дiяльнiсть з управлiння
активами iнституцiйних iHBecTopiB (дiяльнiсть з управлiння активами), Jф613 вiд
16.10.2019p., строк дii

-

не обмежений.

управляти активами ПВНЗIФ <Казкова оселя), проспект якого
|2,2019 року знаходиться на реестрацii в НКЦПФР.

Товариство плану€
станом на 31.

Кiлькiсть працiвникiв станом на 31.12.20|9 р. склала 4 особи,
Станом на 31 грулня 2019 р. учасниками Товариства с:

Учасники Товариства:

Розмiр
внеску, грн.

юкиш Тетяна Пилипiвна

Розмiр частки у
Стаryтному
фондi,7о

770 000,00

11

Токарський Юрiй Григорович
Оленяк Володимир Володимирович
Мацюк Наталiя Олександрiвна
Кундик Володимир Олександрович
Мельник Тарас Мирославович
Разом

70 000,00

1

l

540 000
1 540 000
1 540 000

22

1 540 000

22

7 000 000

100

22
22

2. 3аzальна основп форлtування фiнансово'i звimносmi:
Фiнансова звiтнiсть Товариства с фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка

з м9тою достовiрного подання фiнансового стану, фiнансових результатiв
дiяльностi та грошових потокiв Товариства для задоволення iнформачiйних потреб
сформована

широкого кола користувачiв при прийнятгi ними економiчних рiшень.
Концептуальною основою фiнансовоТ звiтностi Товариства за перiод з 05 лютого по 31
грудня 2019 року, е Мiжнароднi стандарти фiнансовоi звiтностi (МСФЗ), включаючи
Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ),
виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцii
чиннiй на 0l сiчня 2019 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi MiHicTepcTBa
фiнансiв Украiни.

Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень
вiдповiдае BciM вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО,

дотримання яких забезпечуе достовiрне подання iнформацii в фiнансовiй звiтностi, а саме,
доречноi, достовiрноi, зiставноi та зрозумiлоi iнформацii.

При формуваннi фiнансовоi звiтностi Товариство керувалося тако}к вимогами
нацiональних законодавчих та нормативних aKTiB щодо органiзацii i ведення
бухгалтерського облiку та складання фiнансовоТ звiтностi в YKpaiHi, якi не протирiчать
вимогам МСФЗ.

валюmа звimносmi:

Валюта подання звiтностi вiдповiдае функцiональнiй валютi, якою е нацiональна
валюта Украiни - гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч.
Пр uпущення про безперервнiсmь diяльносmi:

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi
дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбува€ться в
ходi звичайноi дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включае коригування, якi необхiдно
було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше
здiйснення фiнансово-господарськоi дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi
дiяльностi.

Рiшення про заmверdнсення фiнансовоI звimносmi:
Фiнансова звiтнiсть Товариства затвердх(ена до випуску ( з метою оприлюднення)
керiвником Товариства Наказом М 4-Х вiд24.01.2019 poкy.Hi учасники Товариства, Hi
iншi особи не мають права вносити змiни до цiеi фiнансовоi звiтностi пiсля ii
затвердження до випуску.
3вimнuй перiоd фiнансовоi звimносmi:
Звiтним перiодом, за який формуеться фiнансова звiтнiсть, е перiод з 05 лютого по 31
грудня 20l9 року.

3.

Суmmевi полоеrcення облiково'i полimuкu:

Пiдготовка фiнансовоi звiтностi вимагае вiд керiвництва формування певних суджень,
оцiнок та припущень, якi впливають на застосування принципiв облiковоi полiтики, а
також на суми активiв та зобов'язань, доходiв та витрат, вiдображенi у звiтностi. Фактичнi
результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок.
Облiкова полiтика мiстить правила ведення бухгалтерського облiку, дотримання яких
проТяГоМ року е обов'язковими. За цим документом затверджуеться методологiя

вiдображення окремих бухгалтерських операцiй
бухгалтерського облiку.

та

особливостi органiзацii

Облiкова полiтика Товариства базуеться на скJIадових мirкнародних стандартiв
бухгалтерського облiку: безперервностi дiяльностi, постiйностi правил бухгалтерського
облiку, обачливостi, нарахування, окремого вiдобрахrення активiв i зобов'язань,
приЙнятностi вхiдного балансу, превЕrлIованню cyTHocTi над формою, оцiнюваннi,

вiдкритостi, cyTTcBocTi, конфiденцiйностi.

Товариство постiйно керуеться одними й тими пi правилами бухгалтерського облiку,
KpiM випадкiв iстотних змiн в дiяльностi або в правовiй базi. Методи облiку та оцiнки
статей балансу, як правило, використовуються постiйно.
Облiкова полiтика Товариства визначае порядок створення та використання резервiв на
пiдставi чинного законодавства та нормативних aKTiB НКЦПФР.
2

Облiкова полiтика

в

Товариствi застосовуеться

виникнення.

до подiй та операцiй з часу ix

на доречнiсть iнформацii мае вплив iT характер та cyTTeBicTb. Iнформацiя вважаеться
СУТТеВОЮ, яКЩо ii опущення або викривлення може вплинути на економiчнi рiшення
КОРИСТУвачiв, приЙнятi на пiдставi фiнансовоi звiтностi. CyTTeBicTb оцiнюсться в
конкретних умовах значущостi iнформацii в залежностi вiд величини обОекта, що
Оцiнюсться i не е основною якiсною характеристикою, яку повинна мати iнформачi я для

того, щоб бути корисною,
Установити межу cyTTcBocTi для:
- ОКРеМих об'сктiв облiку, що належать до активiв, зобов'язань та власного капiталу
ПiДПРиемсТва, - 5 % пiдсумку Bcix активiв, зобов'язань i власного капiталу вiдповiдно;
- Для Визначення впливу дисконтування 5Yо пiдсумку Bcix активiв, зобов'язань вiдповiдно;
- окремих видiв доходiв i витрат -2 % чистого прибутку (збитку) пiдприсмства;

- для визначення cyTTeBocTi iнформацii, поданоi

у статтях Звiту про рух грошових коштiв,
МеЖУ cYTTeBocTi визначити на piBHi 7 вiдсоткiв вiд чистого руху грошових коштiв вiд
операчiйноТ дiяльностi
- виправлення помилок минулих перiодiв - 20 000,00 грн
Основа формування облiков uх полimuк:
Облiковi полiтики - KoHKpeTHi принципи, основи, домовленостi, правила та практика,
ЗаСТОСОВанi суб'ектом господарювання при складаннi та подання фiнансовоТ звiтностi.
МСФЗ наВодить облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку
фiнансову звiтнiсть, яка мiститиме доречну та лостовiрну iнформашiю про операцii, iншi
ПОДii Та Р{ОВи, до яких вони застосовуються. TaKi полiтики не слiд застосовувати, якщо
вплив iх застосування е несуттсвим.
Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена керiвництвом Товариства
(Наказ jtl-X вiд 0l березня 2019 року) вiдповiдно до вимог МСБо 8 <облiковi полiтики,
ЗМiни в облiкових оцiнках та lтомилки)) та iнших чинних МСФЗ, зокрема МСФЗ 9
кфiнансовi iнструменти)) та МСФЗ 15 <,Щохiд>), МСФЗ lб <Оренда>.
Iнфорлlацiя про змiнu в облiковuх полimuках:

товариство обирае та застосовуе cBoi облiковi полiтики послiдовно для подiбних
ОперацiЙ, iнших подii або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагас або не дозволяс
визначення категорii статеЙ, для яких iншi полiтики можуть бути доречними.
ФОР,uа mа на3ва фiнансовuх звimiв mа меmоdu поdання iнфорлtацi:i у фiнансовuх
звimах:

Перелiк та налзви форм фiнансовоi звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам,
НП(С)БО l "Загальнi вимоги до фiнансовоi звiтностi" та Примiток до
промiжноi фiнансовоi звiтностi Товариство, що складенi у вiдповiдностi до МСФЗ.
Згiдно МСФЗ та враховуючi НП(С)БО 1 " Звiт про сукупний дохiд" передбачас
ПОДання Витрат, визнаних у прибутку та збитку, за класифiкацiсю, основаною на методi
"ФУнкцiТ витрат" або "собiвартостi реалiзацii", згiдно з якими витрати класифiкують
ВiДпОвiДно до ix функцiй як частини собiвартостi чи, наприклад, витрат на збут або
ВСТаНОВЛеним

адмiнiстративну дiяльнiсть.

представлення грошових потокiв вiд дiяльностi Товариства у Звiтi про рух грошових
КОШтiв зДiЙснюеться iз застосування прямого методу, згiдно з яким розкриваеться
iНфОРмацiя rrро ocHoBHi класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв.

Iнформацiя про ocHoBHi види грошових надходжень та грошових виплат формуеться на
пiдставi облiкових записiв Товариства.

Основа оцiнкu фiнансово'i звimносmi, яка засmосована прu ct<ltadaHHi фiнансовоi
звimносmi:
I]я фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на ocHoBi iсторичноi собiвартостi, та оцiнки за
справедливою вартiстю або амортизованою собiвартiстю фiнансових iHcTpyMeHTiB
вiдповiдно до МСФЗ 9 кФiнансовi iнструменти>. Оцiнка справедливоi BapTocTi
здiйснюеться з використанням методiв оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB, дозволених
МСФЗ 13 кОцiнки за справедливою вартiстю>. TaKi методи оцiнки включають
використання бiржових котирувань або даних про поточну ринкову BapTicTb iншого
аналогiчного за характером iHcTpyMeHTy, аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi
моделi визначення справедливоi BapTocTi. Передбачувана справедлива BapTicTb
фiнансових активiв i зобов'язань визначасться з використанням наявноТ iнформацiТ про
ринок i вiдповiдних методiв оцiнки.
Вuзнання mа оцiнка фiнансовuх iнсmруменmiв:
Товариство визнае фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i
тiльки коли воно стае стороною контрактних положень щодо фiнансового iHcTpyMeHTa.
Операцii з придбання або продажу фiнансових iHcTpyMeHTiB визнаються iз застосуванням
облiку за датою розрахунку. За строками виконання зобов'язань, фiнансовi активи та
фiнансовi зобов'язання Товариства класифiкуе на KopoTкocTpoKoBi (поточнi) - до l року,
довгостроковi - бiльше 12 мiсяцiв.
Товариство класифiкуе фiнансовi активи як TaKi, що оцiнюються у подальшому або за
амортизованою собiвартiстю, або за справедливою вартiстю на ocHoBi обох таких
чинникiв:
а) бiзнес-моделi суб'екта господарювання з управлiння фiнансовими активами; та
б) характеристик контрактних грошових потокiв за фiнансовим активом.

Товариство визна€

о

TaKi категорii фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань:

фiнансовi активи, lцо оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням
результату переоцiнки у прибутку або збитку;
о фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю;
. фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням
результату переоцiнки у прибутку або збитку;
о фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю.
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання
Товариство оцiнюс ix за iхньою справедливою вартiстю.
При припиненнi визнання фiнансового активу повнiстю рiзниця мiж балансовою
вартiстю (оцiненою на дагу припинення визнання) та отриманою компенсацiею
(включаIочи будь-який новий отриманий актив MiHyc будь-яке нове зобов'язання)
визнають у прибутку або збитку.
Фiнансовий актив оцiнюеться за амортизованою собiвартiстю, якщо BiH
придбавасться з метою одеря(ання договiрних грошових потокiв i договiрнi умови
фiнансового активу генеруIоть грошовi потоки, KoTpi е суто виплатами основноI суми та
процентiв на непогашену частку основноi суми.
Товариство визнае резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за
фiнансовим активом, яttiй облiковуеться за амортизованою вартiстю.

Облiкова полiтика щодо подальшоi оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB розкриваеться
нижче у вiдповiдних розлiлах облiковоi полiтики.

Грошовi коuлmu mа lxHi еквiваленmu:
Грошовi кошти складаються з готiвки в Kaci та коштiв на поточних рахунках у

банках.

Еквiваленти грошових коштiв - це KopoTкocTpoкoвi, високолiквiднi iнвестицii, якi
вiльно конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний
ризик змiни BapTocTi. Iнвестицiя визначаеться зrввичай як еквiвалент грошових коштiв
тiльки в разi короткого строку погашення, наприклад протягом не бiльше нiж три мiсяцi з
дати придбання.

Грошовi кошти та

iх

визнання активами.

еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям

Первiсна та подальша оцiнка грошових

коштiв

здiйснюеться за справедливою

вартiстю.

Первiсна оцiнка еквiвалентiв грошових коштiв здiйснюсться за справедливою
вартiстю. Подальша оцiнка еквiвалентiв грошових коштiв здiйснюеться за амортизованою
собiвартiстю.
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та ix еквiвалентiв в iноземнiй валютi
здiйснюеться у функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами Нацiонального банку
Украiни (НБУ).

У

разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках у банках
(наприклад, у призначеннi НБУ в банкiвськiй ycTaHoBi тимчасовоТ адмiнiстраuii) цi активи

можуть бути класифiкованi у складi непоточних активiв. У випадку прийнятгя НБУ
рiшення про лiквiдацiю банкiвськоi установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення
грошових коштiв визнання ik як активу припиня€ться i ix BapTicTb вiдображасться у складi

збиткiв звiтного перiоду.

Фiнансовi aюmrrrtt,

u4о

оцiнююm.rся за алrорmазованою варmiсmю:

!о фiнансових активiв, що оцiнюютьоя за амортизованою собiвартiстю, Товариство
вiдносить депозити, лебiторську заборгованiсть, у тому числi позики.
Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнюс

ix за

амортизованою собiвартiстю,

застосовуючи метод ефективного вiдсотка.
Застосовуючи аналiз дисконтованих грошових потокiв, Товариство використовус одну
чи кiлька ставок дисконту, KoTpi вiдповiдають переважаючим на ринку нормам доходу для
фiнансових iHcTpyMeHTiB, якi мають в основному подiбнi уIvIови i характеристики,
включаючи кредитну якiсть iHcTpyMeHTa, залишок строку, протягом якого ставка вiдсотка
за контрактом с фiксованою, а також зtlлишок строку до погашення основноi суми та
ваJIюту, в якiй здiйснюватимуться платежi,

Товариство оцiнюс станом на кожну звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим
iHcTpyMeHToM у розмiрi, що дорiвнюе:
- 12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам у разi, якщо кредитний ризик на звiтну
дату не зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання;

- очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дii фiнансового

iHcTpyMeHTy, якщо
кредитний ризик за таким фiнансовим iHcTpyMeHToM значно зрiс iз моменту первiсного
визнання.

У

випадку фiнансових активiв кредитним збитком е теперiшня BapTicTb рiзницi MilK
договiрними грошовими потоками, нЕlлежними до сплати на користь Товариства за
договором; i грошовими потоками, якi Товариство очiкус одержати на свою користь.
Станом на кожну звiтну дату Товариство оцiнюс, чи зазнав кредитний ризик за
фiнансовим iHcTpyMeHToM значного зростання з моменту первiсного визнання. Пр,
виконаннi такоi оцiнки Товариство замiсть змiни суми очiкуваних кредитних збиткiв
використовуе змiну ризику настання дефолту (невиконання зобов'язань) протягом
очiкуваного строку дii фiнансового iHcTpyMeHTa. ,Щля виконання такоi оцiнки Товариство
порiвнюс ризик настання дефолту (невиконання зобов'язань) за фiнансовим iHcTpyMeHToM
станом на звiтну дату з ризиком настання дефолту за фiнансовим iHcTpyMeHToM станом на
дату первiсного визнання, враховуе при цьому обrрунтовано необхiдну та
пiдтверлжувану iнформацiю, що е доступною без надмiрних витрат або зусиль, i вказуе на
значне зростання кредитного ризику з моменту первiсного визнання.

i

Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фiнансовим
iHcTpyMeHToM не зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання, якщо було
з'ясовано, що фiнансовий iHcTpyMeHT мас низький piBeHb кредитного ризику станом на
звiтну лату.

У випадку фiнансового активу, що € кредитно-знецiненим станом на звiтну дату, але
не с придбаним або створеним кредитно-знецiненим фiнансовим активом, Товариство

оцiнюс очiкуванi кредитнi збитки як рiзницю мiж валовою балансовою вартiстю активу та
теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, дисконтованою за
первiсною ефективною ставкою вiдсотка за фiнансовим активом. Будь-яке коригування
визнасться в прибутку або збитку як прибуток або збиток вiд зменшення корисностi.

Товариство визнае банкiвськi депозити зi строком погашення вiд чотирьох до
дванадцяти мiсяцiв з дати фiнансовоi звiтностi, в разi, якщо дострокове погашення таких
депозитiв ймовiрно призведе до значних фiнансових втрат, в складi поточних
фiнансових iнвестицiй.

Товариство вiдносно банкiвських депозитiв мае наступну модель розрахунку збитку
вiд знецiнення фiнансового активу:

-

-

при розмiщеннi депозиту в банку з високою надiйнiстю (iнвестицiйний piBeHb
реЙтингу uaAAA, uaAA, uaA, uaBBB та банки, що мають прогноз "стабiльний>,
що присвоюсться рейтинговими агентствами, якi BHeceHi до Щержавного реестру
уповноважених рейтингових агентств НКLIПФР) на дату розмiщення коштiв
,га
резерв збиткiв розраховуеться в зt}лежностi вiд строку
умов розмirцення (при
*
розмiщеннi вiд 1 до 3-х мiсяцiв розмiр збитку складае 00%, вiд 3-х мiсяцiв до 1
року - l% вiд суми розмiщення, бiльше l року - 2%);

при розмiщеннi депозиту

в

банку

з

бiльш низьким кредитним рейтингом

(спекулятивний piBeHb рейтингу, що присвоюеться рейтинговими агентствами, якi
BHeceHi до ,Щержавного реестру уповноважених рейтингових агентств НКI_{ПФР) на
дату розмiщення коштiв резерв збитку розраховуеться у розмiрi ьiд7О/о до 20Yо вiд
суми вкладу в залежностi в розмiру ризикiв,

Вiдносно дебiторськоi заборгованостi у виглядi наданих позик Товариство
використовуе модель розрахунку збитку з використанням коефiцiенту спiввiдношення
грошового потоку до загального боргу.
[ еб imop с ь ка з аб о pzo в ан ic mь :

6

Безумовна дебiторська заборгованiсть визнаеться як актив тодi, коли Товариство
стае стороною договору та, внаслiдок цього, набувае юридичне право одержати грошовi
кошти.

Первiсна оцiнка поточноi дебiторськоi заборгованостi здiйснюеться

за

справедливою вартiстю.

Пiсля первiсного визнання подальша оцiнка дебiторськоi

заборгованостi

вiдбуваеться за амортизованою вартiстю.

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

Фiнансовi акmuвu, u4о оцiнююmься за справеdлuвою варmiсmю, з вidобраilсенням
рвульmаmу переоцiнка у прuбуmку або збumку:

Що фiнансових активiв, що оцiнюються

вiдображенням результату переоцiнки
(частки) господарських товариств.

за

справедливою вартiстю,

у прибутку або збитку, вiдносяться

з

акцiТ та паi

Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнюс ix за справедливою вартiстю.

Справедлива BapTicTb акцiй, якi BHeoeHi до бiржового списку, оцiнюеться за
бiржовим курсом органiзатора торгiвлi.
Якщо акцii мають обiг бiльш як на одному органiзаторi торгiвлi, при розрахунку
BapTocTi активiв TaKi iнструменти оцiнюються за курсом на основному ринку для цього
активу або, за вiдсутностi основного ринку, на найсприятливiшому ринку для нього. За
вiдсутностi свiдчень на користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай
здiйснюе операцiю продажу активу, приймасться за основний ринок або, за вiдсутностi
основного ринку, за найсприятливiший ринок.
При очiнчi справедливоi BapTocTi активiв застосовуються методи оцiнки BapTocTi, якi
вiдповiдають обставинам та для яких е достатньо даних, щоб оцiнити справедливу
BapTicTb, максимiзуючи використання доречних вiдкритих даних та мiнiмiзlточи
використання закритих вхiдних даних.

Оцiнка акцiй, що входять до складу активiв Товариства та перебувають у
бiржовому списку органiзатора торгiвлi i при цьому не мають визначеного бiржового
курсу на дату оцiнки, здiйснюеться за останньою балансовою вартiстю.
Щля оцiнки акцiй, що входять до складу активiв Товариства та не перебувають у
бiржовому списку органiзатора торгiвлi, та паiв (часток) господарських товариств за

обмежених обставин наближеною оцiнкою справедливоТ BapTocTi може бути собiвартiсть.
Ще може бути тодi, коли наявноТ останньоi iнформашiТ недостатньо, щоб визначити
справедливу BapTicTb, або коли icHye широкий дiапазон можливих оцiнок справедливоI
BapTocTi, а собiвартiсть е найкращою оцiнкою справедливоТ BapTocTi у чьому дiапазонi.

Якщо

е

пiдстави вважати, що ба-шансова BapTicTb суттево вiдрiзнясться вiд
справедливоТ, Товариство визначае справедливу BapTicTb за допомогою iнших методiв
оцiнки. Вiдхилення можуть бути зумовленi значними змiнами у фiнансовому cTaHi

змiнами кон'юнктури ринкiв, на яких eMiTeHT здiйснюс свою дiяльнiсть, а
також змiнами у кон'юнктурi фондового ринку.
eMiTeHTa та/або

Справедлива BapTicTb акцiй, обiг яких зупинено,

у тому числi

цiнних паперiв

Списку eMiTeHTiB, що мають ознаки фiктивностi, визначаеться iз
урахуванням наявностi cTpoKiB вiдновлення обiгу таких цiнних паперiв, наявностi
фiнансовоi звiтностi таких eMiTeHTiB, результатiв iх дiяльностi, очiкування надходження
майбутнiх економiчних вигiд.
eMiTeHTiB, якi включенi до

3обов'язання:
Кредиторська заборгованiсть визнасться як зобов'язання тодi, коли Товариство стас
стороною договору та, внаслiдок цього, набувае юридичне зобов'язання сплатити грошовi
кошти.

Поточнi зобов'язання
нижченаведених ознак:

-

це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз

.товариство сподiваеться погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягае
погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;

.товариство не мае безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання

протягом щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
Поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню
визнання зобов'язань.

i

критерiям

Поточнi зобов'язання оцiнюються у подальшому за амортизованою вартiстю.
Поточну кредиторську заборгованiсть без встановленоi ставки вiдсотка Товариство
оцiнюс за сумою первiсного рахунку-фактури, якщо вплив дисконтування с несуттсвим.
Szорmання фiнансовuх акmuвiв mа зобов'язань:
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство мае юридичне право
здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i мае HaMip або зробити взасмозалiк, або
реалiзувати актив та виконати зобов'язання одночасно.
3абезпечення:

Забезпечення визнаються,

коли Товариство мас теперiшню

заборгованiсть
(юридичну або конструктивну) внаслiдок минулоi подii, icHye ймовiрнiсть (тобто бiльше
можливо, нiж немояtливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття pecypciB, KoTpi
втiлюють в собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.

Товариство також створюс резерв виплат на оплату щорiчних (основних та

додаткових) вiдпусток.
OcHoBHi засобu:

основних засобiв вiдносяться активи BapTicTb яких бiльше б тис. грн. та строк
корисного використання яких перевищус один piK.
Обраною моделлю оцiнки основних засобiв е модель за собiвартiстю за MiHycoM
амортизацiТ та буль-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi об'екта основних
засобiв. Витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'екта
основних засобiв визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй
BapTocTi об'скта основних засобiв визнаються TaKi подальшi витрати, якi задовольняють
критерiям визнання активу.
OcHoBHi засоби класифiкуються за наступними групами та строком корисного
,Що

використання:
- машини та обладнання

-

5 poKiB

- комп'ютерна TexHitta, засоби друку, телефони - 2 роки

-меблi-4роки

Амортизацiя основних засобiв нарахову€ться

прямолiнiйним методом iз

застосуванням cTpoKiB, установлених для кожного об'екта основних засобiв.
Лiквiдацiйну BapTicTb об'ектiв основних засобiв з метою нарахування амортизацii
piBHa нулю.
На кожну звiтну лату Товариство оцiнюе, чи с якась ознака того, що кориснiсть
активу може зменшитися. Товариство зменшуе балансову BapTicTb активу до суми його
очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу
менша вiд Його ба-цансовоi BapTocTi. Таке зменшення негайно визнасться в прибутках чи
збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток
вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком гулвiлу) в попереднiх
перiодах, Товариство сторнус, якщо
тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки,
застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд
зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв коригусться в майбутнiх перiодах з
метою розподiлення переглянутоi бшlансовоi BapTocTi необоротного активу на
систематичнiй ocHoBi протягом строку корисного використання.

i

Оренdа:

Товариство використовус МСФЗ 16 <Оренда>. Оренда це, ,Щоговiр або частина
договору, яка передае право на використання активу (базового активу) протягом перiоду
часу в обмiн на компенсацiю.
Згiдно з МСФЗ 1б Орендар може вирiшити застосувати звiльнення для
KopoTкocTpoKoBoi оренди. Короткострокова оренда - це оренда з TepMiHoM, що не
перевищуе l2 мiсяцiв з дати першого застосування. Оцiнюючи, чи е орендар обгрунтовано
впевнений у тому, що BiH скористасться можливiстю продовжити оренду чи не
скористаеться можливiстю припинити дiю оренди, суб'ект господарювання мас брати до
уваги Bci вiдповiднi факти та обставини, якi створюють економiчний стимул для орендаря
скористатися мох(ливiстю продовжити оренду чи не скористатися можливiстю припинити
дiю оренди.
Товариство мае Щоговiр оренди примiщення вiд |4,02,20119 р. згiдно з умовами
вищевказаного Щоговору TepMiH оренди закiнчусться 3l грудня 20i9 року, що вiдповiдае
короткостроковiй орендi. Умовами .Щоговору не передбачено безумовне продовження
строку дiI ,Щоговору оренди, або право придбання базового активу пiсля закiнчення строку
дii !оговору.
Товариство не мас обrрунтованоI впевненостi у реалiзацiТ можливостi продовжити
оренду або придбати базовиЙ актив. Тому Товариство використовуе практичну можливiсть
не визнавати право користування активами та зобов'язаннями з оренди.

Оренднi платежi

за таким

договором визнаються

прямолiнiйнiй ocHoBi протягом строку

дiТ

як

операIriйнi витрати на

договору.

Вuплаmu працiвнtlкал, mа пенсiйнi зобов'язання:
Товариство визнае KopoTкocTpoKoBi виплати праuiвникам як витрати та як
зобов'язання пiсля вирахування будь-якоi вже сплаченоi суми. Товариство визнае
очiкувану BapTicTb короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення
вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують TxHi права на майбутнi
виплати вiдпускних.
Вiдповiдно до украiнського законодавства, Товариство утримус внески iз заробiтноТ
плати прачiвникiв до Пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi
вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтноТ платнi, TaKi витрати вiдображаються у

перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги, що надають iM право на одер}кання
BHecKiB, та зароблена вiдповiдна заробiтна платня.
Облiковi полimuкu u4оdо поdаmку на прuбуmок:

Витрати

з

податку

на прибуток являють собою суму витрат з поточного

та

вiдстроченого податкiв. Поточний податок визначаеться як сума податкiв на прибуток, що
пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний
перiод. Поточнi витрати Товариства за податками розраховуються з використанням
податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату ба-пансу.

Вiдстрочений податок розраховуеться за балансовим методом облiку зобов'язань та
являс собою податковi активи або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових
рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та ii податковою
базою.

Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо Bcix тимчасових
рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з
урахуванням iMoBipHocTi наявностi в маЙбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок
якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова
BapTicTb вiдстрочених податкових активiв переглядаеться на кожну дату й зменшусться в
тiй Mipi, у якiй бiльше не icHyc ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований
прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого податкового
активу повнiстю або частково.
Вiдстрочений податок розраховусться за податковими ставками, якi, як очiкусться,
будуть застосовуватися в перiодi реалiзацii вiдповiдних активiв або зобов'язань.
Товариство визнае поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включае в
прибуток або збиток за звiтний перiод, oKpiM випадкiв, коли податки виникають вiд
операцiй або подiй, якi визнаються прямо у власному капiталi або вiд об'сднання бiзнесу.
Товариство визнас поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить
до статеЙ, якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому
перiодi.

flохоdu mа вumраmu:
Товариство визнае дохiд вiд надання послуг, коли (або у Mipy того, як) воно
задовольняс зобов'язання щодо виконання, передаючи обiцяну послугу (тобто актив)
клiентовi. Актив передасться, коли (або у Mipy того, як) клiент отримус контроль над

таким активом.

При визначенi BapTocTi винагороли вiл управлiння активами Товариство вiдповiдно до
МСФЗ l5 використовуе метод оцiнювання за результатом. До методу оцiнювання за
результатом належить, зокрема, аналiз виконання, завершеного на сьогоднiшнiй день,
оцiнки досягнутих результатiв. Враховуючи принцип професiйного скептицизму для
змiнноi BapTocTi винагороди розрахунок доходу здiйснюеться на кiнець кожного мiсяця.

Результат визначення розмiру винагороди по управлiнню активами оформлюеться
актом виконаних робiт, в якому вiдображаеться розрахунок (оцiнка) досягнутих
результатiв на звiтну дату.

Дохiд вiд продажу фiнансових активiв визнасться у прибутку або збитку в разi

задоволення Bcix наведених далi умов:
а) Товариство передае договiрнi права на одержання грошових потокiв вiд такого
фiнансового активу;

l0

б) Товариство

ризики та переваги вiд володiння, пов'язанi з
активiв;
фiнансовим
в) за Товариством не залиша€ться aHi подальша участь управлiнського персоналу у
формi, яка зазвичай пов'язана з володiнням, aHi ефективний контроль за проданими
фiнансовими iнструментами, iнвестицiйною нерухомiстю або iншими активами;
передЕLло покупцевi

г) суму доходу можно достовiрно оцiнити;
л) ймовiрно, що до Товариства надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiсю;

та

е) витрати, якi були або булуть понесенi у зв'язку з операцiсю, можна достовiрно

оцiнити.

Дивiденди визнаються доходом лише у разi, якщо:
- право Товариства на одержання виплат за дивiдендами встановлено;

- е ймовiрнiсть,
-

що економiчнi вигоди, пов'язанi з дивiдендами, надiйдуть

до

Товариства;

суму дивiдендiв можна достовiрно оцiнити.
Дохiд визнаеться у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та
критерiям визнання. Визнання доходу вiдбуваеться одночасно з визнанням збiльшення
активiв або зменшення зобов'язань.

Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi
вибуття чи амортизацiТ активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого е
зменшення чистих активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам.
Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню
та одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв.
Витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають
майбутнiх економiчних вигiд або тодi та тiсю мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не
вiдповiдають або перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан.

у звiтi про прибутки та збитки також
виникають зобов'язання без визнання активу.
Витрати визнаються

у тих

випадках, коли

Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й
вiдповiднi доходи.
YлtoBHi зобов'язання mа акmавu:

Товариство не визнае yMoBHi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан Товариства.
Iнформацiя про умовне зобов'язання розкривасться, якщо можливiсть вибуття pecypciB,
якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не е вiддаленою, Товариство не визнае yMoBHi

активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривасться, коли надходження
економiчних вигiд е ймовiрним.

4.

OcHoBHi прапущення, оцiнкu mа суdлrcення:

При пiдготовцi фiнансовоi звiтностi Товариство здiйснюе оцiнки та припущення, якi
мають вплив на елементи фiнансовоi звiтностi, грунтуючись на МСФЗ, МСБО та
тлумаченнях, розроблених KoMiTeToM з тлумачень мiжнародноi фiнансовоi звiтностi.
Оцiнки та судження базутоться на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за
iснуючих обставин вважаються обrрунтованими i за результатами яких приймаються
судження щодо баланоовоТ BapTocTi активiв та зобов'язань, Хоча цi розрахунки базуються
l1

на наявнiй у керiвництва Товариства iнформацii про поточнi подii, фактичнi результати
можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, де TaKi судя(ення с особливо
важливими, областi, що характеризуються високим piBHeM складностi, та областi, в яких
припущення й розрахунки мають велике значення для пiдготовки фiнансовоi звiтностi за
МСФЗ, наведенi нижче.
Суlнсення u4odo операцiй, поdiй або улtов за BidcymHocmi конкреmнuх МСФЗ:

Якщо нема€ МСФЗ, який конкретно застосовуеться до операцii, iншоi подii

або

умови, керiвництво Товариства застосовус судження пiд час розроблення та застосування
облiковоi полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для
прийняття економiчних рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть:

.

подае достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi
потоки Товариства;

.

вiдобрая(ае економiчну cyTHicTb операцiй, iнших подiй або умов,
юридичну форму;

.
.

е нейтральною,

а не лише

тобто вiльною вiд упереджень;

с повною в ycix суттсвих аспектах.

Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства посилаеться на прийнятнiсть
наведених далi джерел та враховус ix у низхiдному порядку:

а)
б)

вимоги у МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання;
визначення, критерii визнання та концепцii оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв
та витрат у Концептуальнiй ocHoBi фiнансовоТ звiтностi.

Пiд час

здiйснення судження керiвництво Товариства враховуе найостаннiшi
положення iнших органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують
подiбну концептуальну основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з
облiку та прийнятi галузевi практики, тiею мiрою, якою вони не суперечать
вищезазначеним джерелам.

Операцii, що не регламентованi МСФЗ вiдсутнi.
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обертаються на органiзованих
фiнансових ринках, розраховуеться на ocHoBi поточноi ринковоI BapTocTi на момент
закриття торгiв на звiтну дату. В iнших випадках оцiнка справедливоi BapTocTi rрунтусться
на судженнях щодо передбачуваних майбутнiх грошових потокiв, iснуючоi економiчноi
ситуацiТ, ризикiв, властивих рiзним фiнансовим iHcTpyMeHTaM, та iнших факторiв з
врахуванням вимог МСФЗ 13 <Оцiнка справедливоi BapTocTi>.
Справедлива BapTicTb iнвестицiй,

що активно

Суdження u4оdо зtпiн справеdлuво'i варmосmi фiнансовuх акmuвiв:
Керiвництво Товариства вважае, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають
стосунок до оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB, де ринковi котирування не доступнi, е
ключовим джерелом невизначеностi оцiнок, тому що:

а)

вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки
оцiнки базуються на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок,
волатильностi, змiн валютних KypciB, показникiв кредитоспроможностi
контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки iHcTpyMeHTiB, а також специфiчних
особливостей операцiй; та
|2

б)

вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а
також на доходи (витрати) може бути значним.

Розумiючи важливiсть використання облiкових оцiнок та припущень щодо
справедливоi BapTocTi фiнансових активiв в разi вiдсутностi вхiдних даних щодо

справедливоi BapTocTi першого рiвня, Керiвництво Товариства планус використовувати
оцiнки та судження якi базуються на професiйнiй компетенцii працiвникiв Пiдприемства,
досвiдi та минулих подiях, а такох( з використанням розрахункiв та моделей BapTocTi
фiнансових активiв. Залучення зовнiшнiх експертних оцiнок щодо таких фiнансових
iHcTpyMeHTiB де оцiнка, яка базуеться на професiйнiй компетенцiТ, досвiдi та розрахунках с
недостатньою, на думку Керiвництва е прийнятним та необхiдним.
Використання рiзних маркетингових припущень таlабо методiв оцiнки також може
мати значний вплив на передбачувану справедливу BapTicTb.
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Керiвництво Товариства застосовуе професiйне судження щодо TepMiHiB утримання
фiнансових iHcTpyMeHTiB, цо входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження
за цим питанням rрунтусться на оцiнцi ризикiв фiнансового iHcTpyMeHTy, його
прибутковостi й динамiцi та iнших факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть
бути пов'язанi з призупиненням обiгу цiнних паперiв, що не е пiдконтрольним
керiвництву Товариства фактором i може суттево вплинути на оцiнку фiнансових
iHcTpyMeHTiB.

Суdження u4odo вuявлення ознак знецiнення окmuвiв:
Вiдносно фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, Товариство
на дату виникнення фiнансових активiв та на кожну звiтну дату визнача€ piBeHb
кредитного ризику.
Товариство визнае резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за
фiнансовими активами, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, у розмiрi очiкуваних
кредитних збиткiв за весь строк дiТ фiнансового активу (при значному збiльшеннi
кредитного ризику/лля кредитно-знецiнених фiнансових активiв) або l2-мiсячними
очiкуваними кредитними збитками (у разi незначного зростання кредитного ризику).
Зазвичай очкусться, що очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дii мають бути визнанi
до того, як фiнансовий iHcTpyMeHT стане прострочений. Як правило, кредитний ризик
значно зростае ще до того, як фiнансовий iHcTpyMeHT стане простроченим або буле
помiчено iншi чинники затримки платежiв, що с специфiчними для позичальника,
(наприклад, здiйснення модифiкацii та реструктуризацii).
Крелитний ризик за фiнансовими iнструментами вважаеться низьким, якщо
фiнансовий iHcTpyMeHT мае низький ризик настання дефолту, позичаJIьник мас потужний

потенцiал виконувати

своi договiрнi зобов'язання щодо грошових потокiв

у
короткостроковiй перспективi, а несприятливi змiни в економiчних i дiлових умовах у
довгостроковiй перспективi можуть знизити, але необов'язково здатнiсть позичальника
виконувати своi зобов'язання щодо договiрних грошових потокiв.
Фiнансовi iнструменти не вважаються такими,що мають низький кредитний ризик
лише на пiдставi того, що ризик дефолту за ними е нижчим, нiж ризик дефолту за iншими
фiнансовими iнструментами Товариства або нiж кредитний ризик юрисдикцii, в якiй
Товариство здiйснюе дiяльнiсть.
Очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiТ не визнаються за фiнансовими
iнструментами просто на пiдставi того, що BiH вважаеться iHcTpyMeHToM iз низьким
13

кредитним ризиком у попередньому звlтному перlод1, але не ввах(аеться таким станом на
ЗВiТнУ ДаТу. У такому випадку Товариство з'ясовуе, чи Mzulo мiсце значне зростання
кредитного ризику з моменту первiсного визнання, а отже чи постала потреба у визнаннi
очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дii.

очiкуванi кредитнi збитки вiдображають власнi очiкування Товариства щодо

кредитних збиткiв.

5. Розкриття iнформацii щодо справедливоi BapTocTi
Методики оцiнювання та вхiднi данiо використанi для складання оцiнок за
справедливою вартiстю :
Товариство здiйснюс виключно безперервнi оцiнки справедливоi BapTocTi активiв
та зобов'язань, тобто TaKi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про
фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного перiоду.
класи активiв та
зобов'язань,
оцiнених за

Методики оцiнювання

справедливою

вартiстю

Грошовi кошти

Первiсна та подаJIьша оцiнка
грошових коштiв здiйснюеться
за справедливою вартiстю, яка
дорiвнюс ik номiнальнiй

Метод
оцiнки
(ринковий,
дохiдний,
витратний)
Ринковий

Вхiднiданi

Офiuiйнi курси НБУ

BapTocTi

PiBeHb iepapxii, справеdлuвоi'варmосmi,

do якоzо ншлеilсаmь

оцiнкu справеdлuвоi'

варmосmi:

В складi активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, Товариства
облiковуються грошовi кошти на поточному рахунку банку.
Товариство використовуе iсрархiю справедливоi BapTocTi згiдно вимог МСФЗ 13
кОцiнка справедливоi BapTocTi>. I_{ей МСФЗ встановлюе iерархiю справедливоi BapTocTi, у
якiй передбачено три рiвня вхiдних даних для методiв оцiнки BapTocTi, що
ВикорисТоВуються для оцiнки справедливоi BapTocTi. Iерархiя справедливоТ BapTocTi
встановлюс найвищий прiоритет для цiн котирування (нескоригованих) на активних ринках
на iДентичнi активи або зобов'язання (вхiднi данi 1-го рiвня) та найнихсчий прiоритет для
закритих вхiдних даних (вхiднi данi 3-го рiвня).

Вхiднi данi 1-го рiвня - це цiни котирування (нескоригованi) на активних ринках на

iДентичнi активи або зобов'язання, до яких суб'скт господарювання може мати доступ на
дату оцiнки.

Вхiднi данi 2-го рiвня - це вхiднi данi (oKpiM цiн котирування, вiднесених до l-го

рiвня), якi можна спостерiгати для активу чи зобов'язання, прямо або опосередковано. Що
вхiдних даних 2-го рiвня нЕ}лежать:
а) цiни котирування на подiбнi активи чи зобов'язання на активних ринках;

б) цiни котирування на iдентичнi або подiбнi активи чи зобов'язання на ринках, якi не

€ активними;

В) вхiднi данi, oKpiM цiн котирування, якi можна спостерiгати для активу

чи
зобов'язання, наприклад:
(i) ставки вiдсотка та кривi дохiдностi, що спостерiгаються на звичайних iнтервалах
котирування;
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(ii) лопустима змiннiсть; та
(iii) кредитнi спреди

Вхiднi данi 3-го рiвня - це вхiднi данi для активу чи зобов'язання, яких немае у
вiдкритому лоступi. Закритi вхiднi данi слiд використовувати для оцiнки справедливоi

BapTocTi, якщо вiдповiдних вiдкритих даних немас, що передбачаеться в ситуацiях, коли
дiяльнiсть ринку для активу або зобов'язання на дату оцiнки незначна, або if взагалi немас.

Отже, закритi вхiднi данi мають вiдображати припущення, якi використовували б
учасники ринку, встановлюючи цiну на актив або зобов'язання, в тому числi припущення
про ризик.

Враховуючи склад та структуру активiв Товариства, будь-яких перемiщень мiж
рiвнями iepapxiT у звiтному перiодi не вiдбувалося.
Вплив перiодичних оцiнок справедливоi BapTocTi на прибутки/збитки Товариства
у звiтному перiодi вiдсутнiй.
Iншi розкрumлпя,

u4о влlмаzаюmься

МСФЗ

Фiнансовi активи

13 <Оцiнка справеdлuво'i варmосmЬ:

3l грулня 2019

3l грулня 20l8

року

року

Грошовi кошти, тис. грн.

6 502

Керiвництво Товариства вважае,

що

наведенi розкриття щодо застосування
не вважае, що за межами фiнансовоi звiтностi

справедливоi BapTocTi с достатнiми, i
залишилась буль-яка суттева iнформачiя щодо застосування справедливоТ BapTocTi, яка
може бути корисною для користувачiв промiжноТ фiнансовоТ звiтностi.
6,

Розкрummя iнформацit, u4o пidmверdэrcуе сmаmmi поdанi у фiнансовuх звimах:

,Щохоdа mа вumраmа:
з 05 лютого по

31 грулня

Дохiд з реалiзацii послуг з управлiння активами ПIФ, тис.
грн.

Iншi операцiйнi доходи, тис. грн.
Всього доходiв, тис. грн.

Алмiнiстративнi витрати, тис. грн. у т.ч.:
Витрати на персонiш, тис. грн.

154

у т.ч, вiдрахування на соцiальнi внески

з4

Витрати на оренду примiщення

тис. грн.

5з

Витрати на охорону примiщення, тис. грн.
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15

по 30 грудня

20l8 року

року

,

20l9

з 05 лютого

Витрати на послуги аудитора, тис. грн.

29

Членськи внески до УАIБ, тис. грн.

60

Iншi витрати на ведення господарськоi дiяльностi
Товариства, тис. грн.

Zз

Амортизацiя, тис. грн.

l4

Всього витрат, тис. грн.

з82

Станом на 31. |2.2019 року Товариство отримало збиток у cyMi 382 тис. грн.
OcHoBHi засобu:

Протягом звiтного перiоду Товариство придбало комп'ютерну TexHiKy та станом на 3l
грудня 2019 року ii первiсна BapTicTb склала З7 тис. грн. Заборгованостi з контрагентами за
придбаннi ocHoBHi засоби вiдсутня. Товариство нараховуе амортизацiю прямолiнiйним
методом. ВстановлениЙ строк корисного використання-2 роки. Протягом перiоду з 05
лютого по 31 грулня20|9 року амортизацiйнi вiдрахування склали 14 тис. грн. Станом на
3l грудня 2019 року балансова BapTicTb основних засобiв складас 23 тис. грн.
Станом наЗ1.12.2019 року ocHoBHi засоби не обмеженi на право власностi, не переданi
заставу
для забезпечення зобов'язань. Протягом звiтного перiоду зменшення корисностi та
у
переоцiнки BapTocTi основних засобiв не вiдбувалось.

Грошовi коLumu:
Грошовi операцii протягом перiоду з 05 лютого по 31 грулня 2019 року
проводилися у нацiона-пьноi валютi.
Станом на 3 1 грулня 2019 року на поточному рахунку Товариства, вiдкритому в АТ
кОщадбанк) у м. Киевi, грошовi кошти склаJIи б 502 тис грн. Бiльш детальний аналiз
надiйностi банку наведений у роздiлi 7 кI]iлi та полiтики фiнансовими ризиками).

власнuй капimшl:
Станом на

3l

грудня 2019 року зареестрований та сплачений капiтал складав 7
000 тис. грн. Грошовi кошти надiйшли на поточний рахунок вiдкритий у ФiлiТ Головного управлiння по м. Киеву та КиiЪськiй областi АТ <Ощадбанк>. Статутний
капiтал Товариства сплачений у повному обсязi та заборгованостi учасникiв Товариства
перед Товариством не мас. Непокритi збитки Товариства станом на 31 грудня 2019 року
складають З82тис. грн., вiдповiдно розмiр власного капiталу станом на 3l грулня 20l9
року складае б 6|8 тис. грн.
Вiдповiдно до Статуту, заресстрованого 05.02.2019 р., засновниками Товариства були:

-

Зубеня Олена МиколаiЪна, реестрацiйний номер облiковоi картки платника

податкiв 3089823408, внесла вклад до статутного капiталу Товариства, грошовими
коштами у розмiрi 1 750 000 (один мiльйон ciMcoT п'ятдесят тисяч) гривень 00
копiЙок, що становить 25 (двадцять п'ять) О/о статутного капiталу Товариства;
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Оленяк Людмила Михайлiвна, ресстрацiйний номер облiковоi картки платника
податкiв 2ЗЗ|||З462, внесла вклад до статутного капiталу Товариства, грошовими
коштами у розмiрi l 750 000 (один мiльйон ciMcoT п'ятдесят тисяч) гривень 00
копiЙок, що становить25 (двадцять п'ять) О/о статутного капiталу Товариства;
Юкиш Тетяна Пилипiвна, реестрачiйний номер облiковоi картки платника податкiв
206|912З86, внесла вклад до статутного капiталу Товариства, грошовими коштами
у розмiрi 1 750 000 (один мiльйон ciMcoT п'ятдесят тисяч) гривень 00 копiйок, що
становить 25 (двадцять п'ять) О% статутного капiталу Товариства;

-

Токарський Юрiй Григорович, реестрацiйний номер облiковоi картки платника
податкiв 2|675152|З, BHic вклад до статутного капiталу Товариства, грошовими
коштами у розмiрi 1 750 000 (один мiльйон ciMcoT п'ятдесят тисяч) гривень 00
копiйок, що становить 25 (двадцять п'ять) ОZ статутного капiталу Товариства.

Протягом 2019 року вiдбулись змiни у складi учасникiв Товариства. На

ocHoBi

операцiй з купiвлi-продажу частин часток у статутному капiталi Товариства, згiдно
Протоколу Загальних Зборiв Учасникiв Товариства J\Ъ3 вiд 13.06.2019 р., прийнято
рiшення про змiну складу учасникiв Товариства. Згiдно Статуту (нова редакцiя),
заре€строваного 24.06.20|9 р., учасниками Товариства с:

-

Юкиш Тетяна Пилипiвна, реестрацiйний номер облiковоТ картки платника податкiв
2061912386, вклад до статутного капiталу Товариства 770 000 (ciMcoT сiмдесят
тисяч) гривень 00 копiЙок, що становить 11 (одинадцять) О/о статутного капiталу
Товариства;

-

Токарський Юрiй Григорович, ресстрацiйний номер облiковоi картки платника
податкiв 2|615|52lЗ, вклад до статутного капiталу Товариства 70 000 (сiмлесят
тисяч) гривень 00 копiйок, що становить 1 (один) % статутного капiталу
Товариства;

Оленяк Володимир Володимирович, ресстрацiйний номер облiковоi картки

платника податкiв 3070906133, вклад до статутного капiталу Товариства 1 540 000
(олин мiльйон п'ятсот сорок тисяч) гривень 00 копiйок, що становить22 (двадцять
два) % статутного капiталу Товариства;

Мацюк Ната-гliя Олександрiвна, реестрацiйний номер облiковоi картки платника

Товариства

податкiв 3106309542, вклад до статутного капiталу
l 540
000 (один мiльйон п'ятсот сорок тисяч) гривень 00 копiйок, що становить 22
(двадцять два) О/о статутного кап iталу То в ариства;

Ку"дrп Володимир

Олександрович, ресстраuiйний номер облiковоТ картки
платника податкiв 30289089З1, вклад до статутного капiталу Товариства
1 540 000 (один мiльйон п'ятсот сорок тисяч) гривень 00 копiйок, що
(двадцять два) yо статутного капiталу Товариства;
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становить22

-

Мельник Тарас Мирославович, реестрацiйний номер облiковоi картки платника

податкiв 300290351З, вклад

до статутного капiталу

Товариства

l 540000 (один мiльйон п'ятсот сорок тисяч) гривень 00 копiйок, що станоьить22
(двадцять два) О/о статутного капiталу Товариства
По mо чна Dеб imорс ь ка з аб opzo BaHic mь :
,Щебiторська заборгованiсть за виданими авансами
погашення - вересень 2019 року.
,,Щана

-

4 тис. грн. Очiкуваний

TepMiH

дебiторська заборгованiсть не е фiнансовим активом.

Протягом квiтня - листопада 20|9 року Товариство перерахув€rло грошовi кошти на
користь ТОВ кКазкова оселя)) за Щоговорами поворотноi фiнансовоi допомоги на загальну
суму 9 380 тис. грн. Згiдно умов,Щоговору вiдсотки на отриманi кошти не нараховуються
.Грошовi кошти були повернутi на рахунок Товариства протягом грудня 2019 року. За
результатом проведеного аналiзу ставка дисконтування станоьить |4,2Yо. У зв'язку з тим,
що рiзниця мiж номiнальною вартiстю отриманих грошових коштiв та ik амортизованою
вартiстю знаходиться в межах сутгевостi, порiг якоi визначений в облiковоi полiтицi
Товариства, доходи та витрати за впливом дисконтування в Звiтi про фiнансовi результати
(Звiт про сукупний дохiд) не вiдображенi.
Станом на З1 грулня 2019 року заборгованiсть задоговорами позики вiдсутня.

Резерв

пiд очiкуванi кредитнi збитки вiд

зменшення корисностi дебiторськоi

заборгованостi не створювався.
Kped umор

с

ь

ка з аб opzo ван ic mь :

Кредиторська заборгованiсть зарозрахунками з бюжетом

-

1

Кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування
Кредиторська заборгованiсть з оплати працi

Протягом

20 1 9

-

тис. грн.

-

2 тис. грн.

5 тис. грн.

року Товариство отримало поворотну фiнансову допомогу вiд

засновникiв Товариства у загальнiЙ cyMi 5 465 тис. грн.. Грошовi кошти за Щоговором
поворотноi фiнансовоТ допомоги, укладеним з пов'язаними особами Товариства були
отриманi на розрахунковий рахунок Товариства та повернугi протягом 2019 року. Згiдно
умов Щоговору вiдсотки на отриманi кошти не нараховувались. За результатом проведеного

аналiзу ставка дисконтування становила2ЗYo У зв'язку з тим, що рiзниця мiж номiнальною
вартiстю отриманих грошових коштiв та ix амортизованою вартiстю знаходилась в межах
cyTTcBocTi, порiгякоi визначений в облiковоiполiтицi Товариства, доходи тавитрати за
впливом дисконтування в Звiтi про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) не
вiдображенi.

Оренdа

Станом на 3l грулня2019 року Товариство мае .Щоговiр оренди вiд l4 лютого 2019
року за яким орендуе примiщення, яке використовуеться Товариством для здiйснення його
дiяльностi. Товариство орендус примiщення у фiзичноТ особи-пiдприемця Кушнiр Р.А.
Товариство вiдносить договiр оренди до короткостроковоi оренди з TepMiHoM, що не
перевищу€ 12 мiсяцiв з дати першого застосування, використовуючи звiльнення яке
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передбачене МСФЗ 16 кОрендa>. Оренднi платежi за угодою про операцiйну оренду
визнаються як витрати на прямолiнiйнiй ocHoBi протягом строку оренди. За перiод з 05
лютого по 31 грудня20|9 року оренднi платежi склали 53 тис. грн, Станом на 31 грулня
2019 року заборгованiсть за орендними платежами вiдсутня.

Станом на 3 1 грулня 20 1 9 року Товариство не мае активiв або зобов'язань якi
повиннi бути визнаннi на виконання вимог МСФЗ 16.

Розкрummя tцоdо найбiльш суmm€вuж

сmаmей 3вimу про рух ?ролцовах кошmiв:

Товариство у звiтному перiодi здiйснювало операuii з надання та отримання
поворотних фiнансових допомог. Станом на Зl.L2.2019 р. заборгованiсть за даними
операцiями вiдсутня. В Звiтi про рух грошових коштiв операuiI з надання поворотних
фiнансових допомог вiдображенi
у рядку 3190 кIншi витрачання) у загальноi cyMi 9 382 тис. грн.,
:

.у т.ч.:

-надання поворотноТ фiнансовоi допомоги за ,Щоговорами з ТОВ кКазкова оселя) у
cyMi 9 З82
у рядку 3350 кПогашення позик) у загаJIьноi cyMi 5 465 тис. грн.
у т.ч.:
-поворнення поворотноi фiнансовоi допомоги за,Щоговором з пов'язаними особами у
cyMi 5 465 тис. грн.
у рядку 3095 <Iншi надходженняD у загальноi cyMi 9 380 тис. грн.,
у т.ч.:
-повернення поворотноi фiнансовоi допомоги вiд ТОВ <Казкова оселя) у oyMi 9 380
тис. грн.
у рядку З305 <Отримання позик) у загальноi cyMi 4 465 тис. грн.,
у т.ч.:
-отримання поворотноТ фiнансовоi допомоги вiд пов'язаних осiб Товариства у cyMi 4
465 тис. грн.

Внески до статутного капiталу вiдображенi у рядку 3300 у cyMi 7 000 тис. грн., якi
згiдно Лiцензiйних умов на провадження професiйноi дiяльностi Товариства сплаченi у
повному обсязi виключно грошовими коштами.
IHu,li розкрummя за

МСФ3:

Протягом перiоду з 05 лютого по 31 грулня 2019 року Товариство:
- не укладало жодноТ угоди, платiж за якими здiйснюсться на ocHoBi акцiй та не мало
впливу таких операцiй на фiнансовий стан Товариства згiдно МСФЗ 2;

- не здiйснюваJIо операчiй та iнших подiй якi вiдповiдають визначенню об'еднання
бiзнесу, не утворювало спiльноi дiяльностi об'сднань суб'ектiв господарювання чи бiзнесу
пiд спiльний контроль, не мало впливу коригування на фiнансову звiтнiсть, що стосовно
об'еднання бiзнесу згiдно МСФЗ 3;

- не мало активiв, якi вiдповiдають критерiям, що дозволяють класифiкувати iх як
утриманiдля продажу та регламентованi МСФЗ 5;
- вид економiчноi дiяльностi Товариства мае один звiтний операuiйний сегмент та не
поширюсться на рiзнi географiчнi регiони тому не регламентусться МСФЗ 8;
- не мас нематерiальних активiв, облiк яких регламентуеться МСБО 38;
- не мас iнвестицiйноТ HepyxoMocTi, облiк якоi регламенту€ться
19

МСБО

40.

7. Розкрummя iншоi iнфорлtацi'i
Р оз кр аmmя

iH ф

орлtа цit

Станом на

3

пр

о

п о

в' яз ан i с mор

нu

о

:

.

1.12,2019 року пов'язаними особами Товариства

е:

lнформацiя про пов'язанuх осiб власнuкiв заявнuка - фiзuчнuх осiб

зlп

Прiзвище,
iм'я, по
батьковi
(liзичноТ особи
- власника
заявника та

Реестрацlинии
номер

облiковоi
картки
платника
податкiв*

ii

прямих
родичiв, iнших
пов'язаних осiб
(ступiнь

;
:
,

Iлентифiкацiйний

код

юридичноТ

особи,

щодо

якоi

Мiсцезна-

Повне найменування
юридичноi особи, щодо
якоi icHyc пов'язанiсть

ходження
юридичноТ особи,
щодо якоi icHyc
пов'язанiсть

i
i

lсну€

Частка в
статутному
капiталi
пов'язаноi
особи, О/о

Посада у пов'язанiй
особi

i

пов'язанiсть

j

родинного
зв'язку)

)

з

]6

)

4

,l

Кунлик

30289089з l

42,196,756

Володимир
Олександрович

,-'"-..'.,-

",,-,

;ТОВАРИСТВО З
iоБМЕжЕНоЮ
iВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
l<КоМПАНIЯ З

lвулиця
lстЕльмАхА

lАКТИВАМИ

iбlлинок

|03040, м.Киiв,

22

I

1михАилА,
8А

упрАвлlння

кАКСТоН>

I
I

!,

Мацюк Наталiя

3l

06309542

42796,156

iТоВАРИСТВо

:оБМЕЖЕНоЮ

Олексанлрiвна

]

l-

iупрАвлIння
з

lIокиш
:

Тетяна

]'

iАкТИВАМи

'

]206l9l2386 :цzlsвl sB

.оБМЕЖЕНоЮ

jпилипiвна

]

юкиш Максим

Петрович (син
Юкиш Т.П.)

i
l
i

{iоlii|iiл,iзs :зз228409

fj

1)

|-

J,---

"

]оБмЕжЕною

1

З

:ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
;"АВАГlТ ГЕИМС"

1

i

l

l

i

On""r*

,3070906

l 33

iТоВАРИсТВо

42796756

З

lоБМЕЖЕНоЮ

;ВIДПОВIДАJIЬНlСТIО

2066904034

Володимир

йfiis'

михайлович

lкКоМПАНIЯ З
iУIlРАВЛIННЯ
|ДtТИВАМИ кАКСТОН>
:ТОВАРИСТВО З

:оБМЕжЕНоК)

iВIДПОВIДАJlЬНIСТЮ

i"ЕкрАн"

(батько Оленяк

в.в.)

23зll|3462

Людмила

l429зl87

i,

i
l

]

михайлiвна

;

(MaTip Оленяк

л.м.)

Токарський

м.Киiв,

flиректор

;вулиця
'02217,
jзакгввського,
j

булинок 22

]"

i0З040, м.Киiв,

iвулиItя
lстЕльмАхА
]михпйла,
вд

216,7 5l521.3

42796,156

22

iбуо""о*
a--....'.'.'.'.'.--

i430l6, Волинська

98,з42

]обл., MicTo Луцьк,

1вvлиця
iкАФЕдрАльнА,
12

],--" , *,*"..--- -, --,*- i 430l6, Волинська
iобл., м. Луцьк, вул,
j Кафедральна,
:

ТтоВАРИСТВоЗ

ОБМЕЖЕНОIО
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
KEI(PAH>

lu,o,"
i

i

8

А

]

|булинок
i

оленяк

8

ll

1

Володимир
Володимирович

оленяк

l0З040, м.Киiв,

jвулиця
1стЕльмАхА
iмихАилА,
lбlлинок

-

А

l*

lУПРАВЛIННЯ
;АКТИВАМИ кАКСТоН>
iТоВАРИСТВо

22

,

З

:ВlДПОВlДАЛЬНIСТЮ
ККОМПАНIЯ З

t

j4

]будинок 8

(АкСТоН))

lТОВАРИСТВО

--- ---

iвулиця
lстЕльмАхА
jмихайла,

]ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
,ККОМПАНIЯ З

i

-- "

]03040, м.КиТв,

З

ТОВАРИСТВО

З

20

i'"'""'

;03040, м.Киiв,

l,658

!иректор

ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

Юрiй

l

l

Григорович
(тесть
Мельника Т.М.)

(КоМПАНIЯ З
УПРАВЛIННЯ
АКТИВАМИ КАКСТОН>

Й.поп"п Tupu.

30029035

l

3

42,796,756

Мирославович
(зять

Токарського

ю.г.)

l0

Мельник Iрина iЗlzsЗOЗSOS
Юрiiвна (дочка
Ю.Г,, лружина
Мельника Т.М.)

з22,73з40

;

i

(дочка

Токарського

IО.Г., лружина
Мельника Т.М.)

38960785

i
i
i
i

А

j03040, м,КиТв,

;вулиця
jствльмдхд

:4З025, Волинська

З

ОБМЕЖЕНОIО
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

iовдрисiьо

i

ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"КОFIСАЛТИНГОВА

компАнIя "лIсЕт"

]

!булинок 8

ТОВАРИСТВО

i

i---

iмихайла,

jмихАилА,

"АльФА-луцк,

]

Мельник lрина i3l25303565
ЮрiТвна

З

:СТЕЛЬМАХА

ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
ККОМПАНIЯ З

УПРАВЛIННЯ
АКТИВАМИ КАКСТОН>

Токарського

ll

ТОВАРИСТВО

iвулиця

22

iбулинок 8 А
i

60

iобл., MicTo Лучьк,

ffиректор

iпроспЕкт волI,
iбулинок l9
]

i -,- ----

i430l0, Волинська

з0

:обл., MicTo Лучьк,

!иректор

:вулиця
jгtддрlчнд,
;будинок l

I
I

l2

Мельник Iрина
Юрiiвна (лочка

i'"*'"'
i

зl

iтовАриство з

25303565

;ОБМЕЖЕНОЮ
iВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

Токарського
Ю,Г., дружина
Мельника Т.М.)

lз

i"мАЙтIм

+"

l,*..
.

М.rr""- rpr"a

3 l

[OpiiBHa (лочка

з9 l 55074

25303565

:iТоВАРИсТВо

iнАдрIчнА,
1

a

-

iоБмЕжЕною

I00

!вулиця
iбулинок

З

:ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

Токарського
Ю.Г., лружина
Мельника Т.М.)

:4З005, Волинська
iобл., MicTo Луuьк,

flирекr,ор

iпроспЕкт

i"промIньпАрксЕрвIс" :првзидвнтд
!ггчшввського,
i

l4

Волинська

обл._ MicTo Лчшьк.

'430l0,
i

М.rопЙ1|""u

3l

ЮрiТвна (лочка

25303565

:39078509
;

Токарського
Ю.Г., лружина
Мельника Т,М.)

:

:

ТОВАРИСТВО

З

ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДГIОВIДАЛЬНIСТЮ

"мдл_зАхIд"

булинок 2

;

'',

]43000, Волинська
;обл., MicTo Луrrьк,

l00

iпроспЕкт
iгрушЕвського,
]будинок l

;

:

l5

Iншi пов'язанi особи Мацюк Н.О,, Оленяк В.В., Юкиш Т.П., Токарського Ю.Г., Кунлика В.О., Мельника
Т.М. не володiють 10 i бiльше вiдсоткiв в господарських товариствах та не е керiвниками в таких
товариствах

Також пов'язаною особою Товариства с директор Аршевська Оксана Валерiiвна.
Товариство не бере участi у жодноТ юридичноi особi.
Протягом звiтного перiоду у Товариства були наступнi операцii з пов'язаними
особами:

-

-

Сплата статутного капiтаJIу грошовими коштами засновниками Товариства;

Поворотна фiнансова допомога, отримана вiд учасникiв Товариства протягом
звiтного перiоду. Грошовi кошти були поверненi rrасникам Товариства в повному
обсязi протягом грудня 2019 року. Кiнцева дата повернення - 28 грулня 2019 року.

2l

Загальна сума поворотноi фiнансовоI допомоги, отриманоi та поверненоi
Товариством на банкiвський рахунок, протягом звiтного перiоду вiд уасникiв

Товариства склала 5 465 тис. грн. Таким чином станом на 3 1 грудня 20 1 9 року
заборгованiсть Товариства перед учасниками Товариства вiдсутня.
Заробiтна плата управлiнському персоналу
року - 50 тис грн.: у т.ч

-

за

перiод з 05 лютого по З1 грудня 2019

директор- 50 тис. грн

Itiлi mа полimакu управлiння фiнансовшrпu рuзuкп|иu:
Керiвництво Товариства визнае, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з ризиками i
BapTicTb чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттево змiнитись
Унаслiдок впливу суб'ективних чинникiв та об'сктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок
ВПЛИВУ ЯКих ЗаЗДалегiдь точно передбачити неможливо. !о таких ризикiв вiднесено
кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi. Ринковий ризик включае валютний
РиЗиК, вiДсотковиЙ ризик та iнший цiновий ризик. Управлiння ризиками керiвництвом
Товариства здiйснюеться на ocHoBi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсноi
оцiнки його моrкливого впливу на BapTicTb чистих активiв та застосування iнструментарiю
щодо його пом'якшення.
СТаНОм на

3

1.12.2019 року, враховуючи склад активiв, для Товариства кредитний

РИЗИК е наЙбiльш суттевим, а також ризик лiквiдностi, враховуючi наявну поточну

кредиторську заборгованiсть.

Кредитний ризик
iHcTpyMeHT

-

ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий
не зможе виконати зобов'язання i це буде причиною виникнення фiнансового

ЗбитКУ iншоi сторони. Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iHcTpyMeHToM, як
пОточнi Та депозитнi рахунки у банках, облiгацii та дебiторська заборгованiсть.

Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництва Товариства с оцiнка
КРеДИТОСПРОМожностi контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та
бУль-яка iнша доступна iнформацiя щодо ix спромояtностi виконувати борговi
зобов'язання.

При визначеннi рiвня кредитного ризику фiнансового активу у виглядi грошових
коштiв враховуються в першу чергу данi НБУ. Вiдповiдно до цих даних рейтинговими
компанiями складаються рейтинги банкiв.
СТаНОм на 31 .|2.2019 кредитний ризик с низьким, що пiдтверджуеться чинниками,
ЯКi ВрахоВУють специфiку контрагентiв, загальнi економiчнi умови та оцiнку як
поточного, так i прогнозного напрямкiв змiни умов станом на звiтну дату.
проведеного аналiзу iнформацii щодо
Щане сУдження можливе виходячи
НаДiЙНОстi та стабiльностi банку АТ кОЩАЩБАНК>,якiй третiй piK поспiль е лiдером
РеЙтингУ к50 провiдних банкiв Украiни>. В АТ кОЩАЩБАНК> розмiщенi грошовi кошти
на поточних рахунках Товариства
розмiрi б 8зб тис. грн. Визначено, що дт
КОЩадбанк) проходить процедуру рейтингування у найкращих рейтингових агентствах
cBiTy, висновки яких MaIoTb найбiльшу вагу.
27.|2.2018 р. Мiжнародне рейтингове агентство Moody's пiдвищило рейтинги
ОЩаДбанку з Саа2 до Саа1. Пiдвищення пов'язане з пiдвищенням суверенного рейтингу
Украiни, полiпшенням покритгя проблемних кредитiв банку резервами та наявним

з

в

22

Високим piBHeM лiквiдних активiв. Прогноз за цими рейтингами змiнився на "стабiльний"
"позитивного". https://www.ukrinform.ualrubric-economy/2609906-moodys-pidvisilorеj tingi-osadbanku.html

з

Для

проведення процедури оновлення кредитного рейтингу агентство
використовувало фiнансову звiтнiсть АТ (ОЩАДБАНК), а також внутрiшню iнформацiю,

надану Банком у ходi рейтингового процесу.
,Що того ж мiжнародне рейтингове агентство Fitch Rating у минулому роцi
Пiдтвердило рейтинг АТ (ОЩАДБАНК) за нацiональною рейтинговою шкалою на piBHi

uaAA (дата перегляду

2З,07

.2018 р.),

та

визначило мiжнародний рейтинг

суверенних рейтингiв Украiни. https://www.oschadbank.ualualabout
Позича-пьник
окремий борговий iHcTpyMeHT

або
дуже високою

на

piBHi

з

рейтингом uaAA
кредитоспроможнiстю порiвняно з iншими

характеризуеться
Украiнськими позичальниками або борговими iнструментами. Стабiльний прогноз

вiдсутнiсть на даниЙ момент передумов для змiни рейтингу протягом року.
Враховуючи проведений аналiз, керiвництво Товариства дiйшло висновку, що банки
с достатньо надiйними.
Також для визначення впливу кредитного ризику на змiну справедливоТ BapTocTi
активiв керiвництво Товариства враховус вимоги Рiшення НКЦПФР Jф 1597 вiд
01. 1 0.201 5р. <Про затвердження Положення щодо пруленuiйних нормативiв професiйноТ
Дiяльностi на фондовому ринку та вимог до системи управлiння ризикаN{и>. Згiдно з вище
ЗаЗнаЧеним Положенням, грошовi кошти, що знаходяться на поточному рахунку станом
На 3l. |2.2019, вiднесений до першоТ групи активiв зi ступенем кредитного ризику 0
вiдсоткiв,
Що заходiв з мiнiмiзацiТ впливу кредитного ризику Товариство вiдносить:
ВсТановлення внутрiшнього обмеяtення обсягу дебiторськоТ заборгованостi в активах
ВКаЗУе на

установи;
диверсифiкацiю структури дебiторськоi заборгованостi установи;
ана;liз платоспроможностi контрагентiв;
ЗДiЙснення заходiв щодо недопущення наявностi в активах Товариства простроченоi
дебiторськоi заборгованостi.
також в Товариствi для внутрiшньоi системи заходiв iз запобiгання та мiнiмiзацii
ВПЛиВу ризикiв cTBopeHi: система управлiння

ризиками, внутрiшнiй аулит (контроль),

Основними методами управлiння кредитними ризиками Товариства с:
- попередня оцiнка фiнансового стану сторони майбутнього контракту;
- експертна оцiнка фiнансових iHcTpyMeHTiB.

Ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме трулнощi при виконаннi
ЗОбОв'яЗань, пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом
поставки грошових коштiв або iншого фiнансового активу.
Товариство здiйснюс контроль лiквiдностi шляхом планування поточноi лiквiдностi.
Товариство аналiзус термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та
iНшими фiнансовими активами, зобов'язаннями, а також прогнознi потоки грошових
коштiв вiд операцiйноi дiяльностi.
Управлiння капimаломз
Товариство здiйснюе управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей:
Zз

.

зберегти сгtроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно
надалi забезпечувало дохiд для учасникiв Товариства та виплати iншим

i

зацiкавленим сторонам;

о

забезпечити належний прибуток учасникам Товариства завдяки встановленню
цiн на послуги Товариство, що вiдповiдають рiвню ризику.

Керiвництво Товариства здiйснюе огляд структури капiталу на щорiчнiй ocHoBi.
Станом на 31.12.20119 року власний капiтал Товариства включае:
зареестрований

непокритий

Разом

капiтал -

збиток

7 000 тис. грн.
- 382 тис. грн.

-

6

бl8 тис. грн.

Розмiр регулятивного капiталу (власнi кошти) Товариства станом на 31,12.2019 р.
складас б бl8 тис грн., якиЙ складасться з розмiру статутного капiталу в cyMi 7 000 тис. грн.,
ЩО ЗМеншениЙ на розмiр збиткiв поточного року 382 тис. грн. фозрахунок проведено
вiДповiдно до Положення щодо пруденцiйних нормативiв професiйноi дiяльностi на
фондовому ринку та вимог до системи управлiння ризиками, затвердженого рiшенням
НкЦПФР J\ъ 1597 вiд 01.10.2015р.).
- розмiр власних коштiв, станом на 31 . |2.2019 р. складае б

- норматив достатностi власних коштiв, станом на
Товариством у 2019 роцi

-

6|7

7З7 ,04

31 .12.20119

коефiцiент покриття операцiйного ризику, станом

грн

р. не розраховуеться

на

З1.12.2019

розраховуеться Товариством у 2019 роцi
- коефiцiент фiнансовоi стiйкостi, станом на 31.12.20|9 р. складае 0,9988

П ор iB нял

ьн

а

р.

не

iH ф о рлt а цiя :

Повний пакет звiтностi за МСФЗ повинен мiстить порiвняльну iнформацiю за 2
пОпереднiх перiоди. Товариством порiвняна звiтнiсть не надаеться, т. к. Товариство
ЗаРе€сТроВано в единому державному peccTpi юридичних осiб, фiзичних осiбпiдприемцiв та громадських формувань: 05 лютого 2019 року.
Поdi'i пiсля dаmа балансу:

Подiй пiсля дати балансу якi могли вплинуть на прийняття економiчного рiшення

користувачiв не вiдбувалось.

Вплuв ziперiнфляцii:
МСБО 29 кФiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцii> не встановлюе абсолютного
рiвня, на якому вважаеться, що виникае гiперiнфляцiя. Необхiднiсть перераховувати
фiнансовi звiти згiдно з цим Стандартом е питанням судження.
За даними коментаря НБУ щодо рiвня iнфляцiТ у 20|9 роцi вiд 10.01.2020 poкyr
кСпоuсuвча iнфляцiя сповiльнuлtася з 9,8О% у 20lB роцi do 4,1О% у 2019 роцi, за
dанutlu!ерJюсmаmу. Оmэюе за пidсулtка-мu 2019 року Нацiональнuй банк dосяzнув
сереdньосmроковоi'цiлi з iнфляцii'в 5Ой * Iв.п, яку НБУ dекларував з 2015 року mа яку було
вuзначено ocHoBHlLMu засаdалчtu zроu.лово-креdumноi' полimuкu на 2019 pit mа
с ер е d н ь о с

mро ко ву пе р с пе кmuву.

Сповiльнення iнфляцii вuявuлося суmmевiшuпt, Hiъtc переdбачалося в проzнозах НБУ,
24

опублiкованuх в Iнфляцiйнuх звimахупроdовэtс 20I9 року (б,3% на кiнець року), а mano}lc
оцiнках iHu,tux експерmнuх орzанiзацiй.

у

Нацiональнuй банк i наdалi буdе спряjчlовуваmu свою д4онепхарну полimuку на
пidmрuмку iнфляцiйноl'цiлi, всmановленiй на piBHi 5О/о iз dопусmuмuлt diапазоном колuвалtь t
] в.п,
Нuзькuй piBeHb iнфляцii' сmворловаmuме уJиовu dля сmiйкоzо еконол4iчноzо зросmання,
dеdоларuзацii' etcoHotиiKu mа зdеu,tевлення креdumнuх peq)pciB dля бiзнесу mа населення))

Така iнформацiя дозволяс зробити висновок, що УкраiЪа не е краiною з
гiперiнфляцiйною економiltою, Вiдповiдно, фiнансова звiтнiсть ТОВАРИСТВА З
ОБМЕ)tЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТIО (КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ
(AKCTOI]> не пiдлягас перерахунку iз застосуванням МСБО 29 <Фiнансова звiтнiсть
умовах гiперiнфляцii>.

Щиректор

I-оловний бух

Ьrl96ё

ffi

о.в.
о.

25

I.

в

