
 

 

22 

Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО 

Загальна інформацію про компанію з управління активами: 

- Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЄВРОІНВЕСТ" 

- Скорочене найменування: ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» 

- Дата державної реєстрації: 13.06.2005 року 

- Юридична та фактична адреса: Україна, 01042, м. Київ, вул. Івана Кудрі, 20 

- Країна реєстрації: Україна 

- Офіційна веб-сторінка компанії: silvergroup.ua (http://silvergroup.ua/?page_id=54) 

- Email: kua-evroinvest@ukr.net 

- Тел./факс: 0444517151, 0445292465 

Основним видом діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЄВРОІНВЕСТ" (надалі - Товариство) є надання послуг 

з управління фондами (управління активами інституційних інвесторів та адміністрування 

недержавних пенсійних фондів).  

У звітному році Товариство здійснювала управління активами чотирьох пайових фондів: 

- Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Прибутковий» (код ЄДРІСІ 231941). 

- Пайовий венчурний інвестиційний «Дніпро» недиверсифікованого виду закритого типу (код 

ЄДРІСІ 233320). 

- Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Карпати» недиверсифікованого виду закритого типу 

(код ЄДРІСІ 233697). 

- Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Київ» недиверсифікованого виду закритого типу (код 

ЄДРІСІ 233698). 

Також у 2016 році Товариство згідно договорів розпочало управління активами двох 

корпоративних фондів: 

- Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний 

інвестиційний фонд «Глобал Девелопмент»» (код ЄДРІСІ 13300408) – згідно договору про управління 

активами № 1/27/05 від 27.05.2016 року 

- Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний 

інвестиційний фонд «Новос»» (код ЄДРІСІ 1331572) – згідно договору про управління активами № 

1/26/12 від 26.12.2016 року 

Товариство має наступну ліцензію: 

- Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління 

активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) видана згідно рішення 

НКЦПФР № 1285 від 18.08.2015 року, строк дії з 23.09.2015 р. і необмежено. 

Кількість працівників станом на 31 грудня 2016 р. та 31 грудня 2015 р. складала 7 осіб. 

Станом на 31 грудня 2016 р. відбулися зміни у складі засновників Товариства порівняно із 31 

грудня 2015 р. Їх склад наступний: 

Учасники товариства: 31.12.2016 31.12.2015 

 % % 
ТОВ «КИЇВ-ДІЛЕР» 8,99 63,40 
Сєрєбрєнніков Денис Вікторович 35,29 35,29 

Сєрєбрєннікова Діана Вікторівна 8,22 1,27 

Золотар Андрій Анатолійович - 0,04 
ТОВ «МЕГЛЕР» 9,50 - 
ТОВ «АРВІНГ» 9,50 - 
ТОВ «ІК «ВСЕСВІТ-ЛЕНД» 9,50 - 
Зимовець Людмила Михайлівна 9,50 - 
Паньків Анастасія Вікторівна 9,50 - 
Всього 100,00 100,0 

2. ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ І ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

ТОВАРИСТВОМ 

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, зокрема інвесторів, органів контролю та інших користувачів. 

http://silvergroup.ua/?page_id=54
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Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2016 

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 2016 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 2016 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, зокрема Законом України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». 

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

В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, оприлюднено 

такий стандарт як МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», який набуває чинності з 01 січня 2018 року.  

Оскільки застосування МСФЗ раніше дати набуття чинності дозволяється, то керівництвом 

Товариства прийнято рішення про застосування МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» до фінансових 

звітів Товариства за період, що закінчується 31 грудня 2016 року. МСФЗ 9 впроваджує нові вимоги до 

класифікації та оцінки фінансових активів і зобов’язань. Тому положення цього стандарту суттєво 

впливає на фінансову звітність Товариства. 

Станом на 1 січня 2016 р. прийнято також застосування нових стандартів та інтерпретацій,  

перелік яких зазначено нижче: 

МСФЗ (IFRS) 14 «Рахунки відкладених тарифних різниць» 

Поправки до МСФЗ (IFRS)  11 «Угоди про спільну діяльність 

Поправка до МСФЗ (IАS) 16 і МСФЗ (IАS) 38 «Роз'яснення допустимих методів амортизації» 

Поправки до МСФЗ (IАS) 16 і МСФЗ (IАS) 41 «Сільське  господарство:  плодові  культури» 

Поправки до МСФЗ (IАS) 27 « Метод дольової участі в окремій фінансовій звітності» 

Поправки до МСФЗ (IFRS)   10, МСФЗ(IFRS)12 і МСФЗ (IАS)  28  «Застосування винятку з 

вимоги консолідації для інвестиційних компаній» 

Поправки до МСФЗ (IAS) 1 відповідно  до  Ініціативи  з  покращення  якості розкриття  

інформації 

Щорічні  удосконалення  МСФЗ  2012 - 2014  року   

Перелічені вище стандарти  та поправки не  мають суттєвого впливу на фінансове положення та 

фінансовий результат Компанії. 

2.3. 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. 

2.4. Припущення про безперервність діяльності 

Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, 

відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної 

діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому 

випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської 

діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності. 

2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності 

Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником 

Товариства 03 лютого 2017 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити 

зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.  

2.6. Звітний період фінансової звітності 

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік - період з 

01 січня по 31 грудня 2016 року. 

2.7. Економічне середовище, в умовах якого  Товариство  проводить свою діяльність  

Свою діяльність Товариство проводить в Україні. 

Товариство функціонує в не стабільному середовищі, що пов’язано з глибокою економічною 

кризою, політичною нестабільністю та продовженням збройного конфлікту на сході України. 

Ситуація ускладнюється суттєвими коливаннями валютного курсу національної валюти.  

Керівництво впевнене, що воно вживає та буде вживати усіх необхідних заходів для 

забезпечення стабільної діяльності Товариства та отримання доходів. 
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2.8. Представлення інформації у вигляді порівняння 

 Інформація представлена наступними формами фінансової звітності: 

 два звіти про фінансовий стан (баланси); 

 два звіти про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіти про фінансові результати); 

 два звіти про рух грошових коштів (за прямим методом); 

 два звіти про зміни у власному капіталі (звіти про власний капітал); 

 примітки. 

3. СУТТЄВІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

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

Ця фінансова звітність підготовлена на основі оцінки за справедливою вартістю. Передбачувана 

справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з використанням наявної 

інформації про ринок і відповідних методів оцінки.  Основні засоби оцінені на основі моделі 

переоцінки за переоціненою вартістю, яка є їх справедливою вартістю за мінусом будь-якої подальшої 

накопиченої амортизації та подальших накопичених збитків від зменшення корисності.  

3.2. Загальні положення щодо облікових політик 

3.2.1. Основа формування облікових політик 

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. 

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 висновками РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме 

доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до яких застосовуються. Такі 

політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим. 

3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках 

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. 

Товариство не застосовувало зміни в облікових політиках в 2016 році порівняно із обліковими 

політиками, які Товариство використовувало для складання звітності за період, що закінчився 

31.12.2015 року. 

3.2.3. Форма та назви фінансових звітів 

Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим 

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», а саме: 

 два звіти про фінансовий стан (баланси); 

 два звіти про фінансові результати (звіти про сукупний дохід); 

 два звіти про рух грошових коштів (прямим методом); 

 два звіти про власний капітал (звіти про зміни у власному капіталі); 

 примітки до звітів. 

3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах 

Згідно НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або 

збитку, за класифікацією, основаною на методі "функції витрат" або "собівартості реалізації", згідно з 

яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на 

збут або адміністративну діяльність. Товариство відповідно до цього відносило основні витрати до 

категорії витрат на адміністративну діяльність, а не собівартості реалізації. 

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. Визнання та оцінка фінансових інструментів 

Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки коли 

воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або 

продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку. 

Товариство визнає такі категорії фінансових активів: 

 фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату 

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

 фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату 

переоцінки в іншому сукупному доході 

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, які безпосередньо належить до придбання або випуску 

фінансового активу чи фінансового зобов'язання. 

Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у 

відповідних розділах облікової політики. 

3.3.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти 

Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках. 

Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно 

конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. 

Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку 

погашення, наприклад, протягом не більше ніж три місяці з дати придбання. 

Грошові кошти та їх еквіваленти 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.2.3 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. 

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється 

у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України (НБУ). 

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. Дебіторська заборгованість 

Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою контрактне право отримати 

грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта господарювання. 

Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли 

Товариство стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту. Первісна оцінка 

дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості 

погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки. 

Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова 

вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів. 

Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою 

вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми резерву 

на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає 

суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття понесених збитків. Для фінансових активів, 

які є істотними, резерви створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів, для 

фінансових активів, суми яких індивідуально не є істотними - на основі групової оцінки. Фактори, які 

Товариство розглядає при визначенні того, чи є у нього об’єктивні свідчення наявності збитків від 

зменшення корисності, включаючи інформацію про тенденції непогашення заборгованості у строк, 

ліквідність, платоспроможність боржника. 

Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку від 

зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подією, яка 

відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення 

корисності сторнується за рахунок коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку чи 

збитку. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок 

створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності. 

Дебіторська заборгованість може бути нескасовно призначена як така, що оцінюється за 

справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, якщо таке 

призначення усуває або значно зменшує невідповідність оцінки чи визнання (яку інколи називають 
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«неузгодженістю обліку»), що інакше виникне внаслідок оцінювання активів або зобов’язань чи 

визнання прибутків або збитків за ними на різних підставах. 

Подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка 

дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки. 

Грошові потоки, пов’язані з короткостроковою дебіторською заборгованістю, не дисконтуються, 

якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 

Поточна торгова дебіторська заборгованість та інша поточна дебіторська заборгованості 

відображаються за справедливою вартістю, яка дорівнює її вартості погашення (балансовій вартості). 

У разі змін справедливої вартості дебіторської заборгованості, що мають місце на звітну дату, такі 

зміни визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду. 

3.3.4. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням 

результату переоцінки у прибутку або збитку 

До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату 

переоцінки у прибутку або збитку, відносяться акції, інвестиційні сертифікати та паї (частки) 

господарських товариств.  

Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю. 

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

організатора торгівлі у разі його наявності. 

 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 ціна на актив є найнижчою, приймається за основний ринок 

або, за відсутності основного ринку, за найсприятливіший ринок, оскільки на такому ринку простіше 

реалізувати такий актив. 

При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості, які 

відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість. 

 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, може 

здійснюватися за останньою балансовою вартістю або середньоринковою вартістю операцій купівлі-

продажу таких акцій, якщо є активний ринок для цієї акції. Активним ринком може визнаватись і 

позабіржовий ринок. 

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 або середньоринковою вартістю 

операцій купівлі-продажу таких акцій, якщо є активний ринок для цієї акції. Активним ринком може 

визнаватись і позабіржовий ринок. Це має місце коли відсутні додаткові вхідні дані, які можуть 

допомогти визначити справедливу вартість цього фінансового інструменту. 

 Якщо є підстави вважати, що балансова вартість суттєво відрізняється від справедливої, 

Товариство визначає справедливу вартість за допомогою інших методів оцінки. Відхилення можуть 

бути зумовлені значними змінами у фінансовому стані емітента та/або змінами кон’юнктури ринків, 

на яких емітент здійснює свою діяльність, а також змінами у кон’юнктурі фондового ринку. 

Справедлива вартість акцій, обіг яких зупинено, у тому числі цінних паперів емітентів, які 

включені до Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, визначається із урахуванням наявності 

строків відновлення обігу таких цінних паперів, наявності фінансової звітності таких емітентів, 

результатів їх діяльності, очікування надходження майбутніх економічних вигід.  

Справедлива вартість акцій, обіг яких зупинено і відсутня фінансова звітність за декілька 

минулих періодів, дорівнює нулю на дату оцінки. 

Справедлива вартість інвестиційних сертифікатів, які не мають біржового курсу, дорівнює 

вартості одного сертифіката, розрахованого відповідно до законодавства, що регулює діяльність 

інститутів спільного інвестування у разі якщо таку вартість можна отримати. 

Справедлива вартість корпоративних прав (паїв/часток), які не мають біржового курсу і 

визначити вартість яких іншими методами неможливо, дорівнює пропорційній частці вартості чистих 

активів компанії, паї/частки якої придбанні. 

3.3.5. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю 

До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Товариство може 

відносити облігації та векселі. Після первісного визнання Товариство оцінює їх за амортизованою 

собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка, за вирахуванням збитків від знецінення, 

якщо вони є. 
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3.3.6. Зобов'язання 

Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які підлягають погашенню протягом 12 місяців з 

моменту їх виникнення.  

Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання 

зобов’язань.  

Поточні зобов’язання оцінюються за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення 

на дату оцінки.  

Довгострокові зобов’язання після первинного визнання оцінюються 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. Згортання фінансових активів та зобов'язань 

Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здійснювати 

залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати 

зобов'язання одночасно. 

3.4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів 

3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів 

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 та вартість яких більше 6 000 грн.  

У подальшому основні засоби оцінюються за моделлю переоцінки. 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. Подальші витрати. 

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. Амортизація основних засобів. 

Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом з 

використанням таких щорічних норм: 

будівлі -  5 %; 

машини та обладнання - 50 % 

транспортні засоби - 20 % 

меблі - 33 %. 

інші - 50% 

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. Нематеріальні активи 

Нематеріальні активи, які визнаються, оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої 

накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація 

нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу з використанням 

щорічної норми 33%. Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших 

юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав. 

3.5. Облікові політики щодо інвестиційної нерухомості 

3.5.1. Визнання інвестиційної нерухомості 

До інвестиційної нерухомості Товариство відносить нерухомість (землю чи будівлі, або частину 

будівлі, або їх поєднання), утримувану на правах власності або згідно з угодою про фінансову оренду 

з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох 

цілей, а не для: (а) використання у виробництві чи при постачанні товарів, при наданні послуг чи для 

адміністративних цілей, або (б) продажу в звичайному ході діяльності. 

Інвестиційна нерухомість визнається як актив тоді і тільки тоді, коли: (а) є ймовірність того, що 

Товариство отримає майбутні економічні вигоди, які пов’язані з цією інвестиційною нерухомістю, (б) 

собівартість інвестиційної нерухомості можна достовірно оцінити. 
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Якщо будівлі включають одну частину, яка утримується з метою отримання орендної плати та 

другу частину для використання у процесі діяльності Товариства або для адміністративних цілей, в 

бухгалтерському обліку такі частини об'єкту нерухомості оцінюються та відображаються окремо, 

якщо вони можуть бути продані окремо.  

3.5.2. Первісна та послідуюча оцінка інвестиційної нерухомості 

Первісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю. Витрати на операцію 

включаються до первісної вартості. Собівартість придбаної інвестиційної нерухомості включає ціну її 

придбання та будь-які витрати, які безпосередньо віднесені до придбання. Безпосередньо віднесені 

витрати охоплюють, наприклад, винагороди за надання професійних юридичних послуг, податки, 

пов’язані з передачею права власності, та інші витрати на операцію. 

Оцінка після визнання здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки. Прибуток або 

збиток від зміни в справедливій вартості інвестиційної нерухомості визнається в прибутку або збитку. 

Амортизація на такі активи не нараховується.  

Якщо оцінити справедливу вартість неможливо, Товариство обрає для оцінки об’єктів 

інвестиційної нерухомості модель оцінки за собівартістю відповідно до МСБО 16 та застосовує такий 

підхід до всієї інвестиційної нерухомості, при цьому розкриваються причини, з яких не 

використовується справедлива вартість. 

3.6. 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 фінансові результати. 

3.7. 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. 

3.8. Облікові політики щодо податку на прибуток 

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого 

податків. 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. 



 

 

29 

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. 

3.9. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань  

3.9.1. 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. 

3.9.2. Виплати працівникам 

Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після 

вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очікувану вартість короткострокових 

виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, 

які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних. 

3.9.3. Пенсійні зобов'язання 

Відповідно до українського законодавства, Товариство утримує внески із заробітної плати 

працівників до Пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із 

поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати відображаються у періоді, в якому були надані 

працівниками послуги, що надають їм право на одержання внесків, та  зароблена відповідна заробітна 

платня.  

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

3.10.1 Доходи та витрати 

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. 

Дохід – це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження 

чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов’язань, результатом чого є 

збільшення чистих активів, за винятком збільшення, пов’язаного з внесками учасників. 

Дохід визнається у звіті про фінансові результати за умови відповідності визначенню та 

критеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або 

зменшення зобов’язань. 

Дохід від продажу фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості або інших активів 

визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов: 

а) Товариство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю на 

фінансовий інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи; 

б) 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; 

в) суму доходу можна достовірно оцінити; 

г) ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією; 

та 

ґ) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно оцінити. 

Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів. 

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. 
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3.10.2. 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. 

3.10.3. 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. 

Товариство використовувало обмінні курси на дату балансу: 

                                                            31.12.2016 31.12.2015 
Гривня/1 долар США 27,1908 24,0007 

Гривня/1 євро 28,4226 26,2231 

3.10.4. 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. 

4. 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. 

4.1. 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. 

4.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства 

Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, 

розраховується на основі біржових курсів, встановлених на таких фінансових ринках. У разі якщо для 

цінних паперів (зокрема акцій) активним ринком є позабіржовий ринок, то за справедливу вартість 

такого інструмента може використовуватись середньоринкова вартість за певний період. 
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Справедлива вартість паїв/часток дорівнює пропорційній частці вартості чистих активів компанії, 

частками/паями якої полодіє Товариство або останній балансовій вартості, якщо суттєвих змін 

протягом року не відбулось або відсутня необхідна інформація. 

Справедлива вартість інвестиційних сертифікатів, які не мають біржового курсу, дорівнює 

вартості одного сертифіката, розрахованого відповідно до законодавства, що регулює діяльність 

інститутів спільного інвестування у разі якщо таку вартість можна отримати. 

В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних 

майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим 

інструментам, фінансового стану емітента, рішень НКЦПФР та інших органів державної влади, інших 

факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості». 

4.3. 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. 

Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати 

значний вплив на передбачувану справедливу вартість.  

4.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів 

Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових 

інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим питанням 

ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці та інших 

факторах. Проте існують невизначеності, які можуть бути пов’язані з призупиненням обігу цінних 

паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на 

оцінку фінансових інструментів. 

Зокрема, на думку керівництва Товариства, у 2017 році можливо розпочнеться процес продажу 

корпоративних прав ТОВ «ФК «Іноваційна фінансова компанія». 

4.5. Використання ставок дисконтування 

Станом на 31.12.2016 середньозважена ставка за портфелем банківських депозитів у національній 

валюті в банках, у яких не введено тимчасову адміністрацію або не запроваджено ліквідаційну 

комісію, становила 10,5 % річних, за портфелем депозитів у доларах США – 6,7 % річних. Дані ставки 

Товариство готове було брати для дисконтування, якби в складі активів Товариства знаходились 

активи, для яких необхідно було визначити теперішню вартість. 

4.6. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів 

Акції ВАТ «ФК «Волинь» були у попередній звітності оцінені за справедливою вартістю, яка 

дорівнює нулю, оскільки ці акції зупиненні в обігу та фінансова звітність не публікується декілька 

років. Також існує загроза банкрутства цієї юридичної особи. Загальна ймовірність накопичення 

майбутніх грошових потоків цим активом дуже мала. Тому на 31 грудня 2016 року їх вартість 

залишається дорівнювати нулю. 

На кожну звітну дату Товариство проводить аналіз дебіторської заборгованості, іншої 

дебіторської заборгованості та інших фінансових активів на предмет наявності ознак їх знецінення. 

Збиток від знецінення визнається виходячи з власного професійного судження керівництва за 

наявності об’єктивних даних, що свідчать про зменшення передбачуваних майбутніх грошових 

потоків за даним активом у результаті однієї або кількох подій, що відбулися після визнання 

фінансового активу. 

4.7. Судження щодо визнання економіки у стані гіперінфляції, відповідно до положень МСБО 

29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції». 
Відповідно до пункту 3 МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» показником 

гіперінфляції є характеристики економічного середовища країни. Ці характеристики є кількісними і 

якісними.  
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Щодо аналізу кількісного фактору. Статистичні дані Міністерства статистики України свідчать, 

що кумулятивний рівень інфляції за останні три роки наблизився та перевищив 100%. Цей показник 

незначно вище за 100% і складає лише 101,2% на кінець 2016 року. Ми очікуємо, що за результатами 

2017 року рівень інфляції зменшиться. Національний банк України прогнозує рівень інфляції на 2017 

рік – 9,1 %, на 2018 рік – 6%. Міжнародний валютний фонд прогнозує рівень інфляції в Україні на 

2017 рік у розмірі 8,5 %. При цьому, за попередні роки рівень інфляції складав: за 2014 рік – 24,9 %, за 

2015 рік – 43,3 %, за 2016 рік – 12,3 %. Тобто у наступні роки кумулятивний рівень інфляції за останні 

три роки не буде перевищувати 100%. 

Аналіз якісних факторів пункту 3 МСБО 29 не дає аргументованих доказів того, що економіка 

України є гіперінфляційною, а саме:  

- немає офіційно підтвердженої інформації, що основна маса населення віддає перевагу 

збереженню своїх цінностей у формі немонетарних активів або у відносно стабільній іноземній 

валюті і що суми, утримувані в національній валюті, негайно інвестуються для збереження 

купівельної спроможності;  

- немає офіційно підтвердженої інформації і даних, що основна маса населення розглядає грошові 

суми не в національній грошовій одиниці, а у відносно стабільній іноземній валюті. За офіційними 

даними Нацбанку України схильність до заощаджень населення на цей час досі становить величину 

нижче нуля, тобто основна маса населення витрачає раніше заощаджені кошти; 

- відсоткові ставки, реальна заробітна плата та ціни формуються ринком (тобто через попит та 

пропозицію) і не обов’язково індексуються згідно індексу інфляції. Індексації підлягає лише частка 

заробітної плати і лише при деяких умовах; 

- немає офіційно підтвердженої інформації та спостереження, що продаж та придбання на умовах 

відстрочки платежу підприємствами здійснюється за цінами, які компенсують очікувану втрату 

купівельної спроможності протягом періоду відстрочки платежу, навіть якщо цей строк є коротким. 

До того ж МСБО 29 не встановлює абсолютного рівня, на якому вважається, що виникає 

гіперінфляція. Необхідність перераховувати показники фінансових звітів, згідно з цим Стандартом, є 

питанням судження управлінського персоналу підприємства. 

Отже, здійснивши аналіз кількісного та якісних факторів, Товариство дійшло висновку щодо 

недостатності характеристик, які свідчать, що загальний стан економіки країни є гіперінфляційним. 

Тому управлінським персоналом було прийняте рішення не застосовувати за результатами 2016 року 

норми МСБО 29 і не здійснювати перерахунок показників фінансової звітності.  

Але, поряд з тим, підприємство буде слідкувати за рівнем інфляції протягом 2017 та наступних 

років, враховуючи, що функціональною валютою підприємства є українська гривня. 

 

5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості  

5.1. 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 

Товариства, 

оцінених за 

справедливою 

вартістю  

 

Методики оцінювання 

Метод 

оцінки 

(ринковий, 

дохідний, 

витратний) 

 

Вихідні дані 

Грошові кошти та їх 

еквіваленти 

Первісна та подальша оцінка 

грошових коштів та їх 

еквівалентів 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 

Ринковий,  

дохідний, 

витратний 

Офіційні біржові курси 

організаторів торгів на 

дату оцінки, за 

відсутності визначеного 

біржового курсу на дату 

оцінки, 

використовується 

остання балансова 
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оцінки. вартість або середньо 

ринкова ціна на 

активних ринках, ціни 

закриття біржового 

торгового дня. 

Цінні папери, які 

зупиненні в обігу і 

тривалий час не 

оприлюднюють 

звітності обліковуються 

за нульовою вартістю. 

Паї/частки оцінюються 

за вартістю чистих 

активів компанії, в якій 

Товариство приймає 

участь 

Інвестиційні 

сертифікати оцінюються 

за вартість сертифіката 

відповідно до вартості 

чистих активів, 

розрахованої відповідно 

до норм законодавства, 

яке регулює діяльність 

ІСІ 

Торговельна та інші 

дебіторська 

заборгованість 

Первісна та подальша оцінка 

дебіторської заборгованості 

здійснюється за справедливою 

вартістю, яка дорівнює вартості 

погашення, тобто сумі очікуваних 

контрактних грошових потоків на 

дату оцінки. 

Дохідний Контрактні умови, 

ймовірність погашення, 

очікувані вхідні грошові 

потоки. 

Поточна дебіторська 

заборгованість 

оцінюється за 

справедливою вартістю, 

що дорівнює вартості 

погашення, без 

врахування 

дисконтування. 

Поточні 

зобов’язання 

Первісна та подальша оцінка 

поточних зобов’язань 

здійснюється за вартістю 

погашення 

Витратний Контрактні умови, 

ймовірність погашення, 

очікувані вихідні 

грошові потоки 

Основні засоби На основі оцінки незалежним 

оцінювачем 

Ринковий Ринкова вартість 

подібних активів, 

вартість заміщення 

тощо 

5.2. Вплив використання закритих вхідних даних (3-го рівня) для періодичних оцінок 

справедливої вартості на прибуток або збиток 

Впливу використання закритих вхідних (3-го рівня) для періодичних оцінок справедливої вартості 

на прибуток або збиток у 2016 році не було. 

5.3. 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 

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Дата оцінки 31.12.1

6 

31.12.1

5 

31.12.16 31.12.1

5 

31.12.16 31.12.15 31.12.16 31.12.1

5 

Фінансові – – 3264 29716 27180  30444 29716 



 

 

34 

інвестиції 0 

Торговельна 

та інші 

дебіторська 

заборгованіст

ь 

 

- 

 

- 

 

- 

– 157 281 157 281 

До другого рівня у 2016 році належать оцінки вартості інвестиційних сертифікатів ПВІФ 

«Карпати» (3 256 тис. грн.) та акції ПАТ «РА «РЕФЕЙ» (8 тис. грн.). Дані третього рівня ієрархії для 

оцінки справедливої вартості використовувались для оцінки акцій ПАТ «ЕКОКЛІН» (82 тис. грн.), 

часток в статутному капіталі ТОВ «ІНДЕКС 2015» (1900 тис. грн.), ТОВ «ФК «Іноваційна фінансова 

компанія» (25198 тис. грн.), та вартості торгівельної та іншої поточної дебіторської заборгованості на 

суму 157 тис. грн. (в цій сумі відображено 17 тис. грн. винагороди за управління активами фондів, 138 

тис грн. заборгованості з податкового кредиту ПДВ та 2 тис. грн. ненаданих послуг Українським 

інститутом розвитку фондового ринку). 

У 2015 році на основі даних другого рівня оцінювались частка в статутному капіталі ТОВ «ФК 

«Іноваційна фінансова компанія» (29616 тис. грн.) та акції ПАТ «Білоцерківський агрохімцентр» (100 

тис. грн.). На основі даних третього рівня ієрархії оцінювалась дебіторська заборгованість в розмірі 

281 тис. грн.  (заборгованість з податкового кредиту ПДВ на суму 155 тис. грн., винагорода за 

управління активами фондів 114 тис. грн. та інша дебіторська заборгованість на загальну суму 12 тис. 

грн.) 

До третього рівня у 2015-2016 роках віднесенні акції ВАТ «ФК «Волинь» (оцінені за нулевою 

вартістю). 

5.4. Переміщення між 2-м та 3-м рівнями ієрархії справедливої вартості 

У 2016 році порівняно з 2015 роком прийнято рішення перевести до третього рівня ієрархії 

справедливої вартості вартість частки ТОВ «ФК «Іноваційна фінансова компанія» у зв’язку зі 

зменшенням активності компанії та зниженням обсягу торгівлі подібними активами на ринках. 

5.5. Рух активів, що оцінюються за справедливою вартістю з використанням вихідних даних 3-

го рівня ієрархії 

Класи активів, 

оцінених за 

справедливою 

вартістю з 

використанням 3-го 

рівня ієрархії 

Залишки станом 

на 31.12.2015 р. 

Зменшення Залишки станом 

на 31.12.2016 р. 

Стаття (статті) у 

прибутку або 

збитку, у якій 

прибутки або 

збитки визнані 

Торговельна та інші 

дебіторська 

заборгованість 

281 (124) 157 – 

Фінансові інвестиції 0 30444 30444 - 

Дебіторська заборгованість за рік зменшилась на 124 тис. грн.. за рахунок часткового погашення 

податкового кредиту з ПДВ та оплата винагороди за управління активами фондів. 

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

Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю 

 

 Балансова вартість Справедлива вартість 

2016 2015 2016 2015 

1 2 3 4 5 

Фінансові активи     

Поточні фінансові інвестиції 
3346 100 3346 100 

Довгострокові фінансові інвестиції 27098 29616 27098 29616 

Торговельна дебіторська 

заборгованість 

157 281 157 281 

Грошові кошти та їх еквіваленти 56 34 56 34 

Торговельна кредиторська 

заборгованість 

569 96 569 96 
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Поточна заборгованість з 

розрахунками з бюджетом 

4 7 4 7 

Справедлива вартість дебіторської та кредиторської заборгованості, а також довгострокових 

фінансових інвестицій, неможливо визначити достовірно, оскільки немає ринкового котирування цих 

активів, тому за основу справедливої вартості довгострокових фінансових інвестицій прийнято ВЧА 

компанії, часткою якої володіє Товариство.  

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.  

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

6.1. Дохід від реалізації 

Облікова політика, прийняття для визнання доходу визначена п. 3.10.1 

   

 2016 2015 

Дохід від реалізації послуг управління активів ПІФ 80 195 

Дохід від реалізації послуг управління активів КІФ 17 0 

Дохід від реалізації інших послуг 147 128 

Всього доходи від реалізації 244 323 

6.2. Собівартість реалізації   

 2016 2015 

Виробничі витрати 0 0 

Інші 0 0 

Всього 0 0 

6.3. Інші доходи, інші витрати 

 

  
Інші доходи 2016 2015 

Доходи від операційної оренди активів 0 0 

Інші доходи 4697 20 

Всього 4697 20 

Інші витрати 2016 2015 

Витрати від зменшення корисності дебіторської заборгованості 0 0 

Інші витрати 4518 0 

Всього 4518 0 

6.4. Витрати на збут 

 

  

 2016 2015 

Витрати на персонал 0 0 

Інші 0 0 

Всього витрат на збут 0 0 

6.5. Адміністративні витрати 

 

  

 2016 2015 

Витрати на персонал 143 137 

Витрати на охорону 10 11 

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів 149 0 

Інші 114 172 

Всього адміністративних витрат 416 320 

6.6. Фінансові доходи та витрати 

 

  

 2016 2015 

Процентні доходи   

Відсотки на депозитному рахунку в банку 0 1 

Всього процентні доходи 0 1 

Процентні витрати   
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Банківські кредити та овердрафти 0 0 

Всього процентні витрати 0 0 

Дохід від реалізації інших послуг у 2015 та 2016 роках – це дохід від оренди приміщення (74 тис. 

грн. у 2015 році та  82 тис. грн. у 2016 році) та дохід від консультаційних послуг (54 тис. грн. у 2015 

році та 65 тис. грн. у 2016 році). 

Інші доходи у 2016 році – це дохід від продажу інвестицій на суму 1990 тис. грн. та 2707 тис. грн.. 

дохід від переоцінки інвестицій. У 2015 році інші доходи у розмірі 20 тис. грн. становив дохід від 

переоцінки корпоративних прав ТОВ «ФК «Іноваційна фінансова компанія». 

Інші витрати у 2016 році – 4518 тис. грн. – це витрати пов’язанні із продажем інвестицій. 

Основну частину в інших адміністративних витратах Товариства у 2016 році зайняли інші 

податки, ніж податок на прибуток та ПДВ (37 тис. грн.), членські внески до УАІБ (22 тис. грн.) та 

юридичні послуги (19 тис. грн.). У 2015 році найбільшу суму інших адміністративних витрат 

становили юридичні послуги (85 тис. грн.), зайняли інші податки, ніж податок на прибуток та ПДВ 

(36 тис. грн.) та членські внески до УАІБ (20 тис. грн.). 

  6.7. Податок на прибуток 

Основні компоненти витрат з податку на прибуток за звітний період: 

                                                                                          31.12.16     31.12.15 

Прибуток до оподаткування 7 24 

Прибуток до оподаткування від припиненої діяльності   0 0 

Всього прибуток до оподаткування 7 24 
Податкова ставка 18% 18% 

Податок за встановленою податковою ставкою 1 5 

Податковий вплив постійних різниць 0 0 

Витрати з податку на прибуток 1 5 
Поточні витрати з податку на прибуток 1 5 

Відстрочений податок на прибуток 0 0 

Витрати з податку на прибуток 1 5 

в т.ч.: 

- витрати з податку на прибуток від діяльності, 

що триває 1 5 

- (відшкодування) з податку на прибуток 

від припиненої діяльності 0 0 

Тимчасові різниці, які підлягають вирахуванню: 
Торговельна та інша кредиторська заборгованість 0 0 

Всього тимчасових різниць, які підлягають 

вирахуванню 0 0 

Тимчасові різниці, які підлягають оподаткуванню: 
Основні засоби та нематеріальні активи (0) (0) 

Всього тимчасових різниць, які підлягають 

оподаткуванню (0) (0) 
Чисті тимчасові ризниці, які підлягають 

оподаткуванню (0) (0) 

Чисті відстрочені податкові зобов'язання (25%) (0) (0) 

Відстрочені податкові зобов'язання 31.12.2016 31.12.2015 
На початок періоду 0 0 

Відстрочені витрати з податку 0 0 

Податковий вплив змін резерву переоцінки інвестицій наявних для продажу 

                                                                                                      (0) (0) 

На кінець періоду 0 0 

6.8. Збитки від непоточних активів, утримувані для продажу. 

Протягом 2015 та 2016 років збитків від непоточних активів, утримуваних для продажу не було.  

6.9. Нематеріальні активи 

Станом на 31.12.2016 та 31.12.2015 року Товариство не мало нематеріальних активів, які 

відповідали визнанню активів за МСФЗ.  

6.10. Основні засоби 
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 Будівлі Машини та 

обладнання 

Транспорт Меблі та 

приладдя 

Незаверше

не 

будівництв

о 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 

Справедлива вартість  

на 31.12.15 

2995 29 0 85 0 3109 

Надходження 0 0 0 0 0 0 

Переміщення з 

незавершеного 

будівництва 

0 0 0 0 0 0 

Вибуття 0 0 0 0 0 0 

Справедлива вартість на 

31.12.16  

2995 29 0 85 0 3109 

Накопичена 

амортизація 

      

31.12.15 0 29 0 85 0 114 

Нарахування за рік 150 0 0 0 0 150 

Зменшення корисності 0 0 0 0 0 0 

Вибуття 0 0 0 0 0 0 

31.12. 16  150 29 0 85 0 264 

Чиста балансова вартість      0 

31.12.16  2845 0 0 0 0 2845 

31.12.15  2995 0 0 0 0 2995 

Станом на 31.12.2016 та 31.12.2015 років у складі основних засобів повністю зношені основні 

засоби становлять 114 тис. грн. Амортизації будівлі складає 150 тис. грн. 

6.11. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату 

переоцінки у прибутку або збитку 

 % 31.12.16 % 31.12.15 

Частка ТОВ «ФК 

«ІФК» 
55,89 25198 65,69 29616 

Акції ВАТ "ФК 

«Волинь» 
0 0 0 0 

Акції ПАТ 

«Білоцерківський 

агрохімцентр» 

- - 0 100 

Акції ПАТ «Екоклін» 

0 82 - - 

Акції ПАТ «РА 

«Рефей» 0 8 - - 

Інвестиційні 

сертифікати ПВІФ 

«Карпати» 

0 3256 - - 

Частка ТОВ «Індекс 

2015» 100 1900 - - 

Всього - 30444 - 29716 
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Оскільки немає достатньої інформації для оцінки акцій ПАТ «Екоклін», то за справедливу їх 

вартість прийнято балансову вартість. Справедлива вартість акцій ПАТ «РА «Рефей» суттєво не 

відрізняється від балансової вартості зважаючи на цінни на ринках. 

 Акції ВАТ "ФК «Волинь» оцінені за відсутності активних ринків за справедливою вартістю нуль. 

Інвестиційні сертифікати ПВІФ «Карпати» оцінені за вартістю, що дорівнює розрахунку ВЧА 

фонду на дату оцінки. Частки в ТОВ «Індекс 2015» та ТОВ «ФК «Іноваційна фінансова компанія» 

оцінені за справедливою вартістю, що дорівнює вартості частки в чистих активах ТОВ «Індекс 2015» 

та ТОВ «ФК «Іноваційна фінансова компанія». 

6.12. Торговельна та інша дебіторська заборгованість 

 31.12.16 31.12.15 
Торговельна дебіторська заборгованість 17 114 
Розрахунки з бюджетом 138 155 
Інша дебіторська заборгованість 2 12 
Чиста вартість торговельної дебіторської 

заборгованості 

157 281 

Дебіторська заборгованість Товариства не має забезпечення. 

Торговельна дебіторська заборгованість – це заборгованість пайових фондів з винагороди за 

управління активами ІСІ. 

Уся дебіторська заборгованість з бюджетом – це невідшкодована сума податкового кредиту з ПДВ. 

Інша дебіторська заборгованість – 12 тис. грн. та 2 тис. грн – це заборгованість з розрахунками з 

контрагентами за послуги. 

6.13. Грошові кошти 

 31.12.16 31.12.15 

Каса та рахунки в банках, в грн. 56 34 

Всього 56 34 

6.14. Статутний капітал 

На 31.12.2016 та 31.12.2015 року розмір зареєстрованого та оплаченого статутного капіталу не 

змінювався та становив 13 020 тис. грн.  

6.15. Торговельна та інша кредиторська заборгованість 

 31.12.16 31.12.15 

Торговельна кредиторська заборгованість 569 24 
Розрахунки з бюджетом 4 7 
Інші 0 72 
Всього кредиторська заборгованість 573 103 
Торгівельна кредиторська заборгованість у 2015-2016 роках – це заборгованість за наданні послуги 

(ТОВ «Київ-Ділер» (7 тис. грн.. у  2015 році та 7 тис. грн. у 2016 році), ТОВ «Агентство свіжих 

новин»(12 тис. грн. у 2015 році та 7 тис. грн. у 2016 році), членство в УАІБ (5 тис. грн. у 2015 році та 6 

тис. грн. у 2016 році)) та за придбанні цінні папери в ТзДВ «СК «Сільвер» у 2016 році 550 тис. грн.  

 

7. Розкриття іншої інформації 

7.1 Умовні зобов'язання. 

7.1.1. Судові позови 

Станом на кінець звітного періоду Товариство не виступає у судових процесах ні в якості позивача 

до третіх осіб, ні в якості відповідача.  

7.1.2. Оподаткування 

Станом на 31 грудня 2016 року не існує  непередбачених зобов’язань, що пов’язані з виникненням 

податкових зобов’язань. Товариство своєчасно складає і подає податкову звітність та сплачує 

відповідні податки та збори до бюджету та позабюджетних фондів. 

7.1.3. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів 

Оскільки основу дебіторської заборгованості складає заборгованість податкового кредиту з ПДВ зі 

сторони держави, то швидкість повернення/погашення залежить від нормативно поля держави, 

прийняття рішень державними органами та надання Товариством послуг з ПДВ. 

Оплата винагороди фондами очікується протягом найближчих місяців 2017 року. 

7.2 Розкриття інформації про пов'язані сторони 

Пов`язаними особами Товариства є ТОВ «ФК«Іноваційна фінансова компанія», ТОВ «Київ-Ділер» 

та ТОВ «Індекс 2015», а також управлінський персонал Товариства 

Господарські операції з пов’язаними сторонами протягом  2015-2016 років. здійснювались на 

звичайних господарських умовах. Станом на 31 грудня 2016 р. Товариство заборгувало ТОВ «Київ-

Ділер» 7 тис.  грн. за брокерські послуги.  Заборгованості пов’язаних осіб перед Товариством відсутні. 
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Загальний обсяг операцій з ТОВ «Київ-Ділер» у 2015-2016 роках склав 7 тис. грн.  

Виплати управлінському персоналу протягом 2016р. становили 59 тис. грн., а протягом 2015р. 50 

тис. грн. 

7.3. Персонал та оплата праці 

 Середньооблікова чисельність персоналу Товариства у 2016 році складала 7 чоловік, з них 3 

особи – провідний управлінський персонал. 

 Загальний зарплатний фонд у 2015 році склав 100 тис. грн., а у 2016 році – 117 тис. грн. Інші 

виплати не проводились. 

 До державного пенсійного фонду у 2015 році спрямовано 37 тис. грн., а у 2016 році – 26 тис. 

грн.  

7.4. Цілі та політики управління фінансовими ризиками 

До основних фінансових ризиків керівництвом Товариства віднесено: 

- кредитний ризик; 

- ринковий ризик (ризик процентних ставок, валютний ризик, ринковий ціновий ризик) 

- ризик ліквідності. 

7.4.1. Кредитний ризик 

Кредитний ризик – ризик фінансових втрат (збитків) Товариства внаслідок невиконання в 

повному обсязі або неповного виконання контрагентом своїх фінансових зобов’язань перед 

Товариством відповідно до умов договору. 

Процес управління кредитним ризиком базується на наступних принципах: 

 цілісність (розгляд елементів кредитного ризику як сукупної цілісної системи); 

 відкритість (взаємозв’язок з іншими видами ризику); 

 структуризація (процес має чітко визначену структуру, основною ознакою якою є 

сталість взаємозвязків між її елементами, а також правила даних зв’язків); 

 ефективність (забезпечення стратегічного співвідношення ризик/дохід); 

 регламентованість (усі процеси, що виникають у системі управління кредитним ризиком, 

повинні мати чіткий регламент); 

 інформованість (процес управління кредитним ризиком супроводжується наявністю 

об’єктивної, достовірної та актуальної інформації та звітами). 

Ідентифікація кредитного ризику включає аналіз: 

 інформації щодо видів цінних паперів, які несуть в собі кредитний ризик; 

 інформації щодо фінансового стану позичальника та емітента боргових цінних паперів; 

 інформації щодо незалежної рейтингової оцінки кредитного рейтингу цінних паперів. 

Головними методами управління кредитним ризиком є: 

 запобігання ризику – досягається шляхом ліквідації передумов виникнення кредитного 

ризику; 

 уникнення ризику; 

 дотримання ризику на визначеному рівні; 

 мінімізація ризику. 

Метод Характер впливу на 

ризик 

Що включає 

Запобігання ризику Непрямий вплив Відбір і оцінка цінних паперів, позичальників 

Аналіз потенційного емітента боргових цінних 

паперів, що придбаються 

Постійний моніторинг такого емітента 

Уникнення 

кредитного ризику 

Прямий вплив Відмова у придбанні боргових цінних паперів, 

надання позики 

Мінімізація ризику Прямий вплив Встановлення внутрішнього обмеження обсягу  

дебіторської заборгованості 

Диверсифікація структури дебіторської 

заборгованості 

Аналіз платоспроможності контрагентів 

Здійснення заходів щодо недопущення наявності 

простроченої дебіторської заборгованості 

Утримання ризику Непрямий 

вплив 

Призначення особи відповідальної по роботі з 

проблемними борговими цінними паперами, 

позиками 

Пошук нових видів боргових цінних паперів 
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Протягом 2015-2016 років у складі активів Товариства не було прострочених, непогашених 

облігацій тощо. Поточна дебіторська заборгованість не несе великого кредитного ризику, оскільки 

понад половина її – це борги держави з податкового кредиту по ПДВ, а інша частина – борги фондів з 

винагороди за управління активами, яку у 2017 році Товариство самостійно стягне. 

Застав та інших посилень кредитів немає на кінець періоду. 

 

7.4.2. Ринковий ціновий  ризик 

Ринковий ціновий ризик –  це ризик фінансових втрат (збитків) Товариства, які пов’язанні з 

несприятливою зміною ринкової вартості цінних паперів, інших фінансових інструментів та активів, у 

зв’язку з коливанням цін на ці активи у відповідних сегментах фінансового ринку.  

Ідентифікація цінового ризику передбачає у проведення заходів аналізу макроекономічних 

факторів (як в Україні, так і за кордоном), що вливають на коливання ринкових цін на ринку цінних 

паперів в цілому, та зміни цін окремих цінних паперів; аналізі ризиків інвестування у даний вид 

цінних паперів, цінні папери даного емітента, групи цінних паперів, об’єднаних за географічною, 

галузевою чи іншими ознаками. 

Вимірювання ризику конкретно цінного паперу проводиться перш за все кількісними методами. 

Відбувається аналіз показників, що характеризують окремий випуск цінних паперів, діяльність 

емітента, розвиток сектору та галузі економіки, які використовуються для аналізу у процесі 

підготовки та прийняття рішень щодо доцільності інвестування та встановлення лімітів на обсяги 

інвестування у даний випуск цінних паперів.  

Важливим методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. 

Управління ціновим ризиком здійснюється такими методами: 

 диверсифікація активів; 

 лімітування активів; 

 своєчасне придбання/реалізація цінних паперів. 

За інвестиційними активами, оціненими за 3-м рівнем ієрархії, аналіз чутливості до іншого 

цінового ризику Товариство не здійснювало відповідно до п. 27 МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: 

розкриття інформації». 

На основі аналізу коливання фондового індексу ПФТС керівництво Товариства визначило, що 

ціновий ризик для акцій українських підприємств становить +/-11,12 %. Потенційна зміна цін 

визначена на спостереженнях коливання дохідностей цього класу активів. Якщо ринкові ціни 

змінюватимуться за таким сценарієм, це може впливати на вартість чистих активів. 

Цінові ризики 

Тип активу Балансова 

вартість 

% змін Потенційний вплив на чисті активи 

Товариства 
+ - 

Сприятливі зміни Несприятливі 

зміни 

На 31.12.2016 р. 

Акції ПАТ «РА 

«Рефей» 

8 11,12 11,12 +0,9 -0,9 

Інвестиційні 

сертифікати ПВІФ 

«Карпати» 

3256 11,12 11,12 +362 -362 

Разом  3264 - - +362,9 -362,9 

7.4.3. Валютний ризик 

Валютний ризик – це ризик збитків, який виникає в результаті несприятливих змін 

співвідношення вартості валют (валютних курсів), у яких виражені фінансові інструменти в активах 

Товариства. 

Ідентифікація валютного ризику полягає в щоденному моніторингу курсів основних іноземних 

валют по відношенню до національної валюти. 

Кількісна оцінка валютного ризику може здійснюватись через: 

 аналіз валютної позиції за видами іноземних валют та видами цінних паперів, 

 аналіз коливань валютних курсів для оцінки обсягів можливих втрат, 

 аналіз та оцінку економічного валютного ризику як непрямого впливу змін валютного курсу 

на вартість активів, що деноміновані у національній валюті. 
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Управління валютними ризиками, за наявності таких, включає: зміну основної валюти активів; 

диверсифікація активів; пропорційна зміна структури грошових коштів і цінних паперів в активах; 

інші заходи визначенні відповідальної особою залежно від ситуації з валютним ризиком. 

Управління валютними ризиками може включати інші заходи, які розробляються 

Відповідальною особою для мінімізації таких ризиків за згоди керівництва Компанії. 

Оскільки Товариство не мало активів в іноземній валюті, то активи не були чутливими до 

валютного ризику і потенційні зміни не вимірювались. 

7.4.4. Ризик процентних ставок 

Ризик процентних ставок – це ризик збитків, який виникає в результаті несприятливих змін 

процентних ставок (кривих доходності) фінансових інструментів, які придбаються в активи 

Товариства  

Ідентифікація такого ризику пов’язана із виявленням ризикових ситуацій за такими підвидами 

ризику процентної ставки: 

 ризик зміни вартості активів внаслідок зміни загального рівня процентних ставок (зокрема – 

зменшення вартості активів внаслідок зростання процентних ставок); 

 ризик зміни вартості активів внаслідок зміни форми кривої дохідності (наприклад, зростання 

процентних ставок за довгостроковими вкладеннями і зменшення – за короткостроковими, і навпаки). 

Для вимірювання ризику процентної ставки, у разі придбання інструментів, за якими такий 

ризик може виникати, буде здійснюватись кількісними методами(прогнозування, використання VAR- 

методології, стрес тестування) та якісними методами (врахування експертної думки щодо тенденцій 

процентних ставок на фінансовому ринку України). 

Управління процентним ризиком полягає в забезпеченні оптимальної структури (включаючи за 

термінами переоцінки) чутливих до змін процентних ставок активів і пасивів.  

Управління процентним ризиком включає в себе такі елементи: 

1) прогноз можливих втрат від зміни ціни інструменту при величині позиції на дату прогнозу; 

2) порівняння прогнозних втрат із встановленими планами; 

3) за необхідності зміна позиції за інструментом таким чином, щоб прогнозні втрати не 

перевищили план. 

Управління процентними ризиками може включати інші заходи, які розробляються 

Відповідальною особою для мінімізації таких ризиків за згоди керівництва Компанії. 

Станом на кінець 2015 року Товариство не мало активів, які чутливі і підпадають під ризик 

процентних ставок, тому потенційні зміни не вимірювались. 

7.4.5. Ризик ліквідності 

Ризик ліквідності – це ризик збитків, який виникає в результаті неспроможності реалізації 

Компанією своїх функцій щодо забезпечення виконання фінансових зобов’язань при настанні строку 

їх погашення, без значних збитків. 

У процесі управління ліквідністю враховуються наступні основні принципи: 

 управління ліквідністю здійснюється щоденно і безперервно; 

 при прийнятті рішень Компанія дозволяє конфлікт між ліквідністю і прибутковістю на 

користь ліквідності; 

 кожна угода, що впливає на стан ліквідності, повинна бути прийнята до уваги ризику 

ліквідності; 

  при розміщенні активів у різні фінансові інструменти Компанія суворо враховує строковість 

джерела ресурсів і його обсяг. 

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство 

аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими 

активами, зобов’язаннями, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. 

Інформація щодо недисконтованих платежів за фінансовими зобов'язаннями Товариства в 

розрізі строків погашення представлена наступним чином: 

Рік, що закінчився 31 

грудня 2016 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 
Торговельна та інша 

кредиторська 

заборгованість 

0 0 573 0 0 573 

Всього 0 0 573 0 0 573 
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Рік, що закінчився 31 

грудня 2015 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 

Короткострокові позики 

банка 

0 0 0 0 0 0 

Торговельна та інша 

кредиторська 

заборгованість 

0 0 103 0 0 103 

Поточна заборгованість 

за довгостроковими 

зобов 'язаннями 

0 0 0 0 0 0 

Всього 0 0 10 

 
0 0 103 

7.5. Управління капіталом 

Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей: 

 зберегти платоспроможність, ліквідність та фінансову стійкість; 

 забезпечити належний прибуток учасникам Товариства завдяки встановленню цін на 

послуги Товариства, що відповідають рівню ризику; 

 дотримуватись вимог ліцензійних умов для компаній, що здійснюю управління активами 

інституційних інвесторів; 

 дотримання пруденційних показників, передбачених нормативно-правовими актами 

НКЦПФР. 

Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щомісячній 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.  

 Важливими процесами є забезпечення дотримання розміру власного капіталу не менше 7 млн. 

грн. Станом на 31.12.2016 року власний капітал Товариства склав – 32 929 тис. грн. (станом на 

31.12.2015 року – 32923 тис. грн.). 

7.6. Пруденційні показники 

Розрахунок пруденційних нормативів здійснюється в КУА згідно «Положення щодо 

пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та  вимог до системи 

управління ризиками», затвердженому Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку  від 01.10.2015 р. №1597. 

Показники по пруденційним нормативам, що застосовуються до компаній з управління 

активами на 31.12.2016р.: 

 

 Розрахункове значення 

станом на 31.12.2016 р. 

Нормативне значення Висновок 

Показник мінімального розміру 

власних коштів,грн.  

3912030,68 >= 3,5 млн. грн. Вимоги 

дотримано 

Норматив достатності власних 

коштів, коефіцієнт 

49,0226 >=  0,5 Вимоги 

дотримано 

Коефіцієнт покриття 

операційного ризику 

95,8481 >=  0,5 Вимоги 

дотримано 

Коефіцієнт фінансової 

стійкості 

 

0,9829 

>=  0,5 Вимоги 

дотримано 

7.7. Служба внутрішнього аудиту (контролю)  

Служба внутрішнього аудиту (контролю) Товариства - це окрема особа, що проводить 

внутрішній аудит Товариства та призначається рішенням Загальних зборів Товариства, 

підпорядковується та звітує перед ними. 

Служба внутрішнього аудиту Товариства організаційно не залежить від інших підрозділів 

Товариства. 

Діяльність служби внутрішнього аудиту (контролю) здійснюється згідно Положення про службу 

внутрішнього аудиту Товариства. Положення затверджується рішенням Загальних зборів Товариства 

та визначає статус, функціональні обов’язки, повноваження служби внутрішнього аудиту. Чинна 

редакція Положення Про службу внутрішнього аудиту (контролю) ухвалена Загальними зборами 

учасників 18.07.2014 року. 

7.8. Події після Балансу 

Після дати балансу та до моменту затвердження фінансової звітності Товариства не відбувалось 

подій, які б могли мати суттєвий вплив на її господарську діяльність. 
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