Прим і тки д о рі чн ої фі на н с ової з ві тн ос ті Т ОВ «С ІРІУ С ІНВЕ СТ ГРУ П» з а рі к, що
з а кі нчився 31 гр уд ня 2020 рок у.

Примітки до річної фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІРІУС ІНВЕСТ ГРУП» за рік, що закінчився 31 грудня
2020 року (у тис. грн якщо не зазначене інше).
1.Основні відомості
1.1 Інформація про компанію з управління активами.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІРІУС ІНВЕСТ ГРУП»
(далі – Товариство) код ЄДРПОУ 38982479, зареєстроване Печерською районною у м. Києві
державною адміністрацією 18.11.2013р. Номер запису в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про проведення державної реєстрації:
1 070 102 0000 051976.
Товариство обліковується у Державній податковій iнспекцiї у Голосiївському районi
Головного управлiння ДФС у м. Києвi.
Товариство створене відповідно Закону України «Про господарські товариства»,
Закону України «Про інститути спільного інвестування" та Рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку №1281 від 23.07.2013 року «Про затвердження
Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних
паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з
управління активами)»
У звітному році Товариство здійснювало управління активами чотирнадцятьома
закритими недиверсифікованими венчурними корпоративними інвестиційними фондами.
Основним видом діяльності Товариства є діяльність з управління активами
інституційних інвесторів.
Види діяльності за КВЕД 2010:
Код КВЕД 64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти;
Код КВЕД 66.30 Управління фондами (основний)
Місцезнаходження: Україна, 03039, м. Київ, вулиця Деміївська, будинок 13,
приміщення 1
Склад учасників Товариства станом на 31 грудня 2020р:
Повне найменування
юридичної особи або
прізвище, ім’я, побатькові фізичної особи

Для фізичних осіб – реєстраційний Місцезнаходжен-ня Частка в
номер облікової картки платника
юридичної особи статутному
податків; для юридичних осібкапіталі, %
резидентів – ідентифікаційний код
юридичної особи; для юридичних осібнерезидентів – інформація з
торговельного, судового або
банківського реєстру відповідної
країни про реєстрацію такої юридичної
особи
04112, м. Київ,
ТОВАРИСТВО З
вулиця
ОБМЕЖЕНОЮ
36303279
Авіаконструктора
99,99
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Ігоря Сікорського,
«КРЕДЕКС»
будинок 8, офіс 4
Хаславська Анна
3088513484
0,01
Анатоліївна
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Відповідальними за фінансово-господарську діяльність Товариства в звітному
періоді були:
Директор – Тагінцев Андрій Вікторович
Головний бухгалтер – Дерев’янкіна Жанна Олександрівна
Кількість працівників за штатним розписом станом на 31 грудня 2020 року - 15 осіб.
1.2. Ліцензії та інші дозвільні документи Товариства
Товариство має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління
активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) серії АЕ № 286971.
Строк дії ліцензії – з 28.08.2014р., необмежений.
Свідоцтво Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про включення
до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних
паперів від 15.09.2014 року, реєстраційний № 2222.
2. Загальна основа формування фінансової звітності
2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення,
яка сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових
результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних
потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.
Концептуальною основою даної фінансової звітності Товариства 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
2020 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України.
Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень
відповідає всім вимогам інших чинних МСФЗ з урахуванням змін, внесених РМСБО станом
на 01 січня 2020 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 мають протиріч
вимогам МСФЗ.
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання фінансової
звітності з вищесказаною концептуальною основою. Управлінський персонал також несе
відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визнає потрібним для того, щоб
забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок
шахрайства або помилки.
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2.2. Нові та переглянуті стандарти та інтерпретації.
У серпні 2020 року Рада з МСФЗ в рамках Реформи IBOR опублікувала поправки,
що доповнюють випущені у 2019 році МСФЗ 9 Фінансові інструменти , МСБО 39 Фінансові
інструменти: Визнання та оцінка, МСФЗ 7 Фінансові інструменти: Розкриття інформації,
МСФЗ 4 Страхові контракти та МСФЗ 16 Оренда. Вони зосереджують увагу на наслідках
реформи базового рівня процентних ставок на фінансовій звітності компанії, які виникають,
коли, наприклад, базовий показник процентної ставки, який використовується для
обчислення процентів за фінансовим активом замінено альтернативною базовою ставкою.
Поправки до фази 2 розглядають питання, які можуть вплинути на фінансову
звітність під час реформи базового рівня процентних ставок, включаючи наслідки змін
договірних грошових потоків або відносин хеджування, що виникають внаслідок заміни
базового рівня процентної ставки. з альтернативною базовою ставкою (проблеми із
заміною).
На етапі 2 свого проекту Рада внесла зміни до вимог зазначених стандартів, що
стосуються:
зміни договірних грошових потоків - компанії не доведеться припиняти визнання
або коригувати балансову вартість фінансових інструментів для змін, що вимагаються
реформою, а замість цього оновить ефективну процентну ставку, щоб відобразити зміну до
альтернативної базової ставки;
облік хеджування - компанії не доведеться припиняти облік хеджування виключно
тому, що вона вносить зміни, які вимагає реформа, якщо хеджування відповідає іншим
критеріям обліку хеджування; і
розкриття інформації - компанія повинна буде розкривати інформацію про нові
ризики, що виникають внаслідок реформи, та про те, як вона управляє переходом до
альтернативних ставок.
Поправки до Фази 2 поширюються лише на зміни, які вимагає реформа базового
рівня процентних ставок до фінансових інструментів та відносин хеджування. Всі ці зміни
входять в дію з 01.01.2021року.
З 01.01.2022 року входять в дію Поправки до:
МСБО 16 «Основні засоби», які забороняють компанії вираховувати з вартості
основних засобів суми, отримані від реалізації вироблених предметів, коли компанія готує
актив до його цільового використання. Натомість компанія визнає такі надходження від
продажу та пов'язані з ними витрати у прибутку або збитку.
МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи».
Поправки уточнюють, що «витрати на виконання договору» являють собою витрати,
безпосередньо пов'язані з договором - тобто або додаткові витрати виконання договору
(наприклад, прямі витрати на працю і матеріали), або розподіл інших витрат, які також
безпосередньо пов'язані з договором (наприклад , розподіл амортизації об'єкта основних
засобів, що використовується при виконанні договору).
МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу». Актуалізація посилань в МСФЗ (IFRS) 3 на
Концептуальні основи підготовки фінансової звітності, не змінюючи вимог до обліку для
об'єднання бізнесів. Додано виняток щодо зобов'язань і умовних зобов'язань. Цей виняток
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передбачає, що стосовно деяких видів зобов'язань і умовних зобов'язань організація, яка
застосовує МСФЗ (IFRS) 3, повинна посилатися на МСФЗ (IAS) 37 «Забезпечення,
непередбачені зобов'язання та непередбачені активи" або на Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC)
21 «Збори », а не на Концептуальні засади фінансової звітності 2018 року.
Щорічних поправок в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 1. Дочірнє
підприємство, яке уперше застосувало МСФЗ. Поправка дозволяє дочірньому
підприємству, що застосовує IFRS 1: D16 (a) (яке переходить на МСФЗ пізніше своєї
материнської компанії), виконати оцінку накопиченого ефекту курсових різниць у складі
іншого сукупного доходу - на підставі такої оцінки, виконаної материнською компанією на
дату її переходу на МСФЗ.
Щорічних поправок в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 9. Комісійна
винагорода, що включається в «10-відсотковий» тест при припиненні визнання фінансових
зобов'язань. Поправка уточнює характер такої комісійної винагороди - воно включає тільки
винагороду, сплачене між позикодавцем і позичальником, включаючи винагороду,
сплачене або отримане від особи інших сторін.
Щорічних поправок в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 16. Стимулюючі
платежі по оренді. Поправка уточнює ілюстративний приклад № 13 до МСФЗ (IFRS) 16
шляхом виключення прикладу урахування відшкодування, отриманого орендарем від
орендодавця в якості компенсації за понесені витрати на поліпшення об'єкта оренди.
З 01.01.2023 року входять в дію Поправки до:
МСБО 1 «Подання фінансової звітності» Поправки роз'яснюють критерій у МСБО
1 для класифікації зобов'язання як довгострокового: вимога до суб'єкта господарювання
мати право відкласти погашення зобов'язання принаймні на 12 місяців після звітного
періоду.
Сутність поправок:
уточнено, що зобов'язання класифікується як довгострокове, якщо у організації є
право відстрочити врегулювання зобов'язання щонайменше на 12 місяців, а право компанії
на відстрочку розрахунків має існувати на кінець звітного періоду;
класифікація залежить тільки він наявності такого права і не залежить від імовірності
того, чи планує компанія скористатися цим правом - на класифікацію не впливають наміри
чи очікування керівництва щодо того, чи компанія реалізує своє право на відстрочку
розрахунків;
роз’яснення впливу умов кредитування на класифікацію - якщо право відстрочити
врегулювання зобов'язання залежить від виконання організацією певних умов, то дане
право існує на дату закінчення звітного періоду тільки в тому випадку, якщо організація
виконала ці умови на дату закінчення звітного періоду. Організація повинна виконати ці
умови на дату закінчення звітного періоду, навіть якщо перевірка їх виконання
здійснюється кредитором пізніше; і
роз’яснення вимог до класифікації зобов'язань, які компанія може або може погасити
шляхом випуску власних інструментів власного капіталу.
МСФЗ 17 Страхові контракти. Виключення деяких видів договорів зі сфери
застосування МСФЗ 17
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Спрощене подання активів і зобов'язань, пов'язаних з договорами страхування в звіті
про фінансовий стан
Вплив облікових оцінок, зроблених в попередніх проміжних фінансових звітностях
Визнання і розподіл аквізиційних грошових потоків
Зміна у визнанні відшкодування за договорами перестрахування в звіті про прибутки
і збитки
Розподіл маржі за передбачені договором страхування інвестиційні послуги (CSM)
Можливість зниження фінансового ризику для договорів вхідного перестрахування
і непохідних фінансових інструментів
Перенесення дати вступу в силу МСФЗ 17, а також продовження періоду звільнення
від застосування МСФЗ (IFRS) 9 для страхових компаній до 1 січня 2023 року
Спрощений облік зобов'язань по врегулюванню збитків за договорами, які виникли
до дати переходу на МСФЗ 17
Послаблення в застосуванні технік для зниження фінансового ризику
Можливість визначення інвестиційного договору з умовами дискреційного участі в
момент переходу на новий стандарт, ніж в момент виникнення договору
Нові МСФЗ не застосовувались достроково. Керівництво та управлінський персонал
проводять дослідження щодо потенційного впливу на фінансову звітністю.
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
Ця 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. Починаючи з 31 грудня 2019 року, наслідки виникнення та
поширення COVID-19 суттєво і негативно вплинули на попит на продукцію компаній, в
результаті чого багато компаній і понесли суттєвих операційних збитків. Вимушене
скорочення робочої сили внаслідок соціального дистанціювання та загальнодержавного
карантину, втрати швидкопсувних товарів на складах, призвели до критичних перебоїв
системи розподілу продукції компаній. Проте Товариство не зазнало збитків протягом
даного періоду, налагодило дистанційну роботу всіх працівників, і Товариство таки
отримало прибутки за 2020 рік. Тобто COVID-19 не вплинув на безперервний процес
функціонування Товариства.
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2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності
Ця фінансова звітність Товариства підписана керівником та затверджена. Ні
учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової
звітності після її затвердження. Дата затвердження 02.02.2021 року.
2.6. Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний
рік, тобто період з 01.01.2020 по 31.12.2020р.
2.7. Економічне середовище, в якому працює Товариство
Головним економічним завданням для країни у 2020р. було і залишається утримання
макроекономічної стабільності, посилення спроможності бізнесу до довгострокового
зростання і розвитку. На жаль, логіка розвитку внутрішніх процесів – політичних,
економічних, соціальних – значною мірою вже «скоригувала» дії влади, упродовж півріччя
жодне нове принципове законодавче соціально-економічне рішення не було ухвалено.
Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–вересні 2020р. становив 101,7% (у
відповідному періоді попереднього року – 103,4%).
2.8. Припущення Товариства, що стосується майбутнього впливу на фінансову
звітність.
Очікується, що протягом наступного року інфляція уповільниться, але констатує
появу нових інфляційних ризиків.
Керівництво Товариства вважає, що наступного року очікується прискорення
економічного зростання лише в тому випадку, якщо пандемія, повязана з розповсюдженням
COVID-19 піде на спад і компанії зможуть продовжувати свою діяльність з метою
отримання прибутків. Для відновлення діяльності компаній потрібні державна підтримка і
додаткові кредитні ресурси. Для забезпечення достатнього фінансування компанії мають
отримати фінансування за рахунок державних грантів, банківських кредитів, поповнення
власного капіталу, надходжень від продажу активів. І хоча спалах пандемії йде на спад,
проте темпи відновлення різних секторів не рівномірні. Найповільніше відновлюється
промисловість: обсяги виробництва залишаються практично на рівні 2016року.
Будівництво і торгівля зростають найшвидше. Зі сторони попиту зростанню економіки
сприяли збільшення споживчих витрат унаслідок підвищення соціальних стандартів і
заробітних плат та висока інвестиційна активність. Саме ці два фактори забезпечать
прискорення зростання ВВП до 3 % у 2021 році (https://minfin.com.ua).
Керівництво не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати на фінансовий
сектор та інші галузі економіки, а також те, який вплив (за наявності такого) вони можуть
мати на майбутній фінансовий стан Товариства. Керівництво впевнене, що воно вживає та
буде вживати всіх необхідних заходів для забезпечення стабільної діяльності та розвитку
Товариства. Всі перелічені ризики будуть мати не суттєвий вплив на балансову вартість
активів і зобов‘язань.
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3. Суттєві положення облікової політики
3.1. Загальні положення щодо облікових політик
3.1.1. Основа оцінки, застосована при складанні фінансової звітності .
Ця фінансова звітність підготовлена відповідно до МСФЗ на основі історичної
собівартості та оцінки за справедливою вартістю або амортизаційної собівартості окремих
фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», з використанням
методів оцінки фінансових інструментів, дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою
вартістю». Такі методи оцінки включають використання біржових котирувань або даних
про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз
дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення справедливої вартості.
Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з
використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки.
Застосування історичної собівартості використовується для оцінки основних
засобів.
3.1.2. Основа формування облікових політик
Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика,
застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності.
МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку
фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші
події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо
вплив їх застосування є несуттєвим.
Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства
відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»
та інших чинних МСФЗ, а також МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 15 «Дохід від
договорів з клієнтами».
3.1.3. Інформація про зміни в облікових політиках
23.05.2020 року до облікової політики Товариства було внесено правки у Розділ І
«Облік необоротних активів», його доповнили пунктом 1.5. «Вартісний поріг визнання та
обліку основних засобів». Вартісний поріг визнання та обліку основних засобів збільшився
з 6 000,00 грн. до 20 000,00 грн.
3.1.4. 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 також включають в
себе примітки, що розроблені у відповідності до МСФЗ.
3.1.5. Методи подання інформації у фінансових звітах
Відповідно до МСФЗ та, враховуючи 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
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класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на
збут або адміністративну діяльність.
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.
3.1.6 Порівнянність інформації
По всім сумам, відображеним у фінансовій звітності, в обов’язковому порядку
розкривається порівняльна інформація за попередній період, за винятком випадків, коли
МСФЗ допускає чи вимагає іншого.
3.1.7. Превалювання сутності над формою
Облік операцій здійснювався відповідно до їх сутності, а не виходячи з їх юридичної
форми.

-

3.1.8. Суттєвість:
На доречність інформації має вплив її характер та суттєвість. Згідно МСБО 1
«Подання фінансової звітності», суттєвою вважається інформація, якщо вона може (окремо
чи у сукупності) впливати на економічні рішення, які приймають користувачі на основі
фінансової звітності. Суттєвість залежить від розміру та характеру пропуску чи
викривлення, що оцінюються за конкретних обставин. Розмір або характер статті, або їх
поєднання, може бути визначальним чинником.
Таким чином, суттєвість показує поріг або точку відліку і не є основною якісною
характеристикою, яку повинна мати інформація для того, щоб бути корисною.
Поріг суттєвості при складані фінансової звітності станом на 31.12.2020 року - для статей
фінансової звітності:
Баланс (Звіт про фінансовий стан) - До 5 % підсумку балансу
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) - до 25 % фінрезультату від
операційної діяльності
Звіт про рух коштів - До 5 % суми чистого руху коштів від операційної діяльності
Звіт про власний капітал - До 5 % розміру власного капіталу підприємств.
3.2. Облікові політики щодо фінансових інструментів
3.2.1. 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.
Фінансові активи і зобов’язання поділяються за терміном їх погашення на поточні і
довгострокові. До поточних належать фінансові активи і зобов’язання строком погашення
до 1 року, до довгострокових – строком погашення понад 1 рік.
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Товариство визнає такі категорії фінансових активів:
фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням
результату переоцінки у прибутку або збитку.
фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю.
Товариство визнає такі категорії фінансових зобов'язань:
фінансові зобов'язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням
результату переоцінки у прибутку або збитку.
фінансові зобов'язання, що оцінюються за амортизованою собівартістю.
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 (окрім фінансових
активів та фінансових зобов’язань, які відображаються за справедливою вартістю, із
відображенням переоцінки через прибуток або збиток).
Витрати на здійснення операцій, які безпосередньо стосуються придбання
фінансових активів або фінансових зобов’язань, які відображаються за справедливою
вартістю, із відображенням переоцінки через прибуток або збиток, визнаються негайно у
складі звіту про сукупні доходи.
Справедлива вартість означає суму, на яку може бути обміняний актив або виконане
зобов'язання за угодою між добре поінформованими, зацікавленими та незалежними
сторонами. Справедлива вартість є поточною ціною покупця для фінансових активів та
поточною ціною продавця для фінансових зобов'язань, які котируються на активному
ринку.
Фінансовий інструмент вважається котируваним на активному ринку, якщо
котирувальні ціни регулярно повідомляються фондовою бiржею чи іншою установою, i
якщо такі ціни відображають фактичні та регулярні ринкові угоди між незалежними
сторонами.
Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається
нижче у відповідних розділах облікової політики.
Припинення визнання
Товариство припиняє визнання фінансового активу за наявності однієї з наступних
умов:
спливає строк договірних прав на грошові потоки за фінансовим активом;
Товариство передає фінансовий актив відповідно до МСФЗ 9.
Товариство припиняє визнання фінансового зобов’язання, виключаючи його
повністю або частково зі свого звіту про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли таке
зобов’язання погашається, тобто:
зобов’язання, передбачене договором виконано або анульоване;
сплив термін виконання зобов’язання.
3.2.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти
Облік грошових коштів та їх еквівалентів регламентується МСБО 7 «Звіт про рух
грошових коштів» (МСБО7).
Грошові кошти складаються з коштів на поточних рахунках у банках, а також з
безготівкових коштів, розміщених на депозитних рахунках.
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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.
Депозити в банках у разі можливості дострокового отримання грошових коштів на
розрахунковий рахунок і депозити з терміном вкладу до 1 року, класифікуються як грошові
кошти.
Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними
проводитися в національній валюті та іноземній валюті.
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям
визнання активами.
Первісна 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.
Подальша оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою вартістю, яка
дорівнює номінальній вартості.
Подальша оцінка еквівалентів грошових коштів, здійснюється за амортизованою
собівартістю.
Товариство відносно банківських депозитів має наступну модель розрахунку збитку
від знецінення фінансового активу:
-при розмiщеннi депозиту в банку з високою надiйнiстю (iнвестицiйний piвeнь
рейтингу
uaAAA, uaAA, uaA, uaBBB та банки, що мають прогноз «стабiльний», що
присвоюється рейтинговими агентствами, якi віднeceнi до Державного реестру
уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розмiщення коштiв резерв збиткiв
розраховусться в залежностi вiд строку та умов розмiщення (при розмiщеннi вiд 1 до 24-х
мiсяцiв - розмiр резерву збитку складає 0,001%, бiльше 2 poкiв - |0%);
- при розмiщеннi депозиту в банку з бiльш низьким кредитним рейтингом
(спекулятивний piвeнь рейтингу, що присвоюється рейтинговими агентствами, якi внесені
до державного реестру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату
розмiщення коштiв резерв збитку розраховується у розмiрi вiд 10% до 100% вiд суми вкладу
в залежностi від розмiру ризикiв.
У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в у банках
(наприклад, у випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації)
ці активи можуть бути класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття
НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності ймовірності повернення
грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх вартість відображається у складі
збитків звітного періоду.
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3.2.3. 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.
Дебіторська заборгованість залежно від строку її погашення на кожну балансову дату
поділяється на:
• поточну (строком погашення до 12 місяців зі звітної дати, чи строком погашення
більше 12 місяців, якщо у товариства є наміри погасити її протягом 12 місяців);
• довгострокову (строком погашення більше 12 місяців від звітної дати).
Первісна оцінка поточної дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою
вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових
потоків на дату оцінки.
Після первісного визнання подальша оцінка довгострокової дебіторської
заборгованості здійснюється за амортизованою собівартістю.
При первісному визнанні торговельної дебіторської заборгованості Товариство оцінює
її за ціною операції (згідно з визначенням, наведеним у МСФЗ 15), якщо така торговельна
дебіторська заборгованість не містить значного компоненту фінансування згідно з МСФЗ
15 або якщо за договорами, укладеними Товариством не передбачається обов’язкового
коригування обіцяної суми компенсації з метою урахування істотного компонента
фінансування (для розрахунків, що становлять не більше одного року згідно пунктом 63
МСФЗ 15).
У випадку відсутності вказівки в інших МСФЗ щодо відокремлення та/або первісної
оцінки однієї або кількох частин договору за наявності у торгівельній дебіторській
заборгованості значного компоненту фінансування її оцінка та облік здійснюється в
порядку, встановленому МСФЗ 15.
Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності,
балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків з відображенням у збитках
поточного періоду.
Розмір втрат на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між
балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків.
Визначення суми розміру 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, аналіз знецінення
здійснюється 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, включають інформацію про тенденції непогашення
заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність боржника. Для групи дебіторів
такими факторами є негативні зміни у стані платежів позичальників у групі, таких як
збільшення кількості прострочених платежів; негативні економічні умови у галузі або
географічному регіоні.
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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 відновлення суми дебіторської
заборгованості. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості
повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок зменшення корисності.
Дебіторська заборгованість може бути нескасовно признана 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 «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 амортизованою
собівартістю.
Сума резерву кредитних збитків визначається кумулятивно. В момент прострочення
дебіторської заборгованості сума резерву визначається методом абсолютної суми – на
підставі аналізу платоспроможності дебітора (контрагента) залежно від ступеня ризику
непогашення. На кожну наступну звітну дату (річну) Товариство оцінює резерв під збитки
в розмірі, що дорівнює очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії договору, з
урахуванням терміну прострочення дебіторської заборгованості і комунікацій з
контрагентом.
3.2.4. Зобов’язання. Кредиторська заборгованість
Зобов’язання - заборгованість Товариства, що виникла в результаті минулих подій,
погашення якої призведе до зменшення ресурсів Товариства, які втілюють у собі економічні
вигоди.
Кредиторська заборгованість визнається як зобов’язання тоді, коли Товариство стає
стороною договору та, внаслідок цього, набуває юридичне зобов’язання сплатити грошові
кошти.
Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із
нижченаведених ознак:
Керівництво Товариства сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає
погашенню протягом 12-ти місяців після звітного періоду;
Керівництво Товариства не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання
протягом щонайменше 12-ти місяців після звітного періоду.
Кредиторська заборгованість залежно від строку її погашення на кожну балансову
дату поділяють на:
· поточну (строком погашення до 12 місяців зі звітної дати, або строком погашення більше
12 місяців, якщо у Товариства є наміри погасити її протягом 12 місяців);
· довгострокову (строком погашення більше 12 місяців від звітної дати);
Поточна кредиторська заборгованість обліковується та відображається на балансі по
первісній вартості, яка прирівнюється до справедливої вартості отриманих активів та
послуг.
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Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям
визнання зобов’язань.
Первісна та подальша оцінка поточних зобов’язань здійснюється за вартістю
погашення.
Довгострокові зобов’язання, на які відсотки не нараховуються підлягають
відображенню за амортизованою собівартістю з використанням методу ефективного
відсотка
3.2.5. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю.
До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, Товариство
відносить інвестиції в акції, інші цінні папери (в тому числі похідні), непоточні активи,
утримувані для продажу та корпоративні права. Після первісного визнання Товариство
оцінює їх за справедливою вартістю.
Якщо акції мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку
вартості чистих активів такі інструменти оцінюються за курсом на основному ринку для
цього активу або, за відсутності основного ринку, на найсприятливішому ринку для нього.
За відсутності свідчень на користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай
здійснює операцію продажу активу, приймається за основний ринок або, за відсутності
основного ринку, за найсприятливіший ринок.
При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості, які
відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість,
максимізуючи використання доречних відкритих даних та мінімізуючи використання
закритих вхідних даних.
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, визначаються із
урахуванням наявності строків відновлення обігу таких цінних паперів, наявності
фінансової звітності таких емітентів, результатів їх діяльності, очікування надходження
майбутніх економічних вигід.
МСФЗ 9 передбачає 3 категорії фінансових активів залежно від намірів та політики
Товариства.
Категорія 1: фінансові активи ,які оцінюються за амортизованою собівартістю, якщо
метою утримання такого активу є отримання передбачених договором потоків грошових
коштів;
Категорія 2: фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю з
визнанням переоцінки у іншому сукупному доході (капіталі), якщо актив утримується у
рамках бізнес-моделі, яка передбачає як отримання передбачених договором потоків
грошових коштів, так і продажу фінансових активів;
13

Прим і тки д о рі чн ої фі на н с ової з ві тн ос ті Т ОВ «С ІРІУ С ІНВЕ СТ ГРУ П» з а рі к, що
з а кі нчився 31 гр уд ня 2020 рок у.

Категорія 3: фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю з
визнанням переоцінки у складі прибутку/збитку.
3.2.6. Використання ставок дисконтування
Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовується для перерахунку
майбутніх потоків доходів в єдине значення теперішньої (поточної) вартості, яка є базою
для визначення ринкової вартості бізнесу. З економічної точки зору, в ролі ставки дисконту
є мінімальна прийнятна для інвестора ставка доходу на вкладений капітал у відповідні з
рівнем ризику подібні об'єкти інвестування, або - ставка доходу за альтернативними
варіантами інвестицій із зіставляння рівня ризику на дату оцінки. Ставка дисконту залежить
від валюти розрахунків та додатково має визначатися з урахуванням трьох факторів: а)
вартості грошей у часі; б) вартості джерел, які залучаються для фінансування
інвестиційного проекту, які вимагають різні рівні компенсації; в) фактору ризику або міри
ймовірності очікування у майбутньому доходів. Інформація щодо ставки дисконтування
береться за результатами аналізу власних договірних відсоткових ставок за банківськими
запозиченнями за попередній фінансовий рік, або потенційних ставок за результатами
переговорів з банками. А за відсутності фактичних та потенційних внутрішніх показників
запозичень - із середньозважених ставок за подібними кредитами/депозитами. що
отримується з офіційного сайту Національного Банку України.




3.2.7. Згортання фінансових активів та зобов'язань
Право згортання – це визначене контрактом або іншим чином юридичне право
дебітора погашати чи інакше вилучати всю суму (або частину суми) до сплати кредиторові
шляхом зарахування цієї суми до суми до отримання від кредитора. За незвичайних
обставин дебітор може мати юридичне право зараховувати суму до отримання від третьої
сторони до суми до сплати кредиторові за умови, що існує угода між трьома сторонами, в
якій чітко встановлено право дебітора на згортання.
Товариство згортає дебіторську заборгованість та кредиторську заборгованість якщо:
на сьогоднішній день має юридично забезпечене право на згортання визнаних сум;
має намір погасити зобов’язання на нетто-основі або продати актив й одночасно погасити
зобов’язання.
Дебіторська та кредиторська заборгованість за одним договором від одного
контрагента відображається згорнуто в обліку, якщо умовами договору не передбачено
іншого (облік за етапами, замовленнями тощо).
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.
В інших випадках Товариство обліковує та подає дебіторську і кредиторську заборгованість
окремо.
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3.3. Облікові політики щодо основних засобів
3.3.1. 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 20 000 грн.
Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому основні
засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які
накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату
переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми,
перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного
капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання
відповідного активу.
3.3.2. Подальші витрати.
Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на
щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати
включаються до складу операційних витрат товариства. В балансовій вартості об'єкта
основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання
активу.
3.3.3. Амортизація основних засобів.
Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом згідно із
строками корисної експлуатації, зокрема:
комп’ютерне обладнання – 3 роки;
меблі та приладдя – 5 років;
інструменти та прибори – 4 роки;
інші основні засоби – 4 років;
Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх
корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для
використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається
раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої
припиняють визнання активу.
3.3.4. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи у фінансовій звітності враховуються та відображаються згідно
МСБО 38 «Нематеріальні активи» та включають в себе придбані ліцензії, що мають
обмежений або невизначений строк корисної служби. Нематеріальні активи з обмеженим
строком корисної служби амортизуються протягом строку корисної служби (від 1 до 18
років), аналізуються на предмет зменшення корисності.
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3.3.5. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів
На кожну звітну дату Товариство оцінює наявність будь-яких ознак, що вказують на
можливе знецінення активу. За наявності таких факторів розглядаються внутрішні і
зовнішні ознаки знецінення. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його
очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу
менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи
збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток
від зменшення корисності, визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх
періодах, Товариство сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані
для визначення суми очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменшення
корисності амортизація основних засобів коригується в майбутніх періодах з метою
розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу на систематичній
основі протягом строку корисного використання.
3.4. 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.
Справедлива вартість інвестиційної нерухомості зазвичай визначається із
залученням незалежного оцінювача. Періодичність перегляду справедливої вартості
зумовлюється суттєвими для обліку коливаннями цін на ринку подібної нерухомості.
Справедлива вартість незавершеного будівництва дорівнює вартості завершеного об’єкта
за вирахуванням витрат на закінчення будівництва.
Якщо оцінити справедливу вартість неможливо, Товариство обирає 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.

-

3.5. Облікові політики щодо оренди
Первісна оцінка активу в формі права користування. Товариство на дату початку
оренди оцінює і визнає на балансі актив у формі права користування за первісною вартістю,
що включає:
величину первісної оцінки зобов'язання з оренди;
орендні платежі на дату початку оренди або до такої дати за вирахуванням отриманих
стимулюючих платежів з оренди;
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- будь-які початкові прямі витрати, понесені орендарем, включаючи мотиваційні
виплати при укладанні договорів оренди з фізичними особами;
- оцінку витрат, які будуть понесені при демонтажі і переміщенні базового активу,
відновленні ділянки, на якому він розташовується, або відновлення базового активу до
стану, яке вимагається згідно з умовами оренди, за винятком випадків, коли такі витрати
понесені для виробництва запасів. Товариство такі витрати визнає у складі первісної
вартості активу в формі права користування в момент виникнення у неї зобов'язання щодо
таких витрат.
Первісна оцінка зобов'язань.
На дату початку оренди Товариство оцінює зобов'язання з оренди з поступовим
зниженням вартості орендних платежів, які ще не здійснені на цю дату. Орендні платежі
дисконтуються з використанням процентної ставки, закладеної в договорі оренди, якщо
така ставка може бути легко визначена. Якщо таку ставку визначити неможливо,
Товариство використовує середню відсоткову ставку за кредитами банків за звітний рік. За
відсутності кредитів береться ставка, за якою Товариство могло отримати кредит у звітному
чи попередньому календарному році за результатами переговорів. Якщо кредити не
отримувались і не планувались до отримання, то береться середня з початку поточного року
процентна ставка за довгостроковими кредитами банку в національній валюті для суб’єктів
господарювання, опублікована на офіційному сайті НБУ https://bank.gov.ua/.
На дату початку оренди орендні платежі, які включаються в оцінку зобов’язань з
оренди, складаються з:
фіксованих платежів за вирахуванням будь-яких стимулюючих платежів з оренди до
отримання;
змінних орендних платежів, які залежать від індексу або ставки, початково оцінені з
використанням індексу або ставки на дату початку оренди;
суми гарантованої ліквідаційної вартості;
Подальша оцінка активу в формі права користування.
Після дати початку оренди Товариство оцінює актив у формі права користування із
застосуванням моделі обліку за первісною вартістю.
Для застосування моделі обліку за первісною вартістю Товариство оцінює актив у формі
права користування за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та
накопичених збитків від знецінення з коригуванням на переоцінку зобов'язання по оренді в
результаті перегляду (індексації) орендної плати.
При амортизації активу в формі права користування, Товариство керується МСБО 16
«Основні засоби».
Товариство амортизує актив у формі права користування починаючи від початку місяця,
що наступає після укладання договору оренди до більш ранньої з наступних дат: кінець
місяця закінчення терміну корисного використання базового активу, що передано в оренду,
кінець місяця, в якому припиняється визнання активу в формі права користування, або
місяця закінчення строку оренди.
Подальша оцінка зобов’язань.
Товариство після дати початку оренди оцінює розрахунки по оренді наступним чином:
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збільшуючи балансову вартість для відображення відсотків по зобов'язанням з оренди;
зменшуючи балансову вартість для відображення здійснених орендних платежів;
переоцінюючи балансову вартість для відображення переоцінки або модифікації договорів
оренди, або для відображення переглянутих в договірному порядку фіксованих орендних
платежів.
Відсотки за зобов'язаннями з оренди в кожному періоді протягом терміну оренди
визнаються в сумі, яка розраховується з незмінної періодичної процентної ставки на
залишок зобов'язання з оренди через використання субрахунку для відображення поточної
частини орендних зобов’язань.
Після дати початку оренди Товариство визнає в фінансових витратах (за винятком
випадків, коли витрати включаються до балансової вартості іншого активу з використанням
інших чинних стандартів) відсотки по зобов'язанням з оренди, а змінні орендні платежі, не
включені в оцінку зобов'язання з оренди - у собівартості, адміністративних чи збутових
витратах залежно від цільового використання активів аналогічно до витрат з амортизації
активів з права користування. Витрати по змінним платежам визнаються в періоді, в якому
настає подія або умова, що призводить до здійснення таких платежів.
Чергові виплати з орендної плати (у тому числі з відображенням податкового кредиту з
податку на додану вартість в оподатковуваних операціях) відображаються через окремий
субрахунок поточних розрахунків за довгостроковими зобов’язаннями.
Переоцінка зобов'язань.
Товариство після дати початку оренди переоцінює зобов’язання з оренди лише якщо
відбулася модифікація договору оренди, у тому числі:
- зміна розміру орендних платежів;
- зміна строку дії договору оренди;
- зміна предмету оренди;
- зміна порядку розрахунків за договором оренди (строки або черговість виплат);
- зміна планів Товариства щодо строків використання базового активу за погодженням
з Орендодавцем;
- у інших випадках, передбачених МСФЗ 16, законом чи договором, коли змінюється
балансова оцінка (приведена вартість) орендних платежів за договором.
З 01 січня 2019 р. Товариство застосовує МСФЗ 16 «Оренда», проте протягом звітного
періоду у Товариства відсутні операції, які підлягають під МСФЗ 16 «Оренда»
3.6. Облікові політики щодо податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрати з поточного та
відстроченого податку. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що
підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний
період. Поточні витрати товариства за податками розраховуються з використанням
податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.
Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов’язань та
являє собою податкові активи або зобов’язання, що виникають у результаті тимчасових
різниць між балансовою вартістю активу чи зобов’язання в балансі та їх податковою базою.
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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 оподатковуваний
прибуток, достатні, щоб дозволити використати вигоду від відстроченого податкового
активу повністю або частково.
Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується,
будуть застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов’язань.
Товариство визнає поточні та відстрочені податки як витрати або дохід і включає у
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.
3.7. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань
3.7.1. 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.
Товариство також створює резерв витрат на оплату щорічних (основних та
додаткових) відпусток. Розрахунок такого резерву здійснюється на підставі правил
Облікової політики Товариства. Розмір створеного резерву оплати відпусток підлягає
інвентаризації на кінець року. Розмір відрахувань до резерву відпусток, включаючи
відрахування на соціальне страхування з цих сум, розраховуються виходячи з кількості днів
фактично невикористаної працівниками відпустки та їхнього середньоденного заробітку на
момент проведення такого розрахунку. Також можуть враховуватися інші об’єктивні
фактори, що впливають на розрахунок цього показника. У разі необхідності робиться
коригуюча проводка в бухгалтерському обліку згідно даних інвентаризації резерву
відпусток на кінець року.
3.7.2. Виплати працівникам
Товариство керується МСБО 19 «Виплати працівникам», згідно якого виплати
працівникам – це всі форми компенсації, що їх надає суб’єкт господарювання в обмін на
послуги, наданні працівниками. При цьому, працівник може надавати послуги Товариству
на основі повного або неповного робочого дня, постійної або періодичної зайнятості та на
тимчасовій основі.
Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як
зобов’язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми.
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3.7.3. Зобов’язання за соціальним страхуванням.
Відповідно до українського законодавства, Товариство утримує внески із заробітної
плати працівників єдиний соціальний внесок. 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.
3.8. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової
звітності
3.8.1 Доходи та витрати
Дохід – це збільшення економічних вигід протягом звітного періоду у формі
надходжень або покращення активів, або зменшення зобов’язань, що веде до збільшення
власного капіталу, окрім збільшення власного капіталу, пов’язаного з отриманням внесків
від учасників власного капіталу.
Товариство обліковує дохід у випадку відповідності договору з клієнтом, внаслідок
виконання зобов'язання за яким він виникає, наступним критеріям:
- сторони договору схвалили договір (письмово, усно чи у відповідності з іншою звичною
практикою ведення бізнесу) і готові виконувати свої зобов'язання;
- Товариство може визначити права кожної сторони відносно товарів або послуг, які будуть
передаватися;
-Товариство може визначити умови оплати за товари або послуги, які будуть передаватися;
- договір має комерційну сутність (тобто очікується, що ризик, час або величина майбутніх
грошових потоків суб’єкта господарства зміняться внаслідок договору); та
- цілком імовірно, що Товариство отримає компенсацію, на яку він матиме право в обмін на
товари або послуги, які будуть передані клієнту. Оцінюючи, чи достатньо високою є
ймовірність отримання суми компенсації, Товариство повинно розглянути лише здатність
клієнта та його намір виплатити таку суму компенсації, коли настане час її сплати. Сума
компенсації, на яку Товариство матиме право, може бути меншою, ніж ціна, вказана у
договорі, якщо компенсація є змінною величиною через те, що Товариство запропонувало
клієнтові цінову концесію.
Товариство визнає дохід, коли Товариство задовольняє зобов’язання щодо
виконання, передаючи обіцяний товар або послугу (тобто актив) клієнтові. Актив
передається, коли клієнт отримує контроль над таким активом.
Коли зобов’язання щодо виконання задоволене, Товариство визнає як дохід
величину ціни операції, яка віднесена на це зобов’язання щодо виконання.
Якщо Товариство має право на компенсацію від клієнта у сумі, яка безпосередньо
відповідає вартості для клієнта зобов’язання, виконаного Товариством на сьогоднішній
день, Товариство може визнавати дохід у сумі, на яку воно має право виставити рахунок.
Якщо витрати понесені при виконанні договору з клієнтом, що належить до сфери
дії МСФЗ 15, то Товариство визнає актив внаслідок витрат, тільки якщо витрати
відповідають наступним критеріям:
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- витрати відносяться безпосередньо до договору або очікуваного договору, який
Товариство може чітко окреслити;
- витрати генерують або покращують ресурси Товариства, які будуть використовуватися
при задоволення (або у процесі задоволення) зобов'язань щодо виконання у майбутньому;
та
- очікується, що витрати будуть відшкодовані.
Відповідно до Концептуальної основи фінансової звітності, витрати - це зменшення
економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації активів,
або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення власного капіталу, за
винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли виникає зменшення
майбутніх економічних вигід, пов’язаних зі зменшенням активів або збільшенням
зобов’язання, які можна достовірно оцінити.
Відповідно до Концептуальної основи фінансової звітності витрати визнаються у
звіті про прибутки та збитки, коли виникає зменшення майбутніх економічних вигід,
пов’язаних із зменшенням активів або збільшенням зобов’язань, які можна достовірно
виміряти. Витрати визнаються на основі безпосереднього зв’язку між понесеними
витратами та заробленим доходом від конкретних статей (господарських операцій).
Витрати, понесені при виконанні договору з клієнтом, які належать до сфери
застосування іншого МСФЗ, Товариство обліковує відповідно до таких інших МСФЗ.
До витрат, пов'язаних безпосередньо з договором (або конкретним очікуваним
договором), належать:
(а) прямі витрати на матеріали;
(б) розподіл витрат, безпосередньо пов'язаних з договором або з діяльністю за договором;
(в) витрати, які, відповідно до договору, явно оплачує клієнт; та
(г) інші витрати, понесені тільки тому, що суб’єкт господарювання уклали договір.
Товариство визнає як витрати у момент їх виникнення
(a) загальні та адміністративні витрати;
(б) вартість ресурсів для виконання договору, які не були відображені в ціні договору;
(в) витрати, що відносяться до задоволених зобов'язань щодо виконання в договорі (; і
(г) витрати, щодо яких Товариство не може визначити, чи відносяться витрати до
незадоволених зобов'язань щодо виконання, чи до задоволених зобов'язань щодо виконання
(або частково задоволених зобов'язань щодо виконання).
Товариство визнає додаткові витрати на отримання договору з клієнтом як актив, якщо
Товариство сподівається відшкодувати ці витрати.
Додаткові витрати на отримання договору це ті витрати, які несе Товариство, щоб
отримати договір з клієнтом, які він не поніс би, якби не отримав цього договору.
Витрати на отримання договору, який були б понесені незалежно від того, чи був
отриманий договір, визнаються як витрати по мірі їх виникнення, якщо ці витрати не є
такими, що явно відшкодовуються клієнтом, незалежно від того, чи отримано договір.
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3.8.2. 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.
3.8.3. 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 іноземній валюті, перераховуються у
гривню за відповідним офіційним курсом обміну НБУ на дату балансу.
Немонетарні статті, які оцінюються за історичною собівартістю в іноземній валюті,
відображаються за курсом на дату проведення операції, немонетарні статті, які оцінюються
за справедливою вартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату
визначення справедливої вартості.
У звітному періоді відсутні операції з іноземною валютою.
3.8.4. Умовні зобов’язання та активи.
Керівництво Товариства 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 вимоги, не є віддаленою. Керівництво Товариства
не визнає умовні активи Товариства. 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
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облікової політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття
економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність:
подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки
Товариства;
відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну
форму;
є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
є повною в усіх суттєвих аспектах.
Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність
наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:
а)
вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;
б)
визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та
витрат у Концептуальній основі фінансової звітності.
Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші
положення інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують
подібну концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з
обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать
вищезазначеним джерелам.
Операції, що не регламентовані МСФЗ відсутні.
4.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих
фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент
закриття торгів на звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується
на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної
ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів з
врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».
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;
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
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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 виявлення ознак знецінення активів
Відносно фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю,
Товариство на дату виникнення фінансових активів та на кожну звітну дату визначає рівень
кредитного ризику. Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків
за фінансовими активами, які оцінюються за амортизованою вартістю, у розмірі очікуваних
кредитних збитків за весь строк дії фінансового активу (при значному збільшенні
кредитного ризику/для кредитно-знецінених фінансових активів) або 12-місячними
очікуваними кредитними збитками (у разі незначного зростання кредитного ризику).
Зазвичай очікується, що очікувані кредитні збитки за весь строк дії мають бути визнані до
того, як фінансовий інструмент стане прострочений. Як правило, кредитний ризик значно
зростає ще до того, як фінансовий інструмент стане простроченим або буде помічено інші
чинники затримки платежів, що є специфічними для позичальника, (наприклад, здійснення
модифікації або реструктуризації). Кредитний ризик за фінансовим інструментом
вважається низьким, якщо фінансовий інструмент має низький ризик настання дефолту,
позичальник має потужній потенціал виконувати свої договірні зобов'язання щодо
грошових потоків у короткостроковій перспективі, а несприятливі зміни в економічних і
ділових умовах у довгостроковій перспективі можуть знизити, але не обов’язково здатність
позичальника виконувати свої зобов'язання щодо договірних грошових потоків. Фінансові
інструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик лише на підставі
того, що ризик дефолту за ними є нижчим, ніж ризик дефолту за іншими фінансовими
інструментами Товариства або ніж кредитний ризик юрисдикції, в якій Товариство
здійснює діяльність. Очікувані кредитні збитки за весь строк дії не визнаються за
фінансовим інструментом просто на підставі того, що він вважався інструментом із низьким
кредитним ризиком у попередньому звітному періоді, але не вважається таким станом на
звітну дату. У такому випадку Товариство з'ясовує, чи мало місце значне зростання
кредитного ризику з моменту первісного визнання, а отже чи постала потреба у визнанні
очікуваних кредитних збитків за весь строк дії. Очікувані кредитні збитки відображають
власні очікування Товариства щодо кредитних збитків. Товариство не використовувало
ставки дисконтування за звітний період.
4.5. 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.
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4.6. Використання ставок дисконтування
Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовується для перерахунку
майбутніх потоків доходів в єдине значення теперішньої (поточної) вартості, яка є базою
для визначення ринкової вартості бізнесу. З економічної точки зору, в ролі ставки дисконту
є бажана інвестору ставка доходу на вкладений капітал у відповідні з рівнем ризику подібні
об'єкти інвестування, або - ставка доходу за альтернативними варіантами інвестицій із
зіставляння рівня ризику на дату оцінки.
Ставка дисконту має визначатися з урахуванням трьох факторів:
а) вартості грошей у часі;
б) вартості джерел, які залучаються для фінансування інвестиційного проекту, які
вимагають різні рівні компенсації;
в) фактору ризику або міри ймовірності очікування у майбутньому доходів.
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,
оцінених за
справедливою
вартістю
Грошові
кошти

Інструменти
капіталу

Методики оцінювання

Метод оцінки
(ринковий,
дохідний,
витратний)

Первісна та подальша оцінка Ринковий
грошових коштів здійснюється
за справедливою вартістю, яка
дорівнює
їх
номінальній
вартості
Первісна оцінка інструментів Ринковий,
капіталу здійснюється за їх витратний
справедливою вартістю, яка
зазвичай
дорівнює
ціні
операції, в ході якої був
отриманий актив. Подальша
оцінка інструментів капіталу
здійснюється за справедливою
вартістю на дату оцінки.

Вхідні дані

Офіційні курси НБУ

Офіційні біржові курси
організаторів торгів на дату
оцінки,
за
відсутності
визначеного
біржового
курсу на дату оцінки,
використовується
ціна
закриття
попереднього
біржового торгового дня.
У разі відсутності біржових
курсів
використовується
будь яка відкрита та
доступна інформація чи
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застосовують інші методи
оцінки

5.2. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої
вартості
Для цілей фінансової звітності оцінки справедливої вартості розподіляються за
категоріями на Рівні 1, 2 або 3 у залежності від того, наскільки вхідні дані, використані
для оцінок справедливої вартості, піддаються спостереженню і важливості таких
вхідних даних для оцінки справедливої вартості у цілому, які можна викласти таким
чином:
Рівень 1 – сюди відносяться дані, що мають котирування на активних ринках на
ідентичні активи або зобов’язання, до яких керівництво може мати доступ на дату
оцінки;
Рівень 2 – відносяться вхідні дані (окрім цін котирування, віднесених до Рівня
1), які можна спостерігати для активу чи зобов’язанні прямо чи опосередковано.
Рівень 3 – відносяться вхідні дані для активу чи зобов’язання, яких немає у
відкритому доступі.
Тис. грн.
Класи активів та
зобов’язань,
оцінених за
справедливою
вартістю
Дата оцінки
Грошові кошти

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)

2019

2020

2019

2020

2019

2020

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2020

-

-

7

29

-

-

В звітному періоді не було переміщення між рівнями ієрархії. Вплив періодичних
оцінок справедливої вартості на прибутки/збитки Товариства у звітному періоді відсутній.
5.3. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»
Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю

Грошові кошти

Балансова вартість
(тис. грн.)
31.12.2019
31.12.2020
7
29

Справедлива вартість
(тис. грн.)
31.12.2019
31.12.2020
7
29

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.
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6. Розкриття інформації, що підтверджують статті подані у Звіті про фінансовий стан
6.1. Нематеріальні активи
Тис. грн.
За історичною собівартістю
31 грудня 2019 року
Надходження
Вибуття
Амортизація станом на 31.12.2020 року
Чиста вартість на 31 грудня 2020 року

Нематеріальні активи
35
3
32

У 2020 році Товариство придбало Ліцензію
"YOUCONTROL" (комерційна назва "Повний доступ").

на

Всього
35
3
32

використання

системи

6.2. Основні засоби
За історичною
вартістю

31 грудня 2019
р.року
Надходження
Вибуття
31 грудня 2020 р.

Будівлі Машини та Транспорт
обладнання

Меблі та
приладдя

Незавершене
будівництво

Тис. грн.
Всього

1 447

165

-

-

-

1612

1 447

28
165

-

-

-

1 612

-

-

-

-

-

-

31 грудня 2019 р.

250

77

-

-

-

327

Нарахування за рік

65

27

-

-

-

92

31 грудня 2020 р.

315

106

-

-

-

421

Нарахування за рік

65

29

-

-

-

94

31 грудня 2020 р.

1 132

59

-

-

-

1 191

31 грудня 2019 р.

1 197

88

-

-

-

1 285

Надходження
Накопичена
амортизація

Чиста балансова
вартість

Станом на 31 грудня 2020 року у складі основних засобів повністю зношених
основних засобів немає. Наказом 1-ОЗ від 04.05.2020 року було продовжено експлуатацію
деяких основних засобів з метою виробничого використання. Подальший облік таких
основних засобів ведеться без нарахування амортизації, строк корисного використання
продовжено.
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6.3. Дебіторська заборгованість.
Дебіторська заборгованість:

Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість за продукцію,
товари, роботи і послуги:
Заборгованість по винагороді з управління
активами інститутів спільного інвестування за
грудень 2020 року
Дебіторська заборгованість за виданими
авансами:
Заборгованість по інформаційно-технічній
підтримці при підготуванні та подачі звітності
до НКЦПФР
Дебіторська заборгованість за виданими
авансами з бюджетом:
Нарахований податок на нерухоме майно, яке у
власності Товариства за грудень 2020 року
Інша поточна дебіторська заборгованість:
Заборгованість по короткостроковій
безвідсотковій поворотній фінансовій допомозі
Заборгованість у зв’язку з господарською
діяльністю

код рядка
Балансу
(Звіт про
фінансовий
стан)

Загальна вартість,
тис. грн.

31.12.2019

31.12.2020

1125

1 193

1 862

1130

-

2

1135

1

1

8 377

7 894

8 365

7 884

12

10

1155

Вся поточна (короткострокова) дебіторська заборгованість має поточний характер,
операційний цикл її менше року, тому, в проведенні дисконтування немає необхідності.
В балансі Товариства станом на 31.12.2020 року відображено дебіторську
заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги в сумі 1 862 тис. грн. – це чиста
дебіторська заборгованість за мінусом резерву сумнівних боргів, тобто суми знецінення
даного активу, в залежності від терміну прострочення.
При розрахунку резерву сумнівних боргів використовується персональний метод,
тобто за кожним окремим дебітором визначається коефіцієнт сумнівності (згідно облікової
політики Товариства). Зміст розрахунку коефіцієнта сумнівності полягає в тому, щоб
поетапно кожного року коефіцієнт сумнівності зростав зі збільшенням періоду
непогашення наступним чином:
Перший рік прострочення ПК становить – 0,75;
Другий рік прострочення ПК становить – 0,50;
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Третій рік прострочення після строку позовної давності заборгованість оцінюється в
0 та рахується безнадійною.
Резерв сумнівних боргів визначається як сума добутків заборгованості за кожним
дебітором на відповідні коефіцієнти сумнівності.
Аналіз простроченої дебіторської заборгованості представлено наступним чином:
Тис. грн.
31 грудня 2019 року

31 грудня 2020 року

1 рік

-

22

2 роки

-

-

Більше 3 років – оцінено в 0

-

-

У зв’язку з простроченою дебіторською заборгованістю (по винагороді КУА за
жовтень-грудень 2019 року) станом на 31 грудня 2020 року резерв сумнівних боргів
зменшив дебіторську заборгованість на 22 тис. грн. Протягом 2020 року безнадійної
дебіторської заборгованості, оціненої в 0 не було.
6.4. Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти фактично є залишком грошових коштів на
поточному рахунку Товариства, що підтверджується відповідними банківськими
виписками на звітну дату.
Тис. грн.
Стаття
Рахунки в банках, в грн.

код рядка Балансу
(Звіт про фінансовий стан)
1165

31.12.2019

31.12.2020

7

29

Станом на 31.12.2020 року Товариство має грошові кошти у розмірі 29 тис. грн., які
перебувають на рахунку у банку АТ «ОТП БАНК» і які відображено в Балансі (Звіті про
фінансовий стан) за кодом рядка 1165,1167.
Відповідно до відкритої інформації, розміщеної на сайті Рейтингового агентства
кредит-рейтинг, кредитний рейтинг АТ «ОТП БАНК» визначений на рівні uаAAА за типом
рейтингу – довгостроковий кредитний рейтинг за Національною рейтинговою шкалою.
Прогноз кредитного рейтингу – стабільний. Стабільний прогноз вказує на відсутність на
поточний момент передумов для зміни рейтингу протягом року. Рейтинг надійності
депозитів банку визначений на рівні «5», що визначає мінімальну чутливість банку до
впливу несприятливих комерційних, фінансових та інших економічних чинників. Рейтинг
uаAAА означає високу кредитоспроможність банку.
6.5. Власний капітал
Інформація про власний капітал, що відображена у фінансовій звітності наступна:
Тис. грн.
Стаття Балансу (Звіту про фінансовий стан)

31.12.2019

31.12.2020
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1
Зареєстрований (пайовий) капітал
1
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Разом власний капітал .
Рядок 1495 Балансу (Звіту про власний капітал)

2
7 200
2
75
3 149

3
7 200
3
83
3 249

10 424

10 532

6.6. Кредиторська заборгованість
Визнання, облік та оцінка зобов’язань проводилось відповідно до МСФО 37
«Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи». Аналітичний облік розрахунків з
кредиторами ведеться окремо по кожному підприємству, організації, установі, з якими
здійснюються розрахунки. Первісно кредиторська заборгованість визнається за
справедливою вартістю та має наступний склад:
Тис. грн.
код рядка Балансу
(Звіт про фінансовий
стан)

Кредиторська заборгованість
Поточна кредиторська заборгованість за
товари, роботи, послуги.
Адвокатські, рекламні, комунальні, ІТ,
інформаційні послуги
Поточна кредиторська заборгованість з
податку на прибуток
Інші поточні зобов’язання
Заборгованість по безвідсотковій
короткостроковій поворотній фінансовій
допомозі

31.12.2019

31.12.2020

19

13

1621

32

24

1690

90

78

1615

Кредиторська заборгованість має поточний характер, заборгованості з простроченим
строком позовної давності не має. Протягом звітного періоду безнадійна кредиторська
заборгованість не визнавалась.
6.7. Короткострокові забезпечення.
Тис. грн.
Резерв відпусток
Всього

31 грудня 2019
298
298

31 грудня 2020
364
364
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7. Розкриття інформації, що підтверджують статті подані у Звіті про фінансові
результати.
7.1.Дохід від реалізації.
Тис. грн.
Показник
Дохід від реалізації послуг з управління активами
інститутів спільного інвестування
Всього доходи від реалізації

2019
4 480

2020
5 377

4 480

5 377

7.2. Собівартість реалізації.
Собівартість реалізованої продукції відсутня. Товариство не реалізовує продукцію.
7.3.Інші доходи, інші витрати.
Тис. грн.
Інші доходи
Інші операційні доходи
Інші операційні витрати

2019
6
9

2020
27

Інші операційні витрати включають в себе резерв сумнівних боргів і єдиний
соціальний внесок по вагітності та пологах.
7.4.Витрати на збут.
Витрати на збут у Товаристві в 2020 році були відсутні.
7.5.Адміністративні витрати.
Тис. грн.
Види адміністративних витрат
Витрати на персонал
Утримання основних засобів
Витрати на охорону
Амортизація основних засобів і нематеріальних
активів
Аудиторські послуги
Юридичні послуги
Послуги програмування
Інші
Всього адміністративних витрат

2019
2 865
101
17

2020
3 749
84
17

92

96

47
197
978
4 297

28
135
376
733
5 218

7.6.Загальний фінансовий результат Товариства наступний:
Тис. грн.
Стаття
Фінансовий результат від операційної діяльності

2019

2020

180

132
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Загальний фінансовий результат

180

132

7.7. Податок на прибуток
Товариство прийняло рішення про незастосування коригувань фінансового
результату з метою оподаткування на усі різниці згідно п. 134.1.1 Податкового Кодексу
України. Дане рішення зафіксовано в наказі по підприємству № 45-К від 30.12.2016р.
Порівняльна таблиця по податку на прибуток.
Тис. грн.
Показник
Дохід від будь якого виду діяльності визначеного за
правилами бухгалтерського обліку
Фінансовий результат до оподаткування
Податок на прибуток

2019

2020

4 486

5 377

180
32

132
24

Дохід від будь якого виду діяльності визначеного за правилами бухгалтерського
обліку у 2020 році у Товариства збільшився у порівнянні з 2019 роком, проте витрати
значно зросли, тому податок на прибуток зменшився.
8. Розкриття іншої інформації
8.1. Умовні зобов’язання.
8.1.1. Судові позови.
У 2020 році Товариство не мало судових справ у яких Товариство виступало в якості
позивача, відповідача чи третьої особи по справі.
8.1.2. Оподаткування.
Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які
дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася у
нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать
аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові органи піддадуть сумніву певне
тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Товариства, ймовірно,
що Товариство змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така
невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під
знецінення, а також на ринковий рівень цін угоди. Над думку керівництва Товариство
сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки.
Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом
трьох років.
8.2. Розкриття інформації, що до фінансової звітності в умовах інфляції.
Відповідно до вимог Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 29
«Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» у країні з гіперінфляційною економікою
звітність про результати операційної діяльності та фінансовий стан, подана в національній
валюті без перерахунку, є некорисною. Показником гіперінфляції є характеристики
економічного середовища в країні, які включають таке (але не обмежуються таким):
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а) основна маса населення віддає перевагу збереженню своїх цінностей у формі
немонетарних активів або у відносно стабільній іноземній валюті. Суми, утримувані в
національній валюті, негайно інвестуються для збереження купівельної спроможності;
б) основна маса населення розглядає грошові суми не в національній грошовій одиниці, а
відносно стабільній іноземній валюті. Ціни можуть також наводитися в цій валюті;
в) продаж та придбання на умовах відстрочки платежу здійснюється за цінами, які
компенсують очікувану втрату купівельної спроможності протягом періоду відстрочки
платежу, навіть якщо цей строк є коротким;
г) відсоткова ставка, заробітна плата та ціни індексуються згідно індексу цін;
д) кумулятивний рівень інфляції за трирічний період наближається до 100% або перевищує
цей рівень.
Якщо ж врахувати додаткові характеристики, то важливим фактором є динаміка змін
рівня інфляції. Так, рівень інфляції у 2015 році склав 43,3%, в 2016 році – 12,4%, в 2017році
– 13,7%, в 2018 році – 9,8%, в 2019 році – 4,1%, в 2020 році – 5%
(https://bankchart.com.ua/spravochniki/indikatory_rynka/inflation_index). Така динаміка може
бути аргументом для судження керівництва щодо невикористання норм МСБО 29 на тій
підставі, що економіка України ще з 2016 року почала виходити зі стану глибоких
інфляційних процесів. У 2020 році інфляція незначно зросла, в порівняні з 2019 роком через
пандемію в країні.
Проаналізувавши інші критерії, Товариство зазначає, що за показниками
наведеними у підпунктах в) і г) параграфа № МСБО 29 економічний стан в Україні не
відповідає ситуації, що характеризується гіперінфляцією. Також, не можна стверджувати,
що продаж та придбання на умовах відстрочки платежу здійснюється за цінами, які
компенсують очікувану втрату купівельної спроможності протягом періоду відстрочки
платежу, тим паче, якщо цей строк є коротким.
Зважаючи на все вище перелічене, керівництво висловлює власне судження, що Україна не
є країною з гіперінфляційною економікою та не буде проводити перерахунок фінансової
звітності Товариства за 2020 рік.
8.3. Розкриття інформації, щодо фінансової звітності в умовах пандемії коронавірусної
хвороби (COVID-19)
Світова пандемія коронавірусної хвороби (COVID-19) та запровадження Кабінетом
Міністрів України карантинних та обмежувальних заходів, спрямованих на протидію її
подальшому поширенню в Україні, зумовили виникнення додаткових ризиків діяльності
суб’єктів господарювання, що має враховуватися в фінансової звітності :
•
оцінка ризиків, пов’язаних із пандемією COVID-19 та запровадженням карантинних
та обмежувальних заходів, а також необхідність перегляду раніше оцінених ризиків;
•
управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності під час
складання фінансової звітності, враховуючи зростаючу невизначеність пов’язану із зміною
економічної ситуації та песимістичними прогнозами розвитку світової та національної
економіки маємо ретельно розглянути вплив такої оцінки на фінансову звітність Товариства
з відповідним розкриттям питання безперервної діяльності.
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8.4. Розкриття інформації про пов'язані сторони
Розкриття інформації про пов’язані сторони здійснюється відповідно до МСБО 24
«Розкриття інформації про зв'язані сторони».
Станом на 31.12.2020 року пов’язаними особами Товариства є:
Учасники Товариства:
ТОВ «КРЕДЕКС», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36303279 та Хаславська Анна
Анатоліївна.
Директор Товариства: Тагінцев Андрій Вікторович.
З вищезазначеними пов’язаними сторонами Товариство мало наступні операції:
- ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДЕКС» у 2020
році надавалась безвідсоткова поворотна фінансова допомога в сумі 55 тис грн,
повернуто протягом 2020 року 503 тис грн. Станом на 31.12.2020 року вся
короткострокова фінансова допомога погашена. Заборгованість з ТОВ
«КРЕДЕКС» відсутня.
- Виплати Директору Товариства за 2020 рік були пов’язані з оплатою праці, в
розмірі 499 тис грн за рік. Інші виплати керівнику та членам його родини у 2020
році не здійснювались.
8.4. Цілі та політики управління фінансовими ризиками
Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з ризиками і
вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись
унаслідок впливу суб’єктивних чинників та об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок
впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено
кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає
відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства
здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його
можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його
пом’якшення.
8.4.1. Кредитний ризик
Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий
інструмент не зможе виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового
збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як
поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та дебіторська заборгованість.
Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка
кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будьяка інша доступна інформація (публічна інформація, що розкривається банками щодо
звітності тощо) щодо їх спроможності виконувати боргові зобов’язання. Товариство
використовує наступні методи управління кредитними ризиками:
ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів;
ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою);
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ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за
Національною рейтинговою шкалою;
ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту та
неповернення депозитів протягом останніх п’яти років.
Товариство не має в фінансових активах активи, які або були прострочені, або знецінилися,
кредитів, як одержаних, так і наданих, в відповідно будь-які застави та інші форми
забезпечення.
Значна концентрація кредитного ризику Товариства виникає у зв'язку з наявністю
грошових коштів на рахунках у банках та дебіторською заборгованістю в активах станом
на 31.12.2020р.
8.4.2. Ринковий ризик
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові
потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін.
Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та
відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збитків, зумовлених
коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство
наражатиметься на ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в акції, облігації та інші
фінансові інструменти.
Враховуючи склад активів у Товариства присутні валютний та відсотковий ризики.
Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від
фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.
Для мінімізації та контролю за валютними ризиками Товариство контролює частку
активів, номінованих в іноземній валюті, у загальному обсягу активів. Оцінка валютних
ризиків здійснюється на основі аналізу чутливості. Станом на 31.12.2020 року Товариство
не мало фінансових активів та зобов’язань, номінованих в іноземній валюті.
Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові
потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових
ставок. Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це
впливатиме як на доходи Товариства, так і на справедливу вартість чистих активів.
Товариство має в активах грошові кошти на банківських рахунках у функціональній
валюті на суму 29 тис грн., тому відсотковий ризик для даного виду активу Товариство
вважає не суттєвим.
Інший ціновий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові
потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім
тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від
того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента
або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з
якими здійснюються операції на ринку.
Котирувальні та не котирувальні цінні папери Товариства схильні до цінового
ризику, зумовленого невизначеністю щодо майбутньої вартості інвестиційних цінних
паперів.
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На звітну дату ризик, пов'язаний з не котируваними цінними паперами, оціненими
за справедливою вартістю відсутній у зв’язку з відсутністю цінних паперів в активах
Товариства
При оцінці ризиків за інвестиційними активами Товариство керувалось МСФЗ 7
«Фінансові інструменти: розкриття інформації» Основним методом оцінки цінового ризику
є аналіз чутливості. Серед методів пом’якшення цінового ризику Товариство використовує
диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові
інструменти з нефіксованим прибутком.
8.4.3. Ризик ліквідності
Ризик ліквідності - ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні
зобов’язань, пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки
грошових коштів або іншого фінансового активу.
Станом на 31.12.2020 року ризик ліквідності є не суттєвим.
8.5. Управління капіталом
Товариство розглядає управління капіталом як систему принципів та методів
розробки і реалізації управлінських рішень, пов'язаних з оптимальним формуванням
капіталу з різноманітних джерел, а також забезпеченням ефективного його використання у
діяльності Товариства. Ключові питання та поточні рішення, що впливають на обсяг і
структуру капіталу, а також джерела його формування, розглядаються управлінським
персоналом. Механізм управління капіталом передбачає чітку постановку цілей і завдань
управління капіталом, а також контроль за їх дотриманням у звітному періоді;
удосконалення методики визначення й аналізу використання усіх видів капіталу;
розроблення загальної стратегії управління капіталом.
Управлінський персонал здійснює огляд структури капіталу на кінець кожного
звітного періоду. При цьому проводиться аналіз вартості капіталу, його структура та
можливі ризики. На основі отриманих висновків Товариство здійснює регулювання
капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також виплати
дивідендів та погашення існуючих позик. Товариство може здійснювати регулювання
капіталу шляхом зміни структури капіталу. Система управління капіталом може
коригуватись з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або
стратегії розвитку.
Управління капіталом Товариства спрямовано на досягнення наступних цілей:
зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і
надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим
сторонам;
забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на
послуги Товариства, що відповідають рівню ризику;
дотримання вимог до капіталу, встановлених регулятором, і забезпечення здатності
Товариства функціонувати в якості безперервного діючого підприємства.
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Товариство вважає, що загальна сума капіталу, управління яким здійснюється,
дорівнює сумі капіталу, відображеного в балансі.
Склад власного капіталу на дату фінансової звітності - 10 532 тис. грн.;
- Зареєстрований капітал (оплачений капітал)
7 200 тис. грн.;
- Резервний капітал
83 тис. грн.;
- Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
3 249 тис. грн.;
Згідно закону «Про інститути спільного інвестування» ст. 63 п. 2 розмір статутного
капіталу компанії з управління активами повинен становити не менше як 7 мільйонів
гривень. Таким чином вимоги до розміру капіталу Товариства витримані в повній мірі.
8.6. Інші звіти
Звіт про рух грошових коштів
Інформація про рух грошових коштів надає основу для оцінки спроможності
Товариства генерувати грошові кошти та еквіваленти грошових коштів і для оцінки потреб
Товариства у використанні цих грошових потоків. При розкритті зазначеної інформації
Товариство застосувало вимоги до подання та розкриття інформації про рух грошових
коштів викладені у МСБО 7.
В зазначеному звіті Товариство надає інформацію про минулі зміни грошових
коштів Товариства та їх еквівалентів, який розмежовує грошові потоки протягом періоду
від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.
Інформація про грошові потоки минулого звітного періоду використовується як
показник суми, періоду та визначеності майбутніх грошових потоків. Вона корисна під час
перевірки точності минулих оцінок грошових потоків, а також взаємозв’язку
рентабельності, чистих грошових потоків і впливу зміни цін.
Тис. грн.
Стаття

2019

2020

1
Рух коштів у результаті операційної діяльності:
Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Надходження фінансових установ від повернення
позик
Інші надходження

2

3

3 460

7 731

9 700

8 420

89

25

(1 142)

(1 368)

(2 015)
(549)
(823)

(2 457)
(668)
(626)

(331)

(32)

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов’язань із податків і зборів
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на
прибуток
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1
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Залишок коштів на кінець року

2

3

(492)

(594)

(3)
(8 726)
(9)
(18)
(18)
25
7

(6)
(3 044)
(7 974)
(11)
22
22
7
29

Звіт про власний капітал
У цьому звіті подана інформація про стан і зміни кожного компоненту власного
капіталу, зіставлення його вартості за період між початком та кінцем звітного періоду 2020
року, збільшення-зменшення його чистих активів, а також загальну зміну доходу та витрат,
включаючи прибутки і збитки, отримані в результаті діяльності Товариства протягом 2020
року.
Звіт про власний капітал за 2019 рік
Тис. грн.
Стаття
Залишок на початок року
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Відрахування до
резервного капіталу
Разом змін в капіталі
Залишок на кінець року

7 200

-

Нерозподілений
прибуток
(непокритий
збиток)
3 076

7 200

-

3 076

10 276

148

148

(75)

-

73
3 149

148
10 424

Зареєстрований
(пайовий)
капітал

7 200

Резервний
капітал

75
75
75

Всього
10 276

Звіт про власний капітал за 2020 рік
Тис. грн.
Стаття
1
Залишок на початок року
Скоригований залишок на
початок року

2
7 200

3
75

Нерозподілений
прибуток
(непокритий
збиток)
4
3 149

7 200

75

3 149

Зареєстрований
(пайовий)
капітал

Резервний
капітал

Всього
5
10 424
10 424
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1
Чистий прибуток (збиток) за
звітний період
Відрахування до резервного
капіталу
Разом змін в капіталі
Залишок на кінець року

2
7 200

3

4

5

108

108

(8)

-

100
3 249

108
10 532

8
8
83

8.7. Оцінка ризиків професійної діяльності на фондовому ринку.
Оцінка ризиків професійної діяльності на фондовому ринку здійснюється шляхом
розрахунку пруденційних показників, нормативні значення яких визначене у «Положенні
щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до
системи управління ризиками», затвердженого рішенням НКЦПФР №1597 від 01.10.2015р.
Основні показники для компаній з управління активами, що розраховує Товариство,
наступні:
8.7.1. Розрахунок показника мінімального розміру власних коштів.
Грн.
Дата, станом на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів
Розмір власних коштів
Розмір капіталу першого рівня
Розмір капіталу другого рівня
Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал
Резервний капітал
Додатковий капітал
Нерозподілений прибуток на початок звітного року

31.12.2020
10 392 184,68
10 392 184,68
7 200 000,00
82 699,05
3 148 855,82

Прибуток поточного року, підтверджений аудиторським висновком
(звітом)
Прострочена понад 30 днів дебіторська заборговансть
Нематеріальні активи за залишковою вартістю
Збитки поточного року
Прибуток на початок звітного року, що був розподілений у звітному році
Показник мінімального розміру власних коштів для КУА 3500 000 грн.
Виконання вимог

32 083,33
7 386,86
+
виконано
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8.7.2. Розрахунок нормативу достатності власних коштів.
Грн.
Дата, станом на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів
Загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на
проведення річних та інших зборів органів управління, представницькі
витрати, тощо)
Витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу
Витрати на службові відрядження
Витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних
активів загальногосподарського призначення (оренда, амортизація, ремонт,
страхування майна, комунальні послуги)
Витрати на оплату послуг зв’язку
Винагороди за консультаційні послуги
Винагороди за інформаційні послуги
Винагороди за аудиторські послуги
Винагороди за інші послуги
Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків
Витрати на охорону приміщень
Розмір фіксованих накладних витрат
Норматив достатності власних коштів не менше 0,5
Виконання вимог

31.12.2020
3 749 316,55
158 847,68

3 264,00
108 000,00
232 986,00
28 000,00
162 570,76
21 455,07
16 657,44
4 481 097,50
9,28
виконано

8.7.3. Розрахунок коефіцієнта покриття операційного ринку.
Грн.
Дата, станом на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів
Розмір власних коштів
Величина нетто-доходу за 1-й рік (2017р.)
Величина нетто-доходу за 2-й рік (2018р.)
Величина нетто-доходу за 3-й рік (2019р.)
Середнє значення позитивного нетто-доходу
Величина операційного ризику
Коефіцієнт покриття операційного ризику не менше 0,5
Виконання вимог

31.12.2020
10 392 184,68
5 617 294,80
4 862 482,93
4 485 810,03
4 988 529,25
748 279,39
13,89
виконано

8.7.4. Розрахунок коефіцієнта фінансової стійкості.
Грн.
Дата, станом на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів
Розмір власного капіталу
Вартість активів
Коефіцієнт фінансової стійкості не менше 0,5
Виконання вимог

31.12.2020
10 531 850.89
11 010 770.89
0,96
виконано

Для ефективного запобігання та мінімізації впливів ризиків Товариство розробило
внутрішню систему відповідних заходів з управління, мінімізації ризиків, до якої входить:
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po3rrogiflmr,r Ha cerMeuTlr, ra,oqiruonarrHr pesyJrbrarin fioro AisJrHocri;
.
flpo mnfi 4ocrynHa AlrcfperHa Qinancona in(foprr,raqir.
Ocnonruru i qqtnnn onepauiftnrnra cerMeHToM ToBapr{crBa e yuparurinrlff arffuBaMu incrnryrin
cnirnnoro iunectytaunr. flpormov^2}I9 n2020 porin.ui.f,rnuimr Tonapzcrra sAiftcrtrosaJracs.B
o.qloMy reorpaQi.uroMy ra 6ignec cem,renri.
8.9.

noqil nic;rn qarn 6anancy.

floaii uicns Aaru 6arancy y po3ryinni MCEO l0 "floAii nicns geiruoro nepio,4y".
Toaapractao uicrr 4arn 6anancy He MaJro cyrreBr{x nodft ffii 6 norpe6yaano AoAarKoBoro
po3r9lrTTr.
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Tarinqes A.B.

Io.nornnfi 6yxra.nrep
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