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ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ЗА ПІДГОТОВКУ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Керівництво Товариства відповідає за підготовку фінансової звітності (далі — фінансова 
звітність), що достовірно відображає у всіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства 
станом на 31 грудня 2017 року, сукупні прибутки та збитки, а також рух грошових коштів і 
зміни в капіталі за період, що закінчився на цю дату, відповідно до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності (даті - МСФЗ). 

При підготовці фінансової звітності керівництво Товариства несе відповідальність за: 

• Вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне застосування; 

Застосування обґрунтованих оцінок і допущень; 

Дотримання відповідних МСФЗ і розкриття всіх суттєвих відхилень в примітках до 
фінансової звітності; 

Підготовку фінансової звітності, виходячи з допущення, що Товариство 
продовжуватиме свою діяльність в найближчому майбутньому, за винятком випадків, коли таке 
допущення неправомірне. 

Керівництво Товариства також несе відповідальність за: 

Розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної і надійної системи 
внутрішнього контролю у Товаристві; 

Підтримку системи бухгалтерського обліку, що дозволяє у будь-який момент 
підготувати з достатнім ступенем точності інформацію про фінансове положення Товариства і 
забезпечити відповідність фінансової звітності вимогам МСФЗ; 

Вживання заходів в межах своєї компетенції для забезпечення збереження активів 
Товариства; 

Запобігання і виявлення фактів шахрайства і інших зловживань. 

Фінансова звітність Товариства за звітний період була затверджена 15 січня 2018 року: 

Директор 

ТОВ «ІНВЕСТ-М» 

15 січня 2018 р. 



Дата (рік, місяць, число) 

Територія м. КИЇВ 
Організаційно-правова форма 
господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю 
Вид економічної діяльності інша допоміжна діяльність у сфері фінансових 
послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 
Середня кількість працівників1^ 
Адреса, телефон вул. Лаврська, бул. 18, м. Київ. 01015 
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака 
Складено (зробити позначку «V» у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітності 

за ЄДРІЮУ 

за КОАТУУ 
за КОІІФГ 

за КВЕД 

_ КОДИ 
2018 І 01 І 01 

3508273 

8039100000 

240 

66.19 

БАЛАНС (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН) 
на Зігрудня 2017 р. 

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 
На початок 

звітного року 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
І. Необоротні активи 

Нематеріальні активи 1000 8 

первісна вартість 1001 6 12 

накопичена амортизація 1002 (4) (4) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -

Основні засоби 1010 9 30 

первісна вартість 1011 64 92 

знос 1012 (55) (62) 

Інвестиційна нерухомість 1015 - -

Довгострокові біологічні активи 1020 - -

Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 

1030 - -

інші фінансові інвестиції 1035 - 6 956 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -

Відстрочені податкові активи 1045 - -

Інші необоротні активи 1090 - -

Усього за розділом І 1095 11 6 994 

II. Оборотні активи 
Запаси 1100 1 1 

Поточні біологічні активи 1110 - -

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 61 315 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 

1130 5 

з бюджетом 1135 1 -

у тому числі з податку на прибуток 1136 - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 004 782 

Поточні фінансові інвестиції 1160 7 000 8 338 

Гроші та їх еквіваленти 1165 12 7 609 

Витрати майбутніх періодів 1170 - -

Інші оборотні активи 1190 - -

Усього за розділом II 1195 8 079 17 050 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, га групи 
вибуття 

1200 
- -



Баланс 1300 8 090 24 044 

Пасив Код 
Рядка 

На початок 
звітного року 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 9 О 4 
І. Власний капітал 

Зареєстрований капітал 1 4 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1 4 0 5 - -

Додатковий капітал 1 4 1 0 - -

Резервний капітал 1415 - -

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1 4 2 0 4 2 8 2 4 

Неоплачений капітал 1 4 2 5 - -

Вилучений капітал 1 4 3 0 - -

Усього за розділом І 1495 8 042 8 824 
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов'язання 1 5 0 0 
- -

Довгострокові кредити 1 5 1 0 - -

Інші довгострокові зобов'язання 1 5 1 5 - -

Довгострокові забезпечення 1 5 2 0 - -

Цільове фінансування 1 5 2 5 - -

Усього за розділом II 1595 - -

III. Поточні зобов'язання і забезпечення 
Короткострокові кредити 1 6 0 0 

- -

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями 1 6 1 0 

- -

товари, роботи, послуги 1 6 1 5 3 2 7 5 1 5 

розрахунками з бюджетом 1 6 2 0 - 1 7 3 

у тому числі з податку на прибуток 1621 - -

розрахунками зі страхування 1 6 2 5 - -

розрахунками з оплати праці 1 6 3 0 15 -

Поточні забезпечення 1 6 6 0 1 3 2 

Доходи майбутніх періодів 1 6 6 5 - -

Інші поточні зобов'язання 1 6 9 0 - 7 5 0 0 

Усього за розділом III 1695 48 15 220 

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 

1700 - -

Баланс 1900 8 090 24 044 

Керівник Дух Володимир Степанович 

1 Визначається в порядку, встановленому, центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики. 



Дата (рік. місяць, число) 
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ-М» за ЄДРПОУ 

(найменування і 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД) 

за 2017 р. 

Форма № 2 Код за ДКУД [ 1801003 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

_ КОДИ ' 
2018 1 01 І 01 

2350827*3 І 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За 
аналогічний 

період 
попереднього 

року 
1 і 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2 0 0 0 6 7 8 3 5 4 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, ПОСЛУ Г) 2050 ( 398 ) ( 117 ) 
Валовий: 

прибуток 2 0 9 0 
2 8 0 2 3 7 

збиток 2 0 9 5 ( - ) ( - ) 

Інші операційні доходи 2 1 2 0 - -

Адміністративні витрати 2 1 3 0 ( 4 8 2 ) < 2 0 6 ) 

Витрати на збут 2 1 5 0 ( " ) ( " ) 
Інші операційні витрати 2 1 8 0 ( " ) ( 95 ) 
Фінансовий результат від операційної діяльності: 

прибуток 2 1 9 0 _ 

збиток 2 1 9 5 ( 2 0 2 ) ( 6 4 ) 

Дохід від участі в капіталі 2 2 0 0 - -

Інші фінансові доходи 7 9 5 6 

Інші доходи 2 2 4 0 1 792 7 0 0 4 

Фінансові витрати 2250 ( 50 ) ( - > 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( " ) ( - ) 
Інші витрати 2 2 7 0 ( 1 3 8 2 ) ( 7 0 0 1 ) 

Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 2290 953 _ 

збиток 2295 ( - ) ( 55 ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 ( 171 ) ( - ) 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 - -

Чистий фінансовий результат: 
прибуток 2 3 5 0 782 _ 

збиток 2355 ( - ) ( 55 ) 



Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За 
аналогічний 

період 
попереднього 

року 

1 2 •ч л 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -

Накопичені курсові різниці 2410 - -

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 2415 - -

Інший сукупний дохід 2445 - -

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 - -

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 782 ( 55 ) 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За 
аналогічний 

період 
попереднього 

року 

1 п 4 

Матеріальні затрати 2500 - -

Витрати на оплату праці 2505 543 211 

Відрахування на соціальні заходи 2510 117 46 

Амортизація 2515 7 2 

Інші операційні витрати 2520 213 159 

Разом 2550 880 418 

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті 

Середньорічна кількість простих акцін 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
Скоригованнй чистий прибуток ( зоиток) на одну просту акцію 
Дивіденди на одну просту акцію 

Код 
рядка 

2600 

2 6 0 5 

2610 
2615 
2 6 5 0 

За звітний 
період 

За 
аналогічний 

період 
попереднього 

року 

Керівник Дух Володимир Степанович 



Дата (рік, місяць, число) 
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ-М» за ЄДРПОУ 

(найменування) 

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом) 
за 2017 р. 

Форма № 3 КодзаДКУД 1801004 

Стаття 
Код 

рядка За звітний період 
За аналогічний 

період попереднього 
року 

1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послу г) 3000 407 340 

Повернення податків і зборів 3005 - -

у тому числі податку на додану вартість 3006 - -

Цільового фінансування ЗОЮ - -

Інші надходження 3095 1 000 1 

Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 223 ) ( 62 ) 

Праці 3105 ( 433 ) ( 154 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 113 ) ( 46 ) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 101 ) ( 42 ) 

Інші витрачання 3190 ( 20 ) ( 41 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 517 ( 4 ) 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 3200 8 792 7 000 

необоротних активів 3205 - -

Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 14 -

дивідендів 3220 - -

Надходження від деривативів 3225 - -

Інші надходження 3250 - -

Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 ( 9 220 ) ( 7 000 ) 

необоротних активів 3260 ( 6 ) ( - ) 

Виплати за деривативами 3270 ( - ) ( " ) 

Інші платежі 3290 ( - ) ( - ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 ( 420 ) ( - ) 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
Власного капіталу 3300 

Отримання позик 3305 - -

Інші надходження 3340 7 500 -

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 ( - ) ( - ) 

Погашення позик 3350 - -

Сплату дивідендів 3355 ( - ) ( - ) 

Інші платежі 3390 ( - ) ( - ) 

Чистий рух коштів віл фінансової діяльності 3395 7 500 -

23508273 



Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 7 597 ( 4 ) 
Залишок коштів на початок періоду 3405 12 16 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 - -

Залишок коштів на кінець періоду 3415 7 609 12 

Дух Володимир Степанович 



• к о д и 
Дата (рік, місяць, число) | 2018 1 01 | 01 

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ-М» за ЄДРПОУ 
(найменування) 

>3508: 

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 
на 31грудня2017 р. 

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005 

Стаття 

1 

Код 
| рядка 

і 

1 
І Зарессгро-

ваний 
| капітал 

Капітал 
1 дооцін 
| ках 

V .. Додатко-
1 вий капітал 

1 

Резер-
вний 

капітал 

Нерозпо-
ділений 

прибуток! неп 
окритий 
збиток) 

Неопла-
чений 

капітал 

Г 
Вилу-
чений 

капітал 
1 Всього 

і 
.. 

1 

і і 1 0 1 3 4 | 5 і 6 т 7 г 8 1 9 1 10 1 ІЗалишок 
4000 8 000 

-

1 І 
на початок року 4000 8 000 

-
і І - 42 | - 1 - 8 042 

[Коригування: 
|Зміна облікової політики 4 0 0 5 

" і " 
1 1 

1 " 1 " 1 

І Виправлення помилок 4 0 1 0 - - - - _ - і _ 
|інші зміни 4 0 9 0 і 

- - - - - _ - І 
Скоригований залишок 
на початок року 4095 8 000 

• -

- 42 1 8 042 І 
Чистий прибуток 
(збиток) за2017 р. 4100 - І 

1 
- - 782 1 - 782 

Інший сукупний дохід 
за звітний період 4110 - І - - 1 -

— і 
1 Інші зміни в капіталі 4290 і 1 

і . _ 
Разом змін у капіталі І 4295 1 _ І - _ 
Залишок 
на Зігрудня 2017р. і 4300 І 8 000 ! І 

і І 
824 ! 

ч 
1 

1 
8 824 ! 

Керівник Дух Володимир Степанович 



Дата (рік, місяць, число ) 
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ-М» за ЄДРПОУ 

(найменування) 

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 
на 31грудня2016 р. 

Форма № 4 Код за ДКУД І 1801005 

2017 ! 01 01 
23508273 

Стаття Код 
рядка 

Зареєстро-
ваний 

капітал 

Капітал у 
дооцін-

ках 

Додатко-
вий капітал 

Резер-
вний 

капітал 

Нерозпо-
ділений 

прибуток! неп 
окритий 

Неопла-
чений 

капітал 

Вилу-
чений 

капітал 
Всього 

збиток) 

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок 
на початок року 4000 8 000 - - - 97 - - 8 097 

Коригування: 
Зміна облікової політики 4005 - - - - - - -

Виправлення помилок 4010 - - - _ - - - -

Інші зміни 4090 - - - - - - - -

Скоригований залишок 
на початок року 4095 8 000 - - - 97 - - 8 097 

Чистий прибуток 
(збиток) за2016 р. 4100 - - - - (55) - -

(55) 

Інший сукупний дохід 
за звітний період 4110 - - - - -

Інші зміни в капіталі 4290 - - - - - -

Разом змін у капіталі 4295 - - - - - - - -

Залишок 
на Зігрудня 2016р. 4300 8 000 - - - 42 - - 8 042 

Керівник Дух Володимир Степанович 



1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ-М», далі Товариство, зареєстроване 
Виконкомом Залізничної районної Ради народних депутатів м. Києва 28.06.1995. (свідоцтво про 
державну реєстрацію №23508273). перереєстровано Шевченківською районною в м. Києві 
державною адміністрацією 27.01.2011 р. № 10731200000000449. Ідентифікаційний код юридичної 
особи 23508273. 
Кінцевим бенефіціарним власником Товариства є КОСТЕНКО КОСТЯНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ. 
Адреса проживання М. КИЇВ. ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н. ВУЛ. ВЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА. БУД. 
33/30. КВ. 47. 
Місцезнаходження Товариства - вул. Лаврська, буд.18. м. Київ. 01015. 
Юридична адреса Товариства - вул. Лаврська, буд.18, м. Київ. 01015. 
Товариство отримало ліцензію на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи серії 
АЕ № 263369 видану НКІЩФР 24 вересня 2013р.. та 11.05.2017р. отримало ліцензії на здійснення 
діяльності з торгівлі цінними паперами - брокерська та дилерська діяльність - Рішення НКЦПФР 
№296 від 11.05.2017р. 

Поточні рахунки Товариства: 

р/р 26504743584767 у АБ «УКРЕАЗБАНК», м. Київ, код МФО 320478 

р/р 26501013013614 в ПА Ї "СБЕРБАНК" київське відділення №9 МФО 320627 

Інформація про учасників Товариства: 

Станом на 31 грудня 2017 року зареєстрований капітал Товариства становить 8 000 000.00 грн. з 
розподілом часток учасників у статутному капіталі наступним чином: 

Учасники 
Розмір частки в 

ЗК (у гривнях) 
Розмір частки в 

ЗК (у %) 

КОСТЕНКО КОСТЯНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ 5 9 2 0 0 0 0 , 0 0 74° о' 

ДЮКАРЬОВ ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ 3 5 0 0 0 0 , 0 0 4 . 3 7 5 % 

АНДРІЄНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ 3 4 6 0 0 0 , 0 0 4 ,325%, 

[ БОРДУН ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ 3 4 6 0 0 0 , 0 0 4 , 3 2 5 % 

ГАМЗАТОВ РУСЛАН ГАБ1БУЛЛАХОВИЧ 3 4 6 0 0 0 , 0 0 4 , 3 2 5 % 

КНЯЗЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 3 4 6 0 0 0 , 0 0 4 . 3 2 5 % 
1 

! ХАРЛАІІШ ДМИТРО СВГР.НОВИЧ 3 4 6 0 0 0 , 0 0 4 , 3 2 5 % 

1 Всього 8 000 000,00 100% 

Основні види діяльності Товариства: 

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного 

забезпечення 

2. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Концептуальною основою даної фінансової звітності є бухгалтерські політики та принципи, що 
базуються на вимогах Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ). 



ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
Станом на 31 грудня 2017 року та за рік, що закінчився на зазначену дату 
(в тисячах гривень) 
Поняття МСФЗ включає в себе стандарти та інтерпретації, видані Радою з Міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку (далі - РМСБО). 

Товариство веде облікові записи у відповідності до вимог чинного законодавства України. Дана 
фінансова звітність складена на основі таких облікових записів з коригуваннями, необхідними для 
приведення її у відповідність МСФЗ у всіх суттєвих аспектах. 

Принципи оцінок 

Фінансова звітність була підготовлена з використанням принципу обліку по історичній вартості за 
виключенням інвестицій, що підлягають оцінці за справедливою вартістю через прибутки або 
збитки. 

Функціональна валюта та валюта подання звітності 

Дана фінансова звітність представлена в національній валюті України (гривні), яка є грошовою 
одиницею України, функціональною валютою Товариства і валютою представлення звітності. 
Функціональна валюта визначалася як валюта основного економічного середовища, в якій 
Товариство здійснює свою діяльність. 

Безперервність діяльності 

Фінансова звітність складена виходячи з припущення про безперервність діяльності Товариства, 
що передбачає реалізацію активів і зобов'язань в ході нормальної економічної діяльності. Складені 
фінансові звіти не включають будь-яких коригувань по відображенню можливих майбутніх 
наслідків, що стосуються відшкодування та класифікації відображених сум коштів, інших активів, 
або зобов'язань, які можуть виникнути в результаті такої невизначеності. 

Керівництво Товариства впевнене в безперервності діяльності та вважає, що Товариство має змогу 
продовжувати свою діяльність на безперервній основі не менш ніж 12 місяців, починаючи із 31 
грудня 2017 р. 

Рішення про затвердження фінансової звітності 

Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником 
Товариства 15 січня 2018 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити 
зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску. 

Звітний період фінансової звітності 

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік. тобто 

період з 01 січня по 31 грудня 2017 року. 

Використання суджень та припущень для оцінки 
При підготовці фінансової звітності були застосовані ряд оціночних суджень та припущень, які 
впливають на величину активів та зобов'язань, відображених у звітності. Встановлені припущення 
та судження ґрунтуються на історичному досвіді, поточних та очікуваних економічних умовах та 

іншій доступній інформації. 

Судження щодо справедливої вартості активів Товариства 
Оцінка справедливої вартості інвестицій 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». 

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. 

Судження щодо виявлення ознак знецінення активів 

На кожну звітну дату Товариство проводить аналіз дебіторської заборгованості, іншої дебіторської 
заборгованості та інших фінансових активів на предмет наявності ознак їх знецінення. Збиток від 
знецінення визнається виходячи з власного професійного судження керівництва за наявності 
об'єктивних даних, що свідчать про зменшення передбачуваних майбутніх грошових потоків за 
даним активом у результаті однієї або кількох подій, що відбулися після визнання фінансового 
активу. 

3. НОВІ СТАНДАРТИ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 

Нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, що повинні застосовуватись Товариством 

В цілому, облікова політика відповідає тій. що застосовувалась у попередньому звітному році. 
Деякі нові стандарти та інтерпретації стали обов'язковими для застосування з 1 січня 2017 року. 
Нижче наведені нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, які повинні застосовуватись 
Товариством у теперішній час або в майбутньому: 

МСФЗ та Інтерпретації, що не набрали чинності 

Товариство не застосовувало наступні МСФЗ та Інтерпретації до МСФЗ та МСБО, які були 
опубліковані, але не набрати чинності: 

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». У липні 2014 була випущена остаточна редакція МСФЗ 9, яка 
відображає результати всіх етапів проекту за фінансовими інструментами і замінює МСБО 39 
«Фінансові інструменти: визнання та оцінка» і всі попередні редакції МСФЗ 9. Стандарт вводить 
нові вимоги щодо класифікації та оцінки, знецінення та обліку хеджування. МСФЗ 9 набирає 
чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2018 або після цієї дати, при цьому 
допускається дострокове застосування. Стандарт застосовується ретроспективно, але надання 
порівняльної інформації не є обов'язковим. Застосування МСФЗ 9 матиме вплив на класифікацію 
та оцінку фінансових активів Товариства, але не матиме впливу на класифікацію та оцінку 
фінансових зобов'язань Товариства. 
МСФЗ 15 «Виручка за договорами з клієнтами». МСФЗ 15 передбачає нову- модель, що включає 
п'ять етапів, яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з клієнтами. Згідно МСФЗ 15 
виручка визнається в сумі, яка відображає відшкодування, право на яке організація^ очікує 
отримати в обмін на передач) активів або послуг клієнту. Принципи МСФЗ 15 передбачають 
більш структурований підхід до оцінки і визнання виручки. 

Новий стандарт по виручці застосовується щодо всіх організацій і замінить всі діючі вимоги до 
визнання виручки згідно з МСФЗ. Стандарт застосовується до річних звітних періодів, що 
починаються 1 січня 2018 або після цієї дати, ретроспективно в повному обсязі або з 
використанням модифікованого ретроспективного підходу, при цьому допускається дострокове 
застосування. В даний час Товариство оцінює вплив МСФЗ 15 і планує застосувати новий 
стандарт на відповідну дату набрання чинності. 

МСФЗ 16 "Оренда" Зміна вимог по відображенню договорів оренди в звіті про фінансовий стан. 
Згідно з вимогами нового стандарту', організації будуть визнавати нові активи і зобов'язання, що 
дозволить зробити звіт про фінансове становище більш прозорим. Стандарт застосовується до 
річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2019 або після цієї дати. В даний час Товариство 
оцінює вплив МСФЗ 16 і планує застосувати новий стандарт на відповідну дату набрання 
чинності. 

Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2014-2016 рр. (Вину щепі в грудні 2016 року) 

Дані удосконалення включають наступне: 



МСФЗ (ІРК8) 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» -
видалення короткострокових звільнень для організацій, вперше застосовують МСФЗ 
Короткострокові звільнення, передбачені пунктами ҐЗ-Ґ7 МСФЗ (ІКК.5) 1, були видалені, оскільки 
вони виконали свою функцію. Дані поправки вступають в чинності 1 січня 2018 р. Дані поправки 
не застосовуються Товариством. 

МСФЗ (1Л5) 2Н «Інвестиції в асоційовані організації та спільні підприємства» - Роз'яснення того, 
що рішення оцінювати об'єкти інвестиції за справедливою вартістю через прибуток або збиток мас 
прийматися окремо для кожної інвестиції. 

Поправки роз'яснюють наступне: 

• Компанія, яка спеціалізується на венчурних інвестиціях, або інший продавець може прийняти 
рішення оцінювати інвестиції в асоційовані організації та спільні підприємства за справедливою 
вартістю через прибуток або збиток. Таке рішення приймається окремо для кожної інвестиції при 
первісному визнанні. 

• Якщо компанія, яка сама не є інвестиційною організацією, мас частку участі в асоційованого 
підприємства або спільному підприємстві, є інвестиційними компаніями, то при застосуванні 
методу участі в капіталі така компанія може вирішити зберегти оцінку за справедливою вартістю, 
застосовану її асоційованої організацією або спільним підприємством, є інвестиційними 
компаніями, до своїх власних часток участі в дочірніх компаніях. 

Таке рішення приймається окремо для кожної асоційованої організації або спільного 
підприємства, що є інвестиційними компаніями, на більш пізню з таких дат: 

(A) дату первісного визнання асоційованого підприємства або спільного підприємства, що є 
інвестиційними компаніями; 

(B) дату, на яку асоційована компанія або спільне підприємство стають інвестиційними 
компаніями; і 

(C) дату, на яку асоційована компанія або спільне підприємство, є інвестиційними компаніями, 
вперше стають материнськими компаніями. 

Дані поправки застосовуються ретроспективно і ступають чинності 1 січня 2018 р. Дозволяється 
застосування до цієї дати. Якщо компанія застосує дані поправки до більш раннього періоду, вона 
повинна розкрити цей факт. Дані поправки не застосовуються Товариством. 

Поправки до МСФЗ (ІРКЯ) 4 « Застосування МСФЗ (ІРКБ) 9« Фінансові інструменти »разом з 
МСФЗ (ІРК8) 4 «Страхові контракти» 

Дані поправки усувають проблеми, що виникають у зв'язку із застосуванням нового стандарту за 
фінансовими інструментами. МСФЗ (ІРКЗ) 9. до впровадження МСФЗ (ІРЯЗ) 17 «Договори 
страхування», який замінює собою МСФЗ (ІКК8) 4. 

Поправки передбачають дві можливості для організацій, які укладають договори страхування: 
тимчасове звільнення від застосування МСФЗ (ІРЯ5) 9 або використання методу накладення. 
Тимчасове звільнення вперше застосовується в ті періоди, починаючи з 1 січня 2018 року або 
після цієї дати. Компанія може прийняти рішення про застосування методу накладення, коли вона 
вперше застосову є МСФЗ (ІРК.8) 9, і застосовувати даний метод ретроспективно щодо фінансових 
активів, класифікованих за рішенням організації при переході на МСФЗ (ІРК.8) 9. При цьому 
компанія перераховує порівняльну інформацію, щоб відобразити метод накладення, в тому і 
тільки в тому випадку, якщо вона перераховує порівняльну інформацію при застосуванні МСФЗ 
(ІРК.5) 9. Дані поправки не застосовуються Товариством. 

Роз'яснення КТМФЗ (ІРКІС/ 22 «Операції в іноземній валюті та попередня оплата» 

У роз'ясненні пояснюється, що датою операції для цілей визначення обмінного курсу, який 
повинен використовуватися при первісному визнанні активу, виграти або доходу (або його 
частини) у разі припинення визнання немонетарного активу або немонетарного зобов'язання, що 
виникають в результаті вчинення або отримання попередньої оплати, є дата . на яку компанія 
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спочатку визнає немонетарний актив або немонетарні зобов'язання, що виникають в результаті 
вчинення або отримання попередньої оплати. У разі декількох операцій вчинення або отримання 
попередньої оплати компанія повинна визначати дату операції для кожної виплати або отримання 
попередньої оплати. Компанії можуть застосовувати це роз'яснення ретроспективно. В якості 
альтернативи компанія може застосовувати роз'яснення перспективно по відношенню до всіх 
активів, витрат і доходів в рамках сфери застосування роз'яснення, спочатку визнаних на 
зазначену дату або після неї: 

(І) початок звітного періоду, в якому компанія вперше застосовує дане роз'яснення; або 

(її) початок попереднього звітного періоду, представленого в якості порівняльної інформації у 
фінансовій звітності звітного періоду, в якому компанія вперше застосовує дане роз'яснення. 

Роз'яснення вступає в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї 
дати. Дозволяється застосування до цієї дати за умови розкриття даного факту. Оскільки у 
Товариства відсутні валютні операції, то дані роз'яснення не вплинуть на її фінансову звітність. 

4. ОПЕРАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, РИЗИКИ ТА ЕКОНОМІЧНА СИТУАЦІЯ 

Українська економіка знаходиться в затяжній кризі, ускладненій військовим конфліктом на сході 
України та невизнаним відокремленням Автономної республіки Крим. За результатами 2017 року 
міжнародні рейтингові агентства суттєво знизили рейтинги суверенного боргу України. Крім того, 
внаслідок вищезазначених факторів та негативних очікувань населення країни, українська гривня 
в 2016- 2017 р.р. девальвувала відношенню до долару США та евро. Стабілізація ситуації в 
Україні в значній мірі залежатиме від дій уряду, спрямованих на вирішення військового 
конфлікту, реформування фінансової, адміністративної, фіскальної та правової систем країни. Для 
вирішення вищезазначених задач уряд країни запроваджує досить жорсткі та непопулярні заходи, 
як. наприклад, часткову мобілізацію військовозобов'язаного населення, запровадження нових 
податків та зборів, введення обмежень на готівкові та безготівкові операції з іноземною валютою, 
тощо. Проведення таких заходів може негативно вплинути на економіку України, операційну 
діяльність Товариства та оцінку його активів. 

5. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

5.1. 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. 

5.2. Інформація про зміни в облікових політиках 

Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операції. 
Інших події або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії 
статей, для яких інші політики можуть бути доречними. 

5.3. Методи подання інформації у фінансових звітах 

Витрати Товариства, визнані у прибутку або збитку, подані за класифікацією, основаною на 
методі "функції витрат", згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій. 
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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. 

5.4. Основні засоби 

Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою 
використання його у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення 
адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання 
(експлуатації") якого більше одного року та вартість якого більше 6 000 грн. 

Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. Первісна вартість основних 
засобів включає витрати, безпосередньо пов'язані із придбанням активів. У подальшому основні 
засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які 
накопичені збитки від зменшення корисності. 

Товариство оцінює строк корисного використання основних засобів не рідше, аніж на 
кінець кожного фінансового року і. якщо очікування відрізняються від попередніх оцінок, зміни 
відображаються як зміна в облікових оцінках у відповідності до МСФО 8 (ІЛ5 8) «Облікова 
політика, зміни в облікових оцінках та помилки». Такі оцінки можуть справляти суттєвий вплив на 
балансову вартість основних засобів та на амортизаційні відрахування протягом періоду. 

5.5. Нематеріальні активи 

Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої 
амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація 
нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу протягом строку 
корисного використання активу. Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або 
інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав. 

Очікуваний строк використання активу перевіряється на кінець кожного звітного періоду. 
Зміна строків корисного використання є зміною облікових оцінок і відображається перспективно. 
У звітному періоді у якості нематеріальних активів Товариство обліковує програмні продукти. 

5.6. Запаси 

Запаси оцінюються за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації. 

Собівартість запасів включає в себе ціну покупки, імпортні мита та інші податки (за 
винятком тих , які згодом відшкодовуються податковими органами), а також витрати на 
транспортування, тимчасове зберігання запасів на проміжних складах (складах попередніх 
власників запасів), навантаження-розвантаження. страхування та інші витрати, які безпосередньо 
відносяться на придбання запасів, та які пов'язані з забезпеченням доставки запасів на основне 
місце зберігання. 

Чиста вартість реалізації є оціночною вартістю реалізації в ході звичайної господарської 
діяльності за вирахуванням будь-яких очікуваних майбутніх витрат, пов'язаних з доведенням 
продукції до готовності та її реалізацією. 

Собівартість реалізації обраховується за методом ідентифікованої вартості. 

5.7. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів 
На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може 

зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного 
відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його 
балансової вартості. Сума очікуваного відшкодування активу - це більша з наступних величин: 
справедливої вартості активу- або підрозділу, що генерує грошові потоки, за вирахуванням витрат 
на продаж, і вартості використання активу. Сума очікуваного відшкодування визначається для 



окремого активу, за винятком активів, які не генерують надходження грошових коштів, які. в 
основному, незалежні від надходжень, що генеруються іншими активами або гру пами активів. 

При оцінці вартості використання, майбутні грошові потоки дисконтуються за ставкою 
дисконтування до оподаткування, яка відображає поточну ринкову оцінку вартості грошей у часі 
та ризики, притаманні активу. Збитки від зменшення корисності визнаються в прибутках чи 
збитках за період у складі тих категорій витрат, які відповідають функції активу, корисність якого 
зменшилася. 

Одиниця, яка генерує грошові кошти (ОГГК) - найменша група активів, яку можна 
ідентифікувати і яка генерує надходження грошових коштів, що здебільшого не залежать від 
надходжень грошових коштів від інших активів або груп активів. Компанія визначила ОГГК як 
усю діяльність Товариства у цілому. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках. 
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. 

Оцінка справедливої вартості 

Справедлива вартість є ціною, яка була б отримана при продажу активу або виплачена за 
передачу зобов'язання в рамках угоди, що укладається в звичайному порядку між учасниками 
ринку на дату оцінки. Оцінка справедливої вартості передбачає, що операція з продажу активу або 
передачі зобов'язання відбувається: 

- Або на основному ринку для даного активу або зобов'язання; 

- Або, в умовах відсутності основного ринку, на найбільш сприятливому ринку для даного 
активу або зобов'язання. 

У Товариства повинен бути доступ до основного або найбільш сприятливому ринку. 
Справедлива вартість активу або зобов'язання оцінюється з використанням припущень, які 
використовувалися б учасниками ринку при визначенні ціни активу або зобов'язання, при цьому 
передбачається, що учасники ринку діють в своїх кращих інтересах. Оцінка справедливої вартості 
нефінансового активу враховує можливість учасника ринку генерувати економічні вигоди від 
використання активу найкращим і найбільш ефективним чином або його продажу іншому 
учаснику ринку, який буде використовувати даний актив кращим і найбільш ефективним чином. 

Товариство використовує такі методики оцінки, які є прийнятними в обставинах, що 
склалися і для яких доступні дані, достатні для оцінки справедливої вартості. 

Всі активи і зобов'язання, справедлива вартість яких оцінюється або розкривається у 
фінансовій звітності, класифікуються в рамках описаної нижче ієрархії джерел справедливої 
вартості на підставі вихідних даних самого нижнього рівня, які є значущими для оцінки 
справедливої вартості в цілому: 

• Рівень 1 - Ринкові котирування цін на активному ринку по ідентичним активам або 
зобов'язанням (без будь-яких коригувань); 

• Рівень 2 - Моделі оцінки, в яких є істотні для оцінки справедливої вартості вихідні дані, що 
відносяться до найбільш низького рівня ієрархії, які прямо або побічно спостерігаються на 
ринку; 

• Рівень 3 - Моделі оцінки, в яких істотні для оцінки справедливої вартості вихідні дані, що 
відносяться до найбільш низького рівня ієрархії, не є спостережуваними на ринку. 

У разі активів і зобов'язань, які визнаються у фінансовій звітності на періодичній основі. 
Товариство визначає факт переведення між рівнями джерел ієрархії, повторно аналізуючи 
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класифікацію (на підставі вихідних даних самого нижнього рівня, які є значущими для оцінки 
справедливої вартості в цілому) на кінець кожного звітного періоду. 

5.8. Фінансові інструменти: визнання та оцінка 

Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, тоді і тільки тоді, 
коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. 

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство 
оцінює їх за справедливою вартістю, плюс, за винятком фінансових інструментів, що оцінюються 
за справедливою вартістю через прибутки та збитки, витрати на операцію, які прямо відносяться 
до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання. Фінансові 
інструменти відображаються у звіті про фінансовий стан на дату здійснення операції відносно 
відповідного фінансового інструменту. 

Фінансовий інструмент або частка фінансового інструменту списується у фінансовій 
звітності в момент, коли Товариство втрачає нрава або погашає зобов'язання, пов'язані з даним 
фінансовим інструментом. При списанні фінансового активу різниця між отриманим або 
нарахованим відшкодуванням і поточною балансовою вартістю активу визнається у звіті про 
сукупний дохід. При списанні фінансового зобов'язання різниця між сплаченим або нарахованим 
відшкодуванням і поточною балансовою вартістю зобов'язання визнається у звіті про сукупний 
дохід. 

Фінансові активи. Товариство визнає такі категорії фінансових активів: 

Первісне визнання та оцінка 

При первісному визнанні Товариство класифікує фінансові активи за наступними 
категоріями: 

• позики та дебіторська заборгованість: 
• фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як 

прибутку або збитку; 
• фінансові активи, доступні для продажу. 

При первісному визнанні фінансові активи оцінюються за справедливою вартістю плюс 
(якщо інвестиції не класифікуються як фінансові активи за справедливою вартістю з 
відображенням переоцінки як прибутку або збитку) витрати безпосередньо пов'язані зі 
здійсненням операції. 

Всі звичайні операції з придбання й продажу фінансових активів відображаються на дату 
операції, тобто на дату, коли Товариство бере на себе зобов'язання з придбання активу. До 
звичайних операцій з придбання або продажу відносяться операції з придбання або продажу 
фінансових активів, умови яких вимагають передачі активів у строки, встановлені законодавством 
або прийняті на відповідному ринку. 

Фінансові активи Товариства включають грошові кошти, депозити, інвестиції, дебіторську 
заборгованість та іншу дебіторську заборгованість. 

Станом на 31.12.2016 р. та 31.12.2017 р. жоден з фінансових активів Товариства не було 
віднесено до категорії "фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю з відображенням 
переоцінки як прибутку або збитку". 

Подальша оцінка 

Наступне визначення вартості фінансових активів залежить від їх класифікації та наведено 
нижче; 
Позики та дебіторська заборгованість 

Позики та дебіторська заборгованість є непохідними фінансовими активами з 
установленими або обумовленими виплатами, які не котуються на активному ринку. Після 



первісного визнання такі фінансові активи оцінюються за амортизованою вартістю, визначеною з 
використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням збитків від знецінення. 
Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а 
також комісійних або витрат які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. 
Амортизація на основі використання ефективної процентної ставки включається до складу доходів 
від фінансування у звіті про прибутки або збитки. Витрати, обумовлені знеціненням, визнаються у 
звіті про сукупний дохід у складі витрат із фінансування. 

Фінансові активи доступні для продажу 

Фінансові активи доступні для продажу є непохідними фінансовими активами, що 
класифікуються як наявні для продажу та не включені до фінансових активів за справедливою 
вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку; позик і дебіторської заборгованості; 
інвестицій, утримуваних до погашення. Після первісної оцінки фінансові інвестиції доступні для 
продажу оцінюються за справедливою вартістю, а нереалізовані доходи або витрати за ними 
визнаються як інший сукупний дохід у складі інструментів наявних для продажу до моменту 
припинення визнання інвестиції, в якій накопичені доходи або витрати перекласифіковуються з 
інструментів наявних для продажу, до складу прибутку або збитку, і визнаються як витрати з 
фінансування. 

Товариство оцінило свої фінансові активи доступні для продажу на предмет справедливості 
припущення про можливість і наявність наміру продати їх у найближчому майбутньому. Якщо 
Товариство не в змозі здійснювати торгівлю цими активами через відсутність активних ринків для 
них, і наміри керівництва щодо їх продажу в найближчому майбутньому змінились, Товариство в 
рідких випадках може ухвалити рішення щодо перекласифікації таких фінансових активів. 
ГІерекласифікація до категорії позик і дебіторської заборгованості дозволяється у тому випадку, 
якщо фінансовий актив задовольняє визначенню позик і дебіторської заборгованості, і при цьому 
компанія має можливість і має намір утримувати ці активи в осяжному майбутньому або до 
погашення. ГІерекласифікація до складу' інструментів утримуваних до погашення дозволяється 
тільки в тому випадку, якщо компанія має можливість і має намір утримувати фінансовий актив до 
погашення. 

У випадку наявності фінансових активів, перекласифікованих зі складу категорії «доступні 
для продажу», пов'язані з ними доходи або витрати, раніше визнані у складі капіталу, 
амортизуються у складі прибутку або збитку протягом строку інвестицій, що залишився із 
застосуванням метода ефективного відсотка. Різниця між новою оцінкою амортизованої вартості 
та очікуваними грошовими потоками також амортизується протягом строку використання активу, 
що залишився, із застосуванням метода ефективного відсотка. Якщо згодом встановлюється, що 
актив знецінився, сума відображена у капіталі перекласифіковується до звіту- про сукупний дохід. 

Справедлива вартість інвестицій, які активно обертаються на організованих фінансових 
ринках, визначається за ринковими котируваннями, що пропонуються покупцями на момент 
закінчення торгів на дату' консолідованої фінансової звітності. Справедлива вартість інвестицій, 
що не мають активного обігу на ринку, визначається за собівартістю за мінусом резерву від 
зменшення корисності. 

Припинення визнання фінансових активів 

Визнання фінансового активу (або, де застосовано - частина фінансового активу чи частина 
групи аналогічних фінансових активів) припиняється, якщо: 

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

• Товариство утримує свої права на отримання грошових потоків від активу, але взяло на 
себе зобов'язання з виплати третій стороні отримуваних грошових потоків у повному 
обсязі і без істотної затримки за «транзитною» угодою; або 

• якщо Товариство передала свої права отримувати грошові потоки від активу та (а) 
передало практично всі ризики й вигоди, пов'язані з таким активом, або (б) ані передала, 



ТОВ«ІНВЕСТ-М» 
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Станом на 31 грудня 2017 року та за рік, що закінчився на зазначену дату 
(в тисячах гривень) 

ані зберегла за собою практично всі ризики та вигоди, пов'язані з ним. але при цьому 
передата контроль над активом. 

У разі якщо Товариство передав свої права на отримання грошових надходжень від активу і 
при цьому ані передав, ані зберіг за собою практично всі ризики й вигоди пов'язані з ним. а також 
не передало контроль над активом, такий актив відображається в обліку в розмірі Участі 
Товариства в цьому активі. 

Продовження участі в активі, що має форму гарантії за переданим активом, оцінюється за 
меншою з двох сум: первісною балансовою вартістю активу або максимальною сумою 
компенсації, що може бути пред'явлена до оплати Товариству. 

Знецінення фінансових активів 

На кожну звітну дату Товариство оцінює наявність об'єктивних ознак знецінення 
фінансового активу або групи фінансових активів. Фінансовий актив або група фінансових активів 
вважаються знеціненими тоді і тільки тоді, коли існує об'єктивна ознака знецінення в результаті 
однієї або більше подій, що відбулися після первісного визнання активу (настання «випадку 
понесення збитку»), які мали вплив на очікувані майбутні грошові потоки за фінансовим активом 
або групою фінансових активів, що піддається надійній оцінці. Ознаки знецінення можуть 
включати зазначення того, що боржник або група боржників зазнають істотних фінансових 
труднощів, не можуть обслуговувати свою заборгованість або несправна здійснюють виплату 
процентів або основної суми заборгованості, а також імовірність того, що ними буде проведена 
процедура банкрутства або іншої фінансової реорганізації. Крім цього, до таких ознак відносяться 
дані спостережень, що вказують на наявність зниження очікуваних майбутніх грошових потоків за 
фінансовим інструментом, що піддається оцінці, зокрема, зміна обсягів простроченої 
заборгованості або економічних умов, що знаходяться у певному взаємозв'язку з відмовами від 
виконання зобов'язань з виплати боргів. 

Фінансові активи, що обліковуються за амортизованою вартістю 

Стосовно фінансових активів, що обліковуються за амортизованою вартістю. Товариство 
спочатку проводить окрему оцінку існування об'єктивних ознак знецінення індивідуально 
значимих фінансових активів, або сукупно за фінансовими активами, що не є індивідуально 
значимими. Якщо Товариство визначає, що об'єктивні ознаки знецінення індивідуально 
оцінюваного фінансового активу відсутні незалежно від його значимості, воно включає цей актив 
до групи фінансових активів з аналогічними характеристиками кредитного ризику, а потім 
розглядає ці активи на предмет знецінення на сукупній основі. Активи, окремо оцінювані на 
предмет знецінення, за якими визнається або продовжує визнаватися збиток від знецінення, не 
включаються до сукупної оцінки на предмет знецінення. 

За наявності об'єктивної ознаки понесення збитку від знецінення сума збитку оцінюється як 
різниця між балансовою вартістю активу і приведеною вартістю очікуваних майбутніх грошових 
потоків (без обліку майбутніх очікуваних кредитних збитків, які ще не були понесені). Приведена 
вартість розрахункових майбутніх грошових потоків дисконтується за первісною ефективною 
процентною ставкою за фінансовим активом. Якщо процентна ставка за позикою є змінною, 
ставка дисконтування для оцінки збитку від знецінення с поточною ефективною ставкою відсотка. 

Балансова вартість активу знижується шляхом використання раху нку резерву, а сума збитку 
визнається у звіті про сукупний дохід. Нарахування процентного доходу за зниженою балансовою 
вартістю триває, грунтуючись на процентній ставці, використовуваній для дисконтування 
майбутніх грошових потоків з метою оцінки збитку від знецінення. Процентні доходи 
відображаються у складі доходів від фінансування у звіті про сукупний дохід. Позики разом із 
відповідними резервами списуються з балансу, якщо відсутня реалістична перспектива їх 
відшкодування у майбутньому, а все доступне забезпечення було реалізоване або передане Групі. 
Якщо протягом наступного року сума розрахункового збитку від знецінення збільшується або 
зменшується через будь-яку подію, що відбулася після визнання знецінення, сума раніше 
визнаного збитку від знецінення збільшується або зменшується шляхом коригування рахунку 



резерву. Якщо попереднє списання вартості фінансового інструменту згодом відновлюється, сума 
відновлення визнається у складі витрат із фінансування у звіті про сукупний дохід. 

Фінансові інвестиції, доступні для продажу 

У випадку інвестицій у пайові інструменти, класифікованих як доступні для продажу, 
об'єктивні ознаки будуть включати значне або тривале зниження справедливої вартості інвестицій 
нижче рівня їх первісної вартості. «Значущість» необхідно оцінювати у порівнянні з первісною 
вартістю інвестиції, а «тривалість» - у порівнянні з періодом, протягом якого справедлива вартість 
була менша за первісну вартість. За наявності ознак знецінення сума сукупного збитку оцінена як 
різниця між вартістю придбання і поточною справедливою вартістю за вирахуванням раніше 
визнаного у звіті про сукупний дохід збитку від знецінення за цими інвестиціями виключається з 
іншого сукупного доходу і визнається у звіті про сукупний дохід. Збитки від знецінення за 
інвестиціями у пайові інструменти не відновлюються через звіт про сукупний дохід, збільшення їх 
справедливої вартості після знецінення визнається безпосередньо у складі іншого сукупного 
доходу. 

У випадку боргових інструментів, класифікованих як наявні для продажу, знецінення 
оцінюється на основі тих же критеріїв, які застосовуються до фінансових активів, що 
обліковуються за амортизованою вартістю. Однак сума відображеного збитку від знецінення є 
накопиченим збитком, що оцінений як різниця між амортизованою вартістю і поточною 
справедливою вартістю, за вирахуванням збитку від знецінення за цими інвестиціями, раніше 
визнаного у звіті про сукупний дохід. 

Фінансові зобов'язання 

Первісне визнання та оцінка 

Фінансові зобов'язання що перебувають у сфері дії МСБО 39 класифікуються відповідно як 
фінансові зобов'язання переоцінюванні за справедливою вартістю через прибуток або збиток, 
кредити і позики, або похідні інструменти визначені як інструменти хеджування при ефективному 
хеджуванні. Товариство класифікує свої фінансові зобов'язання при їх первісному визнанні. 

Фінансові зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартістю, зменшеною, у 
випадку позик і кредитів, на безпосередньо пов'язані з ними витрати за угодою. 

Фінансові зобов'язання Товариства включають торгову та іншу кредиторську 
заборгованість. 

Подальша оцінка 

Після первісного визнання кредиторська заборгованість з фіксованою датою погашення 
оцінюється за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. 
Кредиторська заборгованість, що не має фіксованої дати погашення, оцінюється за первісною 
вартістю. 

Процентні кредити і позики, після первісного визнання, оцінюються за амортизованою 
вартістю з використанням методу ефективного відсотка. Доходи і витрати за такими фінансовими 
зобов'язаннями визнаються у звіті про сукупні доходи при припиненні їх визнання, а також по 
мірі нарахування амортизації з використанням методу ефективного відсотка. 

Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а 
також комісійних або витрат, які є невід'ємною частиною методу ефективного відсотка. 
Амортизація ефективного відсотка включається до складу фінансових витрат у звіті про сукупні 
доходи. 

Припинення визнання фінансових інструментів 

Визнання фінансового зобов'язання у звіті про фінансовий стан припиняється, якщо 
зобов'язання погашене, анульоване або строк його дії минув. 
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Якщо наявне фінансове зобов'язання замінюється іншим зобов'язанням перед тим самим 
кредитором иа суттєво відмінних умовах, або якщо умови наявного зобов'язання значно змінені, 
така заміна або зміни обліковуються як припинення визнання первісного зобов'язання і початок 
визнання нового зобов'язання, а різниця в їх балансовій вартості визнається у звіті про прибутки та 
збитки. 

Згортання фінансових активів та зобов'язань 

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

Класифікація фінансових інструментів 

На кінець звітного періоду Товариство ВОЛОДІЛО такими фінансовими інструментами: 
31.12.2017 31.12.2016 

000 грн. 000 грн. 

ФІНАНСОВІ АКТИВИ 
- позики та дебіторська заборгованість 

Торгова дебіторська заборгованість та інша дебіторська | ( ) 9 7 | обб 
заборгованість 
Гроші та їх еквіваленти 

- фінансові активи, що переоцінюються за справедливою 
вартістю через прибуток або збиток 
Довгострокові фінансові інвестиції 
Поточні фінансові інвестиції 
РАЗОМ АКТИВИ 

ФІНАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Торгова та інша кредиторська заборгованість 

РАЗОМ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

7 609 12 
8 706 1 078 

6 956 
8 338 7 000 

24 000 8 078 

15 220 48 

15 220 48 

8 780 8 030 
ЧИСТА ПОЗИЦІЯ 

Грошові кошти та їх еквіваленти 

Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти на поточних рахунках і готівку 
в касі, банківські депозити та високоліквідні фінансові інвестиції з терміном погашення до трьох 
місяців, які вільно конвертуються у відповідні суми грошових коштів, і ризик зміни вартості яких 
є незначним. 

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

У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в у банках (наприклад, у 
випадку призначення Національним Банком України (НБУ) в банківській установі тимчасової 
адміністрації) ці активи можуть бути класифіковані у складі необоротних 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. 

Торгова та інша кредиторська заборгованість 

Торгова та інша кредиторська заборгованість первісно відображається за справедливою 
вартістю. Поточна кредиторська заборгованість без встановленої ставки відсотка відображається 
за вартістю її погашення. Оголошені, але не виплачені дивіденди, визнаються як зобов язання у 
т о м у пер іод і , в я к о м у в о н и о г о л о ш е н і . 
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Після первісного визнання Товариство обліковує фінансові зобов'язання за амортизованою 
вартістю, використовуючи метод ефективного відсотка. Відповідні витрати за фінансовими 
зобов'язаннями, що враховуються за амортизованою собівартістю, відображаються як процентні 
витрати у звіті про сукупний дохід з використанням методу ефективного відсотка. 

5.9. 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. 

Забезпечення переглядається на кожну звітну дату та коригується для відображення 
поточної оцінки. У випадках, якщо вплив вартості грошей у часі є суттєвим, сума забезпечення 
визначається шляхом дисконтування очікуваних майбутніх грошових потоків за ефективною 
ставкою відсотка, яка відображає поточну ринкову оцінку вартості грошей в часі і, якщо 
необхідно, ризики, притаманні виконанню таких зобов'язань. 

5.10. Виплати працівникам 

Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після 
вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очікувану вартість 
короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час надання 
працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних. 

5.11. Пенсійні зобов'язання 

Відповідно до українського законодавства. Товариство утримує внески із заробітної плати 
працівників до Пенсійного фонду. Ця пенсійна програма є програмою з визначеним внеском. 
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. 

5.12. Визнання доходів та витрат 

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. 

Дохіо - це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді 
надходження чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов'язань, результатом 
чого є збільшення чистих активів, за винятком збільшення, пов'язаного з внесками учасників. 

Дохід визнається у звіті про сукупний дохід за умови відповідності визначенню та критеріям 
визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або 
зменшення зобов'язань. 

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

а) Товариство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов'язані з власністю на 
фінансовий інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи: 

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

в) суму доходу можна достовірно оцінити; 

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

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

Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати 
надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг 
на дату балансу. 
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Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів. 

Процентний дохід - визнається у тому періоді, в якому він був зароблений виходячи із суми 
основного боргу та ефективної процентної ставки, що при дисконтуванні приводить потік 
майбутніх грошових надходжень до поточної вартості відповідного активу. 

Дохід за фінансовим активом або фінансовим зобов'язанням, що оцінюється за 
справедливою вартістю, визнається у прибутку або збитку. Дохід має оцінюватися за 
справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає отриманню. Сума доходу, яка 
виникає в результаті операції, як правило, визначається шляхом угоди між Товариством та 
покупцем або користувачем активу. 

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 сукупний дохід за умови відповідності визначенню та 
одночасно з визнанням збільшення зобов'язань або зменшення активів. Витрати негайно 
визнаються у звіті про сукупний дохід, коли видатки не надають майбутніх економічних вигід або 
тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати 
визнанню як активу у звіті про фінансовий стан. 

Фінансові витрати - включають витрати на виплату відсотків за кредитами і позиками, 
збитки від дисконтування фінансових інструментів, а також чистий результат від торгівлі 
фінансовими інструментами. Фінансові витрати відображаються у звіті про сукупний дохід. 

5.13. Умовні зобов'язання та активи. 

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

5.14. Податок на прибуток 

Поточний податок 

Поточні податкові активи і зобов'язання за поточний та попередні періоди оцінюються за 
сумою, передбачуваною до отримання як відшкодування від податкових органів або до сплати 
податковим органам. Податкові ставки та податкове законодавство, які застосовуються для 
розрахунку цієї суми. - це ставки і закони, прийняті або практично прийняті на звітну дату. 

Відстрочений податок 

Відстрочений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов'язань за 
усіма тимчасовими різницями на звітну дату між балансовою вартістю активів і зобов'язань, для 
цілей фінансового обліку та вартістю, що приймається до уваги у податковому обліку. 

Відстрочені податкові зобов'язання визнаються за усіма оподатковуваними тимчасовими 
різницями, крім випадків, коли: 
• відстрочене податкове зобов'язання виникає в результаті первинного визнання гудвілу або 

активу, або зобов'язання у господарській операції, яка не є об'єднанням компаній, і яке на 
м о м е н т з д і й с н е н н я операц і ї не в п л и в а є ні на б у х г а л т е р с ь к и й п р и б у т о к , ні на о п о д а т к о в а н и й 
прибуток або збиток: і 

• щодо оподатковуваних тимчасових різниць, які пов'язані з інвестиціями в дочірні та 
асоційовані підприємства, та з часткою у спільних підприємствах, якщо материнська 
компанія може контролювати розподіл у часі сторнування тимчасової різниці, або існує 
значна ймовірність того, що тимчасова різниця не буде сторнована в недалекому 
майбутньому. 
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Відстрочені податкові активи визнаються за усіма оподатковуваними тимчасовими 
різницями і перенесенням на наступні періоди невикористаного податкового кредиту та 
податкових збитків, якщо існує ймовірність отримання неоподатковуваного прибутку, щодо якого 
можна застосувати тимчасову різницю, а також використовувати податкові кредити і податкові 
збитки, перенесені на наступні періоди, крім випадків, коли: 

• відстрочений податковий актив, що стосується тимчасових різниць, виникає у результаті 
первісного визнання активу або зобов'язання в господарській операції, яка не є об'єднанням 
компаній, і який на момент здійснення операції не впливає ні на бухгалтерський прибуток, 
ні на оподатковуваний прибуток або збиток: 

• щодо тимчасових різниць, пов'язаних з інвестиціями в дочірні та асоційовані підприємства, а 
також з часткою участі у спільній діяльності, відстрочені податкові активи визнаються, 
тільки якщо існує ймовірність сторнування тимчасових різниць в осяжному майбутньому і 
буде отриманий оподатковуваний прибуток, у відношенні якого можна застосувати 
тимчасову різницю. 

Відстрочені податкові активи та зобов'язання визначаються за ставками оподаткування, 
застосування яких очікується при реалізації активу або погашення зобов'язання, на основі ставок 
оподаткування та податкового законодавства чинних (або в основному чинних) до кінця звітного 
періоду. Відстрочений податок, який належить до статей, визнаних не у складі прибутку чи 
збитку, також не визнається у складі прибутку або збитку. Статті відстрочених податків 
визнаються відповідно до операцій, які покладені в їхню основу, або у складі іншого сукупного 
доходу, або безпосередньо в капіталі. Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові 
зобов'язання підлягають взаємозаліку за наявності повного юридичного права зарахувати поточні 
податкові активи у рахунок поточних податкових зобов'язань і якщо вони відносяться до податків 
на прибуток, накладених тим самим податковим органом на той же суб'єкт господарювання. 

Для розрахунку податку на прибуток застосовуватимуться такі ставки податку на прибуток: 

з 1 січня 2016 року - 18%.: 

з 1 січня 2017 року - 18%. 

Товариство використовувало ставки податку, які. як очікується, будуть діяти в період 
сторнування тимчасових різниць, які призвели до виникнення відповідних відкладених 
податкових активів і зобов'язань. 



6. ОСНОВНІ ЗАСОБИ 

Основні засоби представлені наступним чином: 

Будівлі Машини та 
обладнання 

Інші Інші 
необоротні 
матеріальні 
активи 

Всього 

Первісна вартість 
На 01.01.2016 9 ->2 24 9 64 
Надходження 
Вибуття 
На 31.12.2016 9 22 24 9 64 

Надходження 28 28 

На 31.12.2017 9 50 24 9 92 

Накопичений знос та 
знецінення 
На 01.01.2016 (4) (22) (18) (9) (53) 
Нарахований знос за 

(1) (1) (2) 
період (1) 

На 31.12.2016 (5) (22) (19) (9) (55) 

Нарахований знос за (7) (7) 
період 

(7) 

На 31.12.2017 (5) (29) (19) (9) (62) 

Залишкова вартість 

На 01.01.2016 5 - 6 - 11 

На 31.12.2016 4 - 5 - 9 

На 31.12.2017 4 21 5 - ЗО 

7. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ 

Нематеріальні активи представлені наступним чином: 
Інші Авторське н е м а т е р і а л ь н і всього 

Первісна вартість 
На 01.01.2016 6 6 
Вибуття - -

На 31.12.2016 6 6 

Надходження 6 6 

Вибуття - -

На 31.12.2017 12 12 
Накопичений знос та знецінення 
На 01.01.2016 (4) (4) 

На 31.12.2016 (4) _14> 

Нарахований знос за період - -

На 31.12.2017 (4) (4) 

Залишкова вартість 

На 01.01.2016 і і 3 

На 31.12.2016 2 2 



На 31.12.2017 

8. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ 

Довгострокові фінансові інвестиції представлені наступним чином: 

Довгострокові фінансові інвестиції 

РАЗОМ 

31.12.2017 
000 грн. 

6 9 5 6 

6 956 

31.12.2016 
000 гри. 

До складу довгострокових фінансових інвестицій віднесені 6 956 тис. грн. фінансових активів 
(грошові кошти), які залучила у звітному періоді ГОВ «Фінансова компанія «Меридіан» (код 
ЄДРПОУ:39073343) (надалі ФК «Меридіан») терміном до 24.05.22 р. Ефективна ставка відсотка 
по довгостроковим позикам становить 15,6% річних. 

Поточні фінансові інвестиції представлені наступним чином: 

31.12.2017 31.12.2016 
000 гри. 000 гри. 

Акції прості ім. ПАТЗНВКІФ "Валорес" 7 500 

Облігац.ім.диск.ТОВ"Столиця-інвест-сервіс" 38 

Інші поточні фінансові інвестиції 800 7 000 

РАЗОМ 8 338 7 000 

До складу інших поточних фінансових інвестицій віднесені 800 тис. грн. фінансових активів 
(грошові кошти), які залучила у звітному періоді ФК «Меридіан» терміном до 31.01.2018 
включно. Розмір процентів за користування фінансовим активом встановлюється у розмірі 5.0% 
річних від грошового розміру залучених фінансових активів. Проценти сплачуються Товариству 
щоквартально, до 10 числа місяця наступного за звітним кварталом. 

ФК «Меридіан» здійснює залучення фінансових активів юридичної особи із зобов'язанням щодо 
наступного їх повернення на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (серія та 
номер: ФК №462) від 04.03.2014. виданого Національною комісією, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг розпорядженням від 04.03.2014 №597. 

Товариство придбало у грудні 2017 р. акції прості ім. ПАТ «ЗНВКІФ "Валорес» на 7 500 тис. грн. з 
метою податьшого їх перепродажу. 

9. ПОТОЧНА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 

Дебіторська заборгованість представлена наступним чином 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 
первісна вартість 
резерв сумнівних боргів 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 

Дебіторська заборгованість за виданими авансами 

Інша поточна дебіторська заборгованість 

31.12.2017 
000 грн. 

3 1 5 

4 1 0 

( 9 5 ) 

5 

782 

31.12.2016 
000 грн. 

61 

1 5 6 

( 9 5 ) 

1 

1 004 



РАЗОМ 1 Ю2 1 066 

Товариство розраховує величину резерву сумнівних боргів за методом застосування абсолютної 
суми сумнівної заборгованості. Величина резерву визначається на підставі аналізу 
платоспроможності окремих дебіторів, дебіторську заборгованість зі строком виникнення понад 
два роки підприємство вважає сумнівною. 

Станом на 31 грудня 2017 року до складу іншої поточної дебіторської заборгованості віднесено 
нараховані відсотки за користування фінансовими активами по договорам з ТОВ «Фінансова 
компанія «Меридіан» у сумі 782 тис. гри. 

За видами валют поточну дебіторську заборгованість можна класифікувати представити 
наступним чином: 

31.12.2017 31.12.2016 
000 гри. 4)00 грн. 

Дебіторська заборгованість у Гривнях 1 102 1 066 

РАЗОМ 1 102 1 066 

10. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ 

Грошові кошти та еквівалент и представлені таким чином: 

Кошти в національній валюті на поточних 
рахунках 

РАЗОМ 

31.12.2017 31.12.2016 
000 грн. 000 грн. 

7 609 12 

7 609 12 

11. ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ КАПІТАЛ 

Станом на 31 грудня 2017 року та на 31 грудня 2016 року зареєстрований капітал 
Товариства становив 8 000 000,00 грн., з розподілом часток учасників наступним чином: 

Учасники 

31.12.2017 31.12.2016 

Учасники 
Розмір частки 

в ЗК 
(у гривнях) 

Розмір 
частки в ЗК 

(У % ) 

Розмір частки 
в ЗК 

(у гривнях) 

Розмір 
частки в ЇК 

(У %) 

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВЩАЛЬНІСТЮ"БАУМАН ТРЕЙД" 

- - 8 000 000,00 100% 

КОСТЕНКО КОСТЯНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ 5 920 000 .00 7 4 % - -

ДЮКАРЬОВ ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ 350 000 .00 4 , 3 7 5 % - -

АНДРІСНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ 346 000 .00 4 , 3 2 5 % - -

БОРДУН ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ 346 000 ,00 4 . 3 2 5 % 
-

ГАМЗАТОВ РУСЛАН ГАБІБУЛЛАХОВИЧ 3 4 6 000 .00 4 ,325° о 
-

КНЯЗЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 3 4 6 000 .00 
4 , 3 2 5 % 

-

ХАРЛАПІН ДМИТРО ЄВГЕНОВИЧ 346 000 ,00 
4 , 3 2 5 % 

-

Всього 8 000 000.00 100% 8 000 000,00 100% 



12. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Поточні зобов'язання та забезпечення представлені наступним чином: 
31.12.2017 31.12.2016 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 
Поточні забезпечення 
Розрахунки з бюджетом 
Інші поточні зобов'язання 

РАЗОМ 

7 515 32 
32 1 

173 -

7 5 0 0 15 

15 220 48 

До складу кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги включено заборгованість 
перед ТОВ "Афан-інвест" у сумі 7 500 тис. грн. за придбані фінансові інвестиції згідно Договору 
№ДД-02/17 від 22 грудня 2017р. 

До складу інших поточних зобов'язань включено зобов'язання по поставці акцій ПА Г ЗНВКІФ 
"Валорес" підприємствами ТОВ "Довкілля" та ТОВ "Сіті інвест буд" на суму 5 100 тис. грн. та 
2 400 тис. грн. відповідно. 

За видами валют поточні зобов'язання можуть бути класифіковані наступним чином: 
31.12.2017 31.12.2016 

000 грн. 000 грн. 

Кредиторська заборгованість в Гривнях 15 220 

РАЗОМ Ш Ж 4 8 

Відповідно до засад, визначених МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні 
активи». Події, що потребують коригування активів та зобов'язань Товариства внаслідок 
виникнення умовних зобов'язань та умовних активів, відсутні. 

13. ДОХОДИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ 

За рік. що закінчився 31 грудня доходи від реалізації включали: 

2017 2016 
000 грн. 4)00 грн. 

Дохід від реалізації фінансових інвестицій 
Дохід від надання послуг з депозитарної діяльності 

РАЗОМ 

14. СОБІВАРТІСТЬ 

За рік. що закінчився 31 грудня собівартість наданих послуг включала: 

678 354 

678 354 

2017 2016 
000 гри. ;000 грн. 

Витрати на оплату персоналу -
Відрахування на соціальні заходи 7 1 

16 Інше 



ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
Станом на 31 грудня 2017 року та за рік, що закінчився на зазначену дату 
(в тисячах гривень) 

РАЗОМ 398 П7 

15. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ 

За рік, що закінчився 31 грудня адміністративні витрати включали: 

РАЗОМ = 

17. ФІНАНСОВІ ДОХОДИ 

За рік, що закінчився 31 гру дня фінансові доходи включали: 

2017 2016 
000 грн. 000 гри. _ 

Витрати на оплату персоналу 216 128 
Відрахування на соціальні заходи 46 28 
Амортизація 7 2 
Послуги сторонніх організацій 213 48 

РАЗОМ 482 206 

16. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ 
2017 2016 

000 грн. 000 грн. 
Витрати по створенню резерву сумнівної заборгованості - 95 
Інші операційні витрати - _ ц 

95 

2017 2016 
000 грн. 000 грн. 

Дохід від нарахованих відсотків 794 
Інші фінансові доходи 1_ 

РАЗОМ 795 _ _ 

За рік, що закінчився 31 грудня фінансові витрати включали: 

2017 2016 
000 грн. 000 грн. 

Інші фінансові витрати 50 ' 

РАЗОМ 5 0 

18. ІНШІ ДОХОДИ ТА ІНШІ ВИТРАТИ 

За рік. що закінчився 31 грудня інші доходи та інші витрати включали: 

ІНШІ ДОХОДИ 
2017 2016 

000 гри. 
Дохід від продажу фінансових інвестицій 1 792 
Дохід від коригування резерву сумнівної заборгованості 
Інші доходи 

РАЗОМ 1 7 9 2 

7 000 

4 

7 004 



Товариство у січні 2017 року, відповідно до договору купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів 
№ 27/01-17 від 27 січня 2017 року, передало у власність ТОВ «КУА «АКЕРС ІНВЕСТ» (ліцензія 
НКЦІІФР АЕ № 642009 від 27.04.2015). що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового 
не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду закритого типу «Акерс» (код за ЄДРІСІ -
2331501), цінні папери. ТОВ «КУА «АКЕРС ІНВЕСТ» у січні 2017 року оплатило дані цінні 
папери у сумі 1 048 тис. грн. 

Товариство у лютому 2017 року, відповідно до договору купівлі-продажу цінних паперів № 
БВ-01/23/17 від 28 лютого 2017 року, передало у власність ТОВ «АФАН-ІНВЕСТ» від імені, в 
інтересах та за дорученням якого діє ТОВ «ПЕРШИЙ ДЕПОЗИТАРНИЙ АЛЬЯНС» (ліцензія на 
здійснення брокерської діяльності НКІЩФР серія АД № 034474 від 01.08.2012, термін дії 
необмежений), цінні папери. ТОВ «АФАН-ІНВЕСТ» у лютому 2017 року оплатило дані цінні 
п а п е р и у сумі 136 тис . грн. 

Товариство >' березні 2017 року, відповідно до договору купівлі-продажу інвестиційних 
сертифікатів № 02/03-17 від 02 березня 2017 року, передало у власність ТОВ «КУА «АКЕРС 
ІНВЕСТ» (ліцензія НКЦІІФР АЕ № 642009 від 27.04.2015). що діє від свого імені, в інтересах та за 
рахунок Пайового не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду закритого типу 
«Інвест-Капітал» (код за ЄДРІСІ - 2331612). цінні папери. ТОВ «КУА «АКЕРС ІНВЕСТ» у березні 
2017 року оплатило дані цінні папери у сумі 167 тис. грн. 

Товариство у березні 2017 року, відповідно до договору купівлі-продажу інвестиційних 
сертифікатів №17 /03 -17 від 17 березня 2017 року, передало у власність ТОВ «КУА «АКЕРС 
ІНВЕСТ» (ліцензія НКЦПФР АЕ № 642009 від 27.04.2015), що діє від свого імені, в інтересах та за 
рахунок Пайового не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду закритого типу 
«Арсенал» (код за ЄДРІСІ - 2331452), цінні папери. ТОВ «КУА «АКЕРС ІНВЕСТ» у березні 2017 
року оплатило дані цінні папери у сумі 441 тис. грн. 

ІНШІ ВИТРАТИ 
2017 2016 

000 гри. 000 грн. ' 
Собівартість продажу фінансових інвестицій 1 382 / 000 
Витрати по створенню резерву сумнівної заборгованості 
Інші витрати 1_ 

РАЗОМ 1 3 8 2 

Собівартість проданих цінних паперів за перше півріччя становить 1 382 тис. грн. в т.ч.: 

• 950 тис. грн. - Товариству у січні 2017 року, відповідно до договору купівлі-продажу 
цінних паперів № БВ-01/03/17 від 16 січня 2017 року, передало у власність ТОВ «ТАРІ ТРАСТ 
ГРУП», від імені, в інтересах та за дорученням якого діє ТОВ «ІІЕРШИИ ДЕПОЗИТАРНИЙ 
АЛЬЯНС» (ліцензія на здійснення брокерської діяльності НКЦПФР серія АД № 034474 від 
01.08.2012. термін дії необмежений), цінні папери. Товариство у січні 2017 року оплатило дані 
цінні папери у сумі 950 тис. грн.: 

• 55 тис. грн. - Товариству у лютому 2017 року, відповідно до договору купівлі-продажу 
цінних паперів № БВ-01/21/17 від 27 лютого 2017 року, передало у власність ТОВ «ГЛОБАЛ 
ІНВЕСТ». від імені, в інтересах та за дорученням якого діє ТОВ «ІІЕРШИИ ДЕПОЗИТАРНИЙ 
АЛЬЯНС» (ліцензія на здійснення брокерської діяльності НКЦПФР серія АД № 034474 від 
01.08.2012. термін дії необмежений), цінні папери. Товариство у лютому 2017 року оплатило дані 
цінні папери у сумі 55 тис. грн.: 

• 67 тис грн - Товариству У березні 2017 року, відповідно до договору купівлі-продажу 
цінних паперів № БВ-01/24/17 від 1 березня 2017 року, передало у власність ГОВ «ГЛОЬАЛ 
ІНВЕСТ», від імені, в інтересах та за дорученням якого діє ТОВ «ПЕРШИМ ДЕПОЗИТАРНІЇ!! 
АЛЬЯНС» (ліцензія на здійснення брокерської діяльності НКЦПФР серія АД № 034474 від 



ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
Станом на 31 грудня 2017 року та за рік, що закінчився на зазначену дату 
(в тисячах гривень) 
01.08.2012. термін дії необмежений), цінні папери. Товариство у березні 2017 року оплатило дані 
цінні папери у сумі 67 тис. грн.; 

• 310 тис. грн. - Товариству у березні 2017 року, відповідно до договору купівлі-продажу 
цінних паперів № БВ-01/30/17 від 14 березня 2017 року, передачо у власність ТОВ «АФАІІ-
ІНВЕСТ», від імені, в інтересах та за дорученням якого діє ТОВ «ПЕРШИЙ ДЕПОЗИТАРНИЙ 
АЛЬЯНС» (ліцензія на здійснення брокерської діяльності НКЦГІФР серія АД № 034474 від 
01.08.2012. термін дії необмежений), цінні напери. Товариство у березні 2017 року оплатило дані 
цінні папери у сумі 310 тис. грн. 

19. ВИТРАТИ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК 

За рік, що закінчився 31 грудня витрати з податку на прибуток становлять: 

2017 
"000 грн. 

2016 
000 грн. 

Прибуток до оподаткування 

Всього прибуток до оподаткування 

Податкова ставка 
Податок за встановленою податковою 
ставкою 
Податковий вплив постійних різниць 
Витрати з податку на прибуток 

Поточні витрати з податку на прибуток 
Відстрочений податок на прибуток 
Витрати з податку на прибуток 
в т.ч.: 

витрати з податку на прибуток від 
діяльності, що триває 

953 

953 

1 8 % 

(171) 

(171) 
(171) 

(171) 

(171) 

18° о 

20. ОПЕРАЦІЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ 

У даній фінансовій звітності пов'язаними вважаються сторони, одна з яких контролює 
організацію або контролюється нею. або разом з організацією є об'єктом спільного контролю. 

Пов'язані сторони можуть вступати в угоди, які не проводилися б між незв'язаними сторонами, 
ціни і умови таких угод можуть відрізнятися від угод і умов між незв'язаними сторонами. 

П о в ' я з а н і с т о р о н и в к л ю ч а ю т ь : 

• підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під 
контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з Товариством; 

• асоційовані компанії; 
• спільні підприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником; 
• члени провідного управлінського персоналу Товариства; 
• близькі родичі особи, зазначеної вище; 

компанії, що контролюють Товариства, або здійснюють суттєвий вплив, або мають 
суттєвий відсоток голосів у Товаристві. 

КОСТЕНКО КОСТЯНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ, являється учасником Товариства і володіє 
часткою в статутному капіталі Товариства у розмірі 74 %. А також учасниками Товариства є: 
фізичні особи у кількості 6 осіб, з часткою кожної особи менше 10%. 



Т О В «IН В Е С Т - М » 

Операції з пов'язаними сторонами можуть бути представлені наступним чином: 
2017 2016 

000 грн. 000 грн. 
Дохід від реалізації робіт і послуг пов'язаним сторонам 

Сальдо заборгованості за операціями з пов'язаними сторонами за станом на 31 грудня 2017 та 31 
грудня 2016 року наведено нижче: 

31.12.2017 31.12.2016 
000 грн. 000 грн. 

Торгова дебіторська заборгованість _ 

Операції з ключовим керуючим персоналом 

Ключовий керуючий персонал представлений співробітниками Товариства, що володіють 
повноваженнями і зобов'язаннями у зв'язку з плануванням, керівництвом і контролем над 
діяльністю підприємства, здійснюваними прямо або побічно. 

Винагорода основному керівництву включена в склад витрат в звіті про сукупний прибуток 
складає 151 тис. грн. за 2017 рік (за 2016 року - 145 тис. грн.). 

21. ПОТЕНЦІЙНІ ТА УМОВНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Податкова система 

В результаті загальної нестабільної економічної ситуації в країні податкові органи України 
приділяють все більше уваги діловим колам. У зв'язку з цим місцеве і загальнодержавне податкове 
законодавство постійно змінюються, крім того, трапляються випадки їх непослідовного 
застосування, тлумачення і виконання. Недотримання законів та нормативних актів України може 
привести до серйозних штрафів і нарахування значною пені. В результаті майбутніх податкових 
перевірок можуть бути виявлені додаткові зобов'язання, які не відповідатимуть податкової 
звітності Товариства. Такими зобов'язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи і пеня; 
і їх розміри можуть бути істотними. 

Керівництво вважає, що воно повністю дотримується всіх вимог податкового законодавства 
України, при цьому деякі законодавчі норми можуть трактуватися неоднозначно і привести до 
судових розглядів. 

Приймаючи до уваги нестабільність податкової політики держави, оцінка відстрочених 
податкових активів та зобов'язань проводилась на основі суджень керівництва Товариства що 
базувалось на інформації, яка була у його розпорядженні на момент складання даної фінансової 
звітності. 

Зобов'язання по операційній оренді 

Товариство виступає орендарем нежитлового приміщення для забезпечення своєї діяльності 
відповідно до Статуту, мінімальні виплати по операційній оренді складають : 

31.12.2017 ' 
000 грн. 

До 1 року 5~ 
1-3 роки 1 0 0 

Разом 1 5 3 



22. ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 

Управління ризиками є важливим елементом діяльності Товариства. Основні ризики, притаманні 
діяльності Товариства є ті. які стосуються кредитного ризику і ризику ліквідності. Опис ризиків 
Товариства та управління політикою щодо цих ризиків полягає в наступному. 

Ризик ліквідності 

Ризиком ліквідності є ризик того, що Товариство не зможе сплатити по зобов'язанням при 
настанні терміну їх погашення. Товариство здійснює ретельне управління і контроль за 
ліквідністю. Товариство використовує процедуру підготовки бюджету і прогнозування руху 
грошових коштів, що забезпечує наявність у Товариства необхідних коштів для виконання своїх 
платіжних зобов'язань. На основі прогнозованих потоків грошових коштів приймаються 
вирішення про вкладення грошових коштів або залучення фінансування, коли це потрібно. 
Проведення політики управління кредитним ризиком дає Товариству досить грошових коштів на 
погашення її зобов'язань в строк. 

На звітну дату компанія не має суттєвих зобов'язань, які можуть призвести до ризику ліквідності. 

Інформація щодо недисконтованих платежів за фінансовими зобов'язаннями Товариства в 
розрізі строків погашення представлена наступним чином: 

Рік, що закінчився 31 грудня 2017 року 
Поточна кредиторська заборгованість 
Поточні забезпечення 

Рік, що закінчився 31 грудня 2016 року 
Поточна кредиторська заборгованість 
Поточні забезпечення 

Від 1 місяця до 3 Від 3 місяців до всього 
місяців 1 року 

15 188 15 188 

3 2 _ 3 2 

15 220 15 220 

15 3 2 4 7 

1 ]_ 

- 33 48 

Кредитний ризик 

Фінансові інструменти, які можуть піддати Товариство значним кредитним ризикам, складають 
Грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську заборгованість. Грошові кошти та їх еквіваленти в 
основному знаходяться в основних визнаних українських Банках. 

Дебіторська заборгованість відображена з урахуванням резерву. Товариство не вимагає застави 
щодо фінансових активів. Керівництвом Товариства розроблена кредитна політика, і можливі 
кредитні ризики постійно відстежуються. Оцінка ризику проводиться по всім контрагентам, за 
якими кредитний ризик перевищу є певну суму. 

Згідно з параграфом 36 МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», станом на кінець 
звітного періоду , Товариством визначено максимальний кредитний ризик у розмірі балансової 
вартості поточної дебіторської заборгованості, а також грошових коштів та їх еквіваленті. 
Кількісне відображення кредитного ризику щодо фінансових активів представлено нижче. 

31.12.2017 

Довгострокові фінансові інвестиції 
Фінансові інвестиції 
Торгова дебіторська заборгованість 

Балансова вартість 

6 9 5 6 

8 3 3 8 

1 097 

Максимальний 
розмір ризику 

6 9 5 6 
8 3 3 8 

1 097 



ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
Станом на 31 грудня 2017 року та за рік. що закінчився на зазначену дату 
(в тисячах гривень) 
Грошові кошти та їх еквіваленти 7 609 7 609 

24 000 24 000 

31.12.2016 

Балансова вартість 

Фінансові інвестиції 
Торгова дебіторська заборгованість 
Грошові кошти та їх еквіваленти 

7 0 0 0 
1 066 

12 

Максимальний 
розмір ризику 

7 0 0 0 
1 066 

12 
8 078 8 078 

Кредитні ризики Товариства відстежуються і аналізуються в кожному конкретному випадку, і 
керівництво вважає, що кредитний ризик належним чином відображений в резерві під зниження 
вартості активів. 

Управління Капіталом 

Цілями Товариства щодо схоронності капіталу є: 

- Забезпечення здатності Товариства продовжувати діяльність у найближчому майбутньому, з тим, 
щоб заробляти прибуток учасникам і приносити користь іншим зацікавленим сторонам; 

- Забезпечити адекватну капіталовіддачу. 

Товариство управляє структурою свого капіталу і коригує її в залежності від змін в економічних 
умовах і характеристиках ризику базових активів. З метою підтримки або зміни структури 
капіталу, Товариство може збільшити або зменшити розмір статутного капіталу, або прийняти 
рішення про продаж активів для покриття наявної заборгованості. Товариство здійснює 
моніторинг капіталу, розраховуючи співвідношення сум чистих кредитних зобов'язань до 
капіталу. Під капіталом розуміється загальна сума чистих активів, що належить учасникам 
Товариства. Чистий борг розраховується шляхом вирахування із кредитних зобов'язань, 
відображених у звіті про фінансовий стан залишків грошових коштів та їх еквівалентів. 

У 2017 році стратегія Товариства полягала в тому, щоб підтримувати співвідношення капіталу до 
кредитної заборгованості на рівні не нижче 0.2. Коефіцієнт покриття кредитних зобов'язань на 
звітні дати розрахований таким чином: 

31.12.2017 
Зобов'язання за кредитами і позиками 
Грошові кошти 
Скоригована сума кредитних зобов'язань 
Всього власний капітал учасників 
Коефіцієнт покриття кредитних зобов'язань 

Зобов'язання за кредитами і позиками 
Грошові кошти 
Скоригована сума кредитних зобов'язань 
Всього власний капітал учасників 
Коефіцієнт покриття кредитних зобов'язань 

(7 6 0 9 ) 

8 824 
н/а 

31.12.2016 

(12) 

8 042 
н/а 

Товариство дотримується вимог, ліцензійних умов провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності та клірингової діяльності 
затверджених рішенням НКЦІІФР від 21.05.2013 №862. щодо розміру статутного капіталу та 
власного капіталу. Станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року розмір статутного 
капіталу не змінився і становив 8 000 тис гри., розмір власного капіталу - 8 824 тис. грн. та 
8 042 тис. грн. відповідно. 



Т О В «IН В Е С Т - УІ» 
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
Станом на 31 грудня 2017 року та за рік, що закінчився на зазначену дату 
(в тисячах гривень) 

23. СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ 

Нижче наведене порівняння балансової та справедливої вартості фінансових інструментів 
Товариства, відображених у фінансовій звітності, за категоріями. 

Балансова вартість Справедлива вартість 

31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16 
ФІНАНСОВІ АКТИВИ 
Позики та дебіторська заборгованість 
Торгова дебіторська заборгованість 1 097 1 066 1 097 1 066 
І роші та їх еквіваленти 7 609 12 7 609 12 
Фінансові активи, іцо переоцінюються за 
справедливою вартістю через прибуток або 
збиток 
Довгострокові фінансові інвестиції 6 956 _ 6 956 -

Поточні фінансові інвестиції 8 338 7 000 8 338 7 000 

РАЗОМ АКТИВИ 24 000 8 078 24 000 8 078 

ФІНАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Торгова та інша кредиторська заборгованість 15 220 48 15 220 48 

РАЗОМ ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 15 220 48 15 220 48 

Справедлива вартість фінансових активів та зобов'язань, включена у фінансову звітність, 
являє собою суму, на яку можна обміняти інструмент у результаті поточної операції між 
зацікавленими сторонами, відмінної від вимушеного продажу або ліквідації. 

Для визначення справедливої вартості використовувались такі методи та припущення: 

• Справедлива вартість грошових коштів і короткострокових депозитів, торговельної 
дебіторської і кредиторської заборгованості, а також інших короткострокових зобов'язань, 
приблизно дорівнює їх балансовій вартості, в основному через те, що ці інструменти будуть 
погашені в найближчому майбутньому. Фонд оцінює довгострокову дебіторську 
заборгованість на підставі таких параметрів, як процентні ставки, фактори ризику, 
характерні для країни, індивідуальна платоспроможність клієнта і ризикові характеристики 
проекту, що фінансується. На підставі цієї оцінки для обліку очікуваних збитків за цією 
дебіторською заборгованістю використовуються резерви. 

• Справедлива вартість кредитів, виданих банками, та іншої фінансової заборгованості, 
визначається шляхом дисконтування майбутніх грошових потоків з використанням 
поточних ставок для заборгованості з аналогічними умовами, кредитним ризиком і 
строками, що залишилися до погашення. 

• Справедлива вартість фінансових активів, наявних для продажу, визначається на підставі 
котирувань цін на активних ринках, якщо це можливо. У разі відсутності активного ринку 
для цього виду фінансових активів, вони відображаються за собівартістю, яка є найбільш 
близькою до справедливої вартості фінансових активів, що не котуються. 



Станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року фінансові інструменти, визнані за 
справедливою вартістю, яка відповідає балансовій вартості . 

На дату подання звітності керівництвом здійснена оцінка існування наступних подій: 

• події, які свідчать про умови, що існували на кінець звітного періоду (події, які вимагають 
коригування фінансової звітності за 2017 рік): 

• події, які свідчать про умови, що виникли після звітного періоду (події, які не вимагають 
коригування фінансової звітності, але вимагають певного розкриття). 

Оголошення дивідендів до дати затвердження фінансової звітності до випуску та інших подій, які 
вимагають коригування фінансової звітності та суттєво б вплинули на фінансовий результат за 
2017 рік, не було. 

24. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ 

Керівник 
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