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Адресат: Керівництву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ІНВЕСТ-М» та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, на 
вимогу нормативних актів останньої. 

Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ІНВЕСТ-М», що складається зі балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2020, та звіту про 
сукупний дохід, звіту про власний капітал та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився 
зазначеною датою та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих 
облікових політик. 

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих 
аспектах фінансовий стан ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «1НВНСТ-М 
на 31 грудня 2020 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік. що закінчився 
зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та 
відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 
від 16.07.1999 № 996-ХІУ щодо складання фінансової звітності . 

Основа для думки 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту («МСА»), Нашу відповідальність 
згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової 
звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики 
професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) 
га етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також 
виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що 
отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для 
нашої думки. 

Ключові питання аудиту 

Ключові питання аудиту - це питання, які на наше професійне судження, були найбільш 
значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. В ході проведення 
аудиту фінансової звітності ми визначили, що немає ключових питань аудиту, інформацію щодо 
яких слід надати в нашому звіті. 

ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ-М» 

Думка 
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Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 
повноваженнями, за фінансову звітність 

Управлінський персонал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ-М» 
і далі - Товариство) несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності 
відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал 
визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить 
суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку 
здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це 
застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення 
про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо 
управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має 
інших реальних альтернатив цьому. 
Ті. кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом 
фінансового звітування Товариства. 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

Нашими цілями є отримання обгрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не 
містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що 
містить нашу думку. Обгрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, 
що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно і с н у є . 
Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, 
якщо окремо або в сукупності, як обгрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні 
рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та 
професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: 

• Ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 
шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці 
ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для 
використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок 
шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може 
включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами 
внутрішнього контролю; 

• Отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 
аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо 
ефективності системи внутрішнього контролю; 

• Оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обгрунтованість облікових оцінок і 
відповідних розкриттів інформації, зроб'лених управлінським персоналом; 

• Доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення 
про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та. на основі отриманих 
аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які 
поставили б під значний сумнів можливість Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо 
ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути 

, З 
Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб 'єктів аудиторської діяльності №4688 , 

Розділ «Суб ' єкти аудиторської діяльності». Розділ «Суб 'єкти аудиторської діяльності , які мають право 
проводити обов 'язковий аудит фінансової звітності» 
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> вагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або. 
якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки 
ірунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні 
події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі. 

• Оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями 
інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її 
складання, так, щоб досягти достовірного відображення. 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований 
обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які значні 
недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконати 
відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, 
які могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це 
застосовано, щодо відповідних застережних заходів. 

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів 

Відповідно до вимог, встановлених частиною третьою статті 14 Закону України «Про 
аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21 грудня 2017 року Лї> 2258-1 III 
(Закон 2258) аудиторського звіту, наводимо наступну інформацію. 

Інформація про узгодженість звіту про управління (консолідованого звіту про управління), який 
складається відповідно до законодавства, з фінансовою звітністю (консолідованою фінансовою 
звітністю) за звітний період; про наявність суттєвих викривлень V звіті про управління та їх 
характер: 
Відповідно до критеріїв, встановлених ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» (надалі Закон), Товариство віднесено до мікропідприємств. Законом встановлено, що від 
подання звіту про управління звільняються мікропідприємства та малі підприємства. 

Інформація про суттєву невизначеність, яка може ставити під сумнів здатність продовження 
діяльності юридичної особи, фінансова звітність якої перевіряється, на безперервній основі у разі 
наявності такої невизначеності: 

Ми звертаємо увагу на Примітку 2.4 у фінансовій звітності, яка зазначає, що фінансова звітність 
Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності. Аудиторами не 
виявлено подій або умов, які вказують на існування суттєвої невизначеності, що може поставити 
під значний сумнів здатність Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі. 

Інша інформація, яка щонайменше має наводитись в аудиторському звіті за результатами 
обов'язкового аудиту згідно Закону 22-58, наведена в інших параграфах цього звіту незалежного 
аудитора. 

Відповідно до вимог, встановлених рішенням Комісії від 12 лютого 2013 року № 160 «Про 
затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної 

. 4 
Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб 'єкт ів аудиторської діяльності №4688 , 

Розділ «Суб ' єкти аудиторської діяльності». Розділ «Суб 'єкти аудиторської діяльності , які мають право 
проводити обов 'язковий аудит фінансової звітності» 
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Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку, видана на підставі Рішення №296 від 
11.05.2017 року на здійснення професійної діяльності на 
фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними 
паперами: брокерська діяльність, строк дії ліцензії з 
11.05.2017 року - необмежений. 

Лата внесення змін до установчих документів: 

1)9.02.2017 (відступлення частки і вихід учасника ТОВ «Бауман Трейд» зі складу Товариства, 
передача частки іншим сімом учасникам, розподіл частки серед нових учасників у статутному 
капіталі) Протокол №08/02-17 від 08.02.2017; 

П5.10.2017 (Зміна місцезнаходження та затвердження нової редакції Статуту Товариства) 
І Іротокол №03/10-17 від 03.10.2017. 

14.06.2019 (Затвердження нової редакції Статуту Товариства) Протокол №14/06-19 від 14.06.2019). 

Інформація про учасників Товариства: 

Станом на 31 грудня 2020 року зареєстрований капітал Товариства становить 8 000 000.00 гри. з 
розподілом часток учасників у статутному капіталі наступним чином: 

Учасники 
Розмір 

частки в ЗК 
(у гривнях) 

Розмір 
астки в ЗК (у 

%) 

КОСТЕНКО КОСТЯНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ 5 920 000,00 74% 
ДЮКАРЬОВ ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ 350 000,00 4,375% 
АНДРІЄНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ 346 000,00 4,325% 
БОРДУН ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ 346 000,00 4,325% 
ГАМЗАТОВ РУСЛАН ГАБІБУЛЛАХОВИЧ 346 000,00 4,325% 
КНЯЗБКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 346 000,00 4,325% 
ХАРЛАПІН ДМИТРО ЄВГЕНОВИЧ 346 000,00 4,325% 
Всього 8 000 000,00 100% 

Назва кожного із фінансових звітів, які входять до складу перевіреної фінансової звітності: 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2020 (Форма 1); 
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2020 рік (Форма 2); 
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік (Форма 3); 
Звіт про власний капітал за 2019 рік (Форма 4); 
Звіт про власний капітал за 2020 рік (Форма 4); 
Примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік, в тому числі порівняльну 
інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ. 

Облікова політика встановлена відповідно до вимог МСФЗ/МСБО виданих Радою з Міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), що офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства 
фінансів України. 

6 
Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб 'єкт ів аудиторської діяльності №4688 . 

Розділ «Суб ' єкти аудиторської діяльності». Розділ «Суб ' єкти аудиторської діяльності , які мають право 
проводити обов 'язковий аудит фінансової звітності» 
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Стислий виклад облікової політики Товариства розкрито в Примітці 3. 

Протягом періоду перевірки змін облікової політики не було крім обов'язкового застосування з 
2020 року норм МСФЗ 16. 

Звіт про інші правові та регуляторні вимоги 

Відповідність розміру власного капіталу вимогам, установленим нормативно-правовими 
актами Комісії 

Власний капітал Товариства на 31 грудня 2020 року становить 9 391 тис. грн. і складається із 
статутного капіталу в сумі 8 000 тис. грн.. та нерозподіленого прибутку в сумі 1 391 тис. грн. 

Депозитарна установа може провадити депозитарну діяльність, якщо має сплачений грошовими 
коштами статутний капітал у розмірі не менш як 7 мільйонів гривень (стаття 14 Закону України 
від 07.07.2012 № 51780-УІ «Про депозитарну систему України»), 

Товариство має ліцензію на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи. Розмір 
статутного капіталу Товариства станом на 31 грудня 2020 року відповідає вимогам законодавства 
щодо мінімального розміру статутного капіталу для депозитарної діяльності депозитарної 
установи. 

Рішенням НКЦПФР від 15.03.2016 року № 282 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
07 квітня 2016 за № 522/28652) затверджено зміни до Ліцензійних умов провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності та клірингової 
діяльності. Змінами виключено вимоги щодо розміру власного капіталу установи, що проводить 
депозитарну діяльність, зважаючи на те, що запроваджено систему пруденційного нагляду, яка 
передбачає більш жорсткіші вимоги до фінансового стану ліцензіата (Положення НКЦПФР від 
01.10.2015 № 1597 «Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на 
фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками» зі змінами). 

Рішенням НКЦПФР від 28.07.2016 року № 819 затверджено зміни до Положення щодо 
пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи 
управління ризиками (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2016 р. за 
№ 1147/29277). 

Для депозитарних установ, що не поєднують свою професійну діяльність з веденням діяльності з 
торгівлі цінними паперами, передбачено введення з 01.01.2017 року нового нормативу - розміру 
власних коштів, який розраховуватиметься за методологією розрахунку регулятивного капіталу. 
Мінімальний розмір власних коштів повинен бути не менше 7 млн. грн. (мінімальний розмір 
статутного капіталу для депозитарної діяльності депозитарної установи). 

На думку аудиторів, розмір власного капіталу Товариства, за даними фінансової звітності за 
2020 рік, достовірно в усіх суттєвих аспектах, відповідає вимогам чинного законодавства 
України у сфері регулювання ринку цінних паперів установленим нормативно-правовими актами 
НКЦПФР. 

7 
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Відповідність розміру статутного капіталу установчим документам 
(опис оцінки із зазначенням форми внесків) 

Статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ-М" за 
даними фінансової звітності на 31 грудня 2020 року становить 8 000 000,00 (Вісім мільйонів) 
гривень 00 коп., що відповідає розміру статутного капіталу, наведеному в Статуті Товариства. 

Відповідність розміру статутного капіталу установчим документам підтверджується первинними 
документами, регістрами бухгалтерського обліку, даними фінансової звітності, Статутом 
Товариства. 

Форма внесків до статутного капіталу. 

Статутний капітал повністю сплачений грошовими коштами (посилання на документи, що 
підтверджують суми та форму внесків наведені нижче в параграфі «Формування та сплата 
статутного капіталу» цього аудиторського звіту). 

Формування та сплата статутного капіталу 

За період діяльності Товариства статутний капітал змінювався. Динаміка формування статутного 
капіталу та зміни учасників наведені нижче. 

Згідно протоколу загальних зборів засновників Товариства № 1 від 15.06.1995. було прийнято 
рішення про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ-М» з статутним 
капіталом у розмірі 2 500 000 (два мільйона п'ятсот тисяч) гривень, що відповідав 1 392 800 дол. 
США. 

Учасниками Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ-М». які робили внески до 
статутного капіталу, виступали: 

№ 
з/п Учасник 

Дата 
виписки 

банку 

Сума внеску до 
статутного 

капіталу 

% 
сплаченого 
статутного 

капіталу 

Форма внеску 
до статутного 

капіталу 

1 
ТОВ «Мульті-М» 06.07.1995 145 046,73 грн. 

(99 975 дол. 
США) 

13,36 

Безготівкові 
грошові 
кошти у дол. 
США 

-) 

ТОВ «Мульті-М» 03.08.1995 122 304,97 грн. 
(84 300 дол. 

США) 
13,36 

Безготівкові 
грошові 
кошти у дол. 
США 

л 
ТОВ «Мульті-М» 26.04.1996 2 647,76 грн. 

(1 825 дол. 
США) 

13,36 

Безготівкові 
грошові 
кошти у дол. 
США 

4 

Фізична особа 
Максимов Сергій 
Володимирович 03.08.1995 

30 000,00 грн. 

(20 700 дол. 
США) 

1,49 

Безготівкові 
грошові 
кошти у дол. 
США 
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5 
Компанія «ВЕИУЕК 
Т Е С Ш О Е О О І Е 8 , Іпс.» 

26.04.1996 22 259,70 грн. 

(12 000 дол. 
США) 

24,97 

Безготівкові 
грошові 
кошти у дол. 
США 

6 
Компанія «^ЕNУЕК. 
ТЕСИКЮЬООІЕЗ, Іпс.» 

23.05.1996 593 592,00 грн. 

(320 000 дол. 
США) 

24,97 

Безготівкові 
грошові 
кошти у дол. 
США 7 

Компанія « ^ Е N V Е Я 
Т Е С Н Ш Ь О О І Е З , Іпс.» 

08.10.1997 25 200,00 грн. 

(14 000 дол. 
США) 

24,97 

Безготівкові 
грошові 
кошти у дол. 
США 

9 
Компанія «ОЕИУЕК. 
ТЕСНІЧЮЕООІЕ8, Іпс.» 

05.11.1997 24 908,00 грн. 

(13 837 дол. 
США) 

24,97 

Безготівкові 
грошові 
кошти у дол. 
США 

Всього внесків до статутного капіталу 
965 900,00 грн. 

(566 637 дол. 
США) 

40,68 X 

Усі внески до Статутного капіталу Товариства були здійснені у доларах США по курс>. якиіі б> в 
зазначений в установчих документах з урахуванням змін та доповнень. 

Згідно з заявою ТОВ «Мульті-М» від 20.11.1996 р. та протоколом зборів учасників ТОВ «ІНВЕСТ-
М» від 27.11.1996 р., ТОВ «Мульті-М» вийшло зі складу учасників ТОВ «ІНВЕСТ-М». шляхом 
відступлення своєї частки у розмірі 270000,00 грн. іншому учаснику Максимову С.В. 

Згідно з заявою громадянина Максимова С.В. та протоколом зборів учасників ТОВ «ІНВЕСТ-М» 
від 27.11.1997, Максимов С.В. вийшов зі складу учасників ТОВ «ІНВЕСТ-М». 

Згідно протоколу зборів учасників ТОВ «ІНВЕСТ-М» від 27.11.1997, розподіл часток у 
Статутному капіталі Товариства у розмірі 2 500 000 грн., здійснено наступним чином: 

• Товариство з обмеженою відповідальністю «О.К.» - 200 грн.; 
• Товариство з обмеженою відповідальністю «Оквіденс» - 100 грн.; 
• Компанія «ОЕМУЕКТЕСНМОШОІЕЗ, Іпс.» - 2 499 700 грн. 

Сплату Статутного капіталу ТОВ «ІНВЕСТ-М» в сумі 965 900,00 (дев'ятсот шістдесят п'ять тисяч 
дев'ятсот) гривень підтверджено незалежною аудиторською фірмою ТОВ «АБК-АУДИТ» 
наступним документом:«Аудиторський висновок про сплату статного фонду ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ-М"станом на 01.12.1997р. 

Згідно протоколу зборів учасників ТОВ «ІНВЕСТ-М» від 15.05.1998 прийнято рішення про вихід 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Оквіденс» зі складу учасників ТОВ «ІНВЕСТ-М». 

Згідно протоколу зборів учасників ТОВ «ІНВЕСТ-М» від 11.09.1998р. розподіл часток у 
Статутному капіталі Товариства у розмірі 2 500 000 грн., здійснено наступним чином: 

• Товариство з обмеженою відповідальністю «О.К.» - 200 грн.; 
• Компанія «ВЕМУЕКТЕСНМОШСІЕ8, Іпс.» - 2 499 800 грн. 
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Відповідно до нової редакції Статуту Товариства, яка була затверджена загальними зборами 
учасників ТОВ «ІНВЕСТ-М» від 11.09.1998,частки Статутного капіталу Товариства у розмірі 
2 500 000 грн., були розподілені серед учасників (засновників) наступним чином: 

• Товариство з обмеженою відповідальністю «О.К.» - 200 грн., що складає 0,008% статутного 
капіталу. Внесено у вигляді безготівкових грошових коштів - 200 грн., що підтверджується 
випискою банку від 26.05.1998; 

• Компанія «ОЕІЧГУЕК Т Е С Ш О Ш О І Е 8 , Іпс.» - 2 499 800 грн., що складає 99.992% 
статутного капіталу. Внесено у вигляді безготівкових грошових коштів - 566 637 дол. 
США, що еквівалентно 965 900,00 грн., та підтверджується виписками банку: від 
06.07.1995, 03.08.1995, 26.04.1996, 23.05.1996, 08.10.1997, 05.11.1997. 

Згідно з Протоколом зборів учасників ТОВ «ІНВЕСТ-М» від 18.11.2003, учасники Товариства 
здійснили продаж ТОВ «ІНВЕСТ-М», належні їм частки: 

• Товариство з обмеженою відповідальністю «О.К.» - за договором купівлі-продажу частки у 
статутному капіталі від 18.11.2003 за 200,00 грн.; 

• Компанія «БЕІЧУЕК. ТЕСНМОЬООІЕЗ, Іпс.» - за договором купівлі-продажу частки у 
статутному капіталі від 18.11.2003 за 966 000,00 грн. 

Згідно з тим же протоколом зборів учасників Товариства від 18.1 1.2003. ТОВ «ІНВЕСТ-М" 
продало викуплені частки наступним учасникам: 

• ТОВ «Роялті Холдінг» - за договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 
18.11.2003., оплату здійснено у вигляді безготівкових грошових коштів. Згідно платіжних 
доручень: від 18.11.2003 № б/н на суму 966 000,00 грн., від 06.12.2005 № 119 на суму 
33 800,00 грн. і від 08.12.2005 № 121 на суму 200,00 грн. Всього на загальну СУМУ 

1 000 000,00 грн. 

Виходячи із факту зміни складу учасників Товариства, які затверджені протоколом зборів 
учасників від 18.11.2003, статутний капітал Товариства складав 2 500 000,00 грн. та встановлено 
наступний розподіл часток: 

• ТОВ «Торговий будинок «Будшляхмаш» - 200 грн.. що становить 0,008 % статутного 
капіталу. 

• ТОВ «Роялті Холдінг» - 2 499 800 грн., що становить 99,992 % статутного капіталу. 

Згідно протоколу зборів учасників Товариства від 07.12.2005 за № б/н зі складу учасників вийшов 
ТОВ «Торговий будинок «Будшляхмаш». Крім того, було прийнято рішення про зменшення 
частки ТОВ «Роялті Холдінг» у статутному капіталі Товариства на суму 1 499 800,00 грн. і 
зменшення статутного капіталу Товариства до 1 000 000,00 грн. 

Зміни в статутних документах зареєстровані Солом'янською районною у м. Києві державною 
адміністрацією від 28.12.2005. 

Після внесених змін від 28.12.2005, єдиним учасником Товариства стало на 100%» ТОВ «Роялті 
Холдінг». 

Сплату Статутного капіталу ТОВ «ІНВЕСТ-М» в сумі 1 000 000,0 (один мільйон) гривень 
підтверджено незалежною аудиторською фірмою ТОВ «Аудиторська фірма «Баррістер АГЕНС 
Груп» наступним документом: «Аудиторський висновок про сплату статного фонду 
(капітату)ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ-М" станом на 
30.09.2006. 

. [0 
Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб 'єкт ів аудиторської діяльності №4688 , 

Розділ «Суб ' єкти аудиторської діяльності». Розділ «Суб 'єкти аудиторської діяльності , які мають право 
проводити обов 'язковий аудит фінансової звітності» 
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Згідно з протоколом зборів учасників ТОВ «ІНВЕСТ-М» від 24.02.2010 за № б/н. зі склад} 
> часників вийшов ТОВ «Роялті Холдінг», замість якого до складу учасників увійшло ТОВ «Інвест-
I Іроект». 

Зміни в статутних документах зареєстровані Шевченківською районною у м. Києві державною 
адміністрацією 09.03.2010. 

Після внесених змін від 09.03.2010, учасником Товариства стало на 100% ТОВ «Інвест-Проект». 

Згідно протоколу зборів учасників ТОВ «ІНВЕСТ-М» № б/н від 24.02.2011 зі складу учасників 
вибуло ТОВ «Інвест-Проект», яке продало свою частку у розмірі 100%, що становить 1 000 000,00 
грн. Товариству з обмеженою відповідальністю «Бауман Трейд» (договір купівлі-продажу частки 
у статутному капіталі від 24.02.2011 р., за № б/н). Крім цього зазначеним протоколом , було 
прийнято рішення про збільшення розміру Статутного капіталу Товариства до 8 000 000,00 грн. за 
рахунок додаткового внеску нового учасника ТОВ «Бауман Трейд» у сумі 7 000 000,00 грн. 

Зміни в статутних документах зареєстровані Шевченківською районною у м. Києві державною 
адміністрацією від 14.03.2011. 

Після внесених змін від 14.03.2011, єдиним учасником ТОВ «ІНВЕСТ-М» стало на 100% ТОВ 
•< Бауман Трейд». 

Додаткові внески до Статутного капіталу Товариства у сумі 7 000 000,00 грн. поступили на 
банківський рахунок № 26005262400938 у ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК», МФО 380537 м. Києва, від 
ТОВ «Бауман Трейд» згідно платіжних доручень: 

від 15.03.201 Р- № 33 - 6 0 0 000,00 грн., 

від 15.03.201 Р- № 34 - 600 000,00 грн., 

від 15.03.201 Р- № 35 - 6 0 0 000,00 грн., 

від 15.03.201 Р- № 36 - 600 000,00 грн., 

від 15.03.201 Р- № 37 - 600 000,00 грн., 

від 15.03.201 Р- № 38 - 600 000,00 грн., 

від 15.03.201 Р- № 39 - 600 000,00 грн., 

від 15.03.201 Р- № 40 - 600 000,00 грн., 

від 15.03.201 Р- № 41 - 600 000,00 грн., 

від 15.03.201 Р- № 42 - 600 000,00 грн., 

від 15.03.201 Р- № 43 - 600 000,00 грн., 

від 15.03.201 Р- № 44 - 400 000,00 грн. 

Сплату Статутного капіталу ТОВ «ІНВЕСТ-М» в сумі 8 000 000,0 (вісім мільйонів) гривень 
підтверджено незалежною аудиторською фірмою ТОВ «Аудиторська фірма «Баррістер АГЕНС 
Груп» наступним документом: «Висновок незалежного аудитора щодо історичної фінансової 
інформації у формі компоненту фінансової звітності Статутного капіталу ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ-М"» станом на 18.03.2011. 

Згідно протоколу зборів учасників Товариства № 08/02-17 від 08.02.2017 зі складу учасників 
вибуло Товариство з обмеженою відповідальністю «Бауман Трейд», яке відступило свою частку у 
розмірі 100%), що становить 8 000 000,00 грн. сімом фізичним особам. 
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Розподіл часток учасників в статутному капіталі Товариства згідно редакції Статуту, затвердженої 
Протоколом зборів учасників Товариства № 08/02-17 від 08.02.2017, зареєстрованої 09.02.2017 
року, наведений нижче: 

Учасники Розмір частки 
В ЗК (у % ) 

Розмір частки в 
ЗК (у гривнях) 

Сума 
сплаченої 

частки, грн. 
КОСТЕНКО КОСТЯНТИН 
АНАТОЛІЙОВИЧ 

74% 5 920 000,00 5 920 000,00 

ДЮКАРЬОВ ВЛАДИСЛАВ 
АНАТОЛІЙОВИЧ 4,375% 350 000,00 350 000,00 

АНДРІСНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ 4,325% 346 000,00 346 000,00 
БОРДУН ВОЛОДИМИР 
АНАТОЛІЙОВИЧ 

4,325% 
346 000,00 346 000,00 

ГАМЗАТОВ РУСЛАН 
ГАБІБУЛЛАХОВИЧ 

4,325% 
346 000,00 346 000,00 

КНЯЗЬКИИ ОЛЕКСАНДР 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

4,325% 346 000.00 346 000.00 

ХАРЛАПІН ДМИТРО ЄВГЕНОВИЧ 4,325% 346 000,00 346 000.00 
Всього 100% 8 000 000,00 8 000 000,00 

Розподіл часток учасників в статутному капіталі Товариства згідно нової редакції Статуту, 
затвердженої Протоколом зборів учасників Товариства № 03/10-17 від 03.02.2017. зареєстрованої 
05.10. 2017 року, наведений нижче: 

Учасники 
Розмір частки 

В ЗК (у %) 
Розмір частки в 

ЗК (у гривнях) 

Сума 
сплаченої 

частки, грн. 
КОСТЕНКО КОСТЯНТИН 
АНАТОЛІЙОВИЧ 

74% 5 920 000,00 5 920 000.00 

ДЮКАРЬОВ ВЛАДИСЛАВ 
АНАТОЛІЙОВИЧ 

4,375% 350 000.00 350 000,00 

АНДРІЄНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ 4,325% 346 000,00 346 000,00 
БОРДУН ВОЛОДИМИР 
АНАТОЛІЙОВИЧ 

4,325% 
346 000,00 346 000,00 

ГАМЗАТОВ РУСЛАН 
ГАБІБУЛЛАХОВИЧ 

4,325% 
346 000.00 346 000,00 

КНЯЗЬКИИ ОЛЕКСАНДР 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

4,325% 
346 000.00 346 000,00 

ХАРЛАПІН ДМИТРО ЄВГЕНОВИЧ 4.325% 346 000.00 346 000,00 
Всього 100% 8 000 000,00 8 000 000,00 

Інформація щодо формування та сплати статутного капіталу Товариства станом на 31 грудня 2018 
року підтверджена аудиторським висновком (звіт незалежного аудитора) ТОВ АФ «ДІГРЕШН 
ГРУП» від 27 березня 2019 року. 

Змін протягом 2019 та 2020 років в статутному капіталі Товариства не відбулось. 
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І аким чином, в результаті перевірки встановлено, що станом на 31 грудня 2020 року статутний 
капітал Товариства складає 8 000 000,00 (Вісім мільйонів) гривень, сформований в повному обсязі 
за рахунок внесків учасників грошовими коштами. 

На думку аудиторів, формування та сплата статутного капіталу ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ-М» достовірно в усіх суттєвих аспектах 
відповідає вимогам чинного законодавства у сфері регулювання ринку цінних паперів. Станом на 
ЗІ грудня 2020 року статутний капітал Товариства сформований та сплачений учасниками у 
встановлені законодавством України терміни, виключно грошовими коштами в повному обсязі, 
заборгованість учасників за внесками до статутного капіталу відсутня. 

Прострочені зобов 'язання та несплачені штрафні санкції 

За даними фінансової звітності станом на 31 грудня 2020 року у Товариства обліковуються лише 
поточні зобов'язання, які складаються із поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи 
> сумі 260 тис. грн., поточних забезпечень - 269 тис. грн., заборгованість за розрахунками з 
бюджетом - 64 тис. грн. 
За проведеними аудиторами запитами щодо відсутності у Товариства прострочених зобов'язань 
щодо сплати податків (наявність/відсутність податкового боргу) та зборів, несплачених штрафних 
санкцій за порушення законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів, 
отримані запевнення Товариства щодо відсутності вказаних зобов'язань, несплачених штрафних 
санкцій станом на 31 грудня 2020 року. 

Факт наявності у Товариства прострочених зобов'язань щодо сплати податків (відсутність 
податкового боргу) та зборів (обов'язкових платежів) за інформацією на сайті ДФС про 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ-М» на 23.03.2021 р. не 
підтверджується (Ьі1:р://зІ8.§ОУ.иа/Ьи5Іпеззраг1;пег код 23508273). 

У Товариства прострочених зобов'язань щодо несплачених штрафних санкцій за порушення 
законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів за інформацією на 
сайті НКЦПФР не має(^11:1:р5://^УVлл,.п58тс.§0V.иа/1ісеп8ее/1:0V-пVе5(;-т/). 

На думку аудиторів, фінансова звітність Товариства за 2020 рік достовірно в усіх суттєвих 
аспектах підтверджує відсутність прострочених зобов 'язань щодо сплати податків (відсутній 
податковий борг) та зборів, відсутність несплачених штрафних санкцій за порушення 
законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів. 

Інформація стосовно напрямів використання коштів, що внесені для формування 
статутного капіталу 

Напрями використання коштів, що були внесені для формування статутного капіталу, виключно з 
метою діяльності, зазначеної у Статуті Товариства, наведено у листі ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ-М» від 01.03.2021 р. № 01/03/20-01. Відповідно 
до наведеної в листі інформації, внесені для формування статутного капіталу Товариства грошові 
кошти, за період діяльності Товариства з дати його створення - 28 червня 1995 року по 31 грудня 
2020 року, використовувались на забезпечення діяльності зазначеної у Статуті Товариства, а саме: 

о отримання прибутку від проведення професійної діяльності на фондовому ринку 

. 13 
Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб 'єктів аудиторської діяльності №4688 , 
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о забезпечення та реалізації за рахунок отриманого прибутку соціальних та економічних 
інтересів учасників Товариства. 

На думку аудиторів, інформація стосовно напрямів використання коштів, що внесені <)ля 
формування статутного капіталу Товариства, яке відповідно до статуту має намір проводити 
професійну діяльність на фондовому ринку з дати створення, підтверджує, що напрями 
використання вказаних коштів відповідають вимогам чинного законодавства України у сфері 
регулювання ринку цінних паперів, в тому числі провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку - депозитарної діяльності (депозитарна діяльність депозитарної установи) та 
професійної діяльності на фондовому ринку з торгівлі цінними паперами (брокерська та 
оилерська діяльність). 

Інформація, щодо пов'язаних осіб 

До пов'язаних осіб Товариства станом на 31.12.2020 року віднесені: 

Група № 
з/п 

Повна назва юр. особи - власника (акціонера, учасника) 
Товариства чи П.І.Б. фіз. особи - власника (акціонера, 

учасника) та посадової особи Товариства 

Частка в 
статутному 
капіталі , % 

1 2 3 4 
А Власник і пов 'язані фізичні особи 

1 КОСТЕНКО КОСТЯНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ 74% 
Прямі родичі власника 

2 ДЮКАРЬОВ ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ 4.375% 
Прямі родичі власника 

-> з АНДРІЄНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ 4,325% 
Прямузодичі власника 

4 БОРДУН ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ 4,325% 
Прямі родичі власника 

5 ГАМЗАТОВ РУСЛАН ГАБІБУЛЛАХОВИЧ 4,325% 
Прямі родичі власника 

6 КНЯЗЬКИИ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 4.325% 
Прямі родичі власника 

7 ХАРЛАПІН ДМИТРО ЄВГЕНОВИЧ 4,325% 
Прямі родичі власника 

Б Керівник Товариства 
8 Дух Володимир Степанович 0 
Прямі родичі Дух Володимира Степановича пов'язаності не мають. 

Всього: 100 

Операції з пов 'язаними сторонами. 

Обліковою політикою визначено, що оцінку активів та зобов'язань в операціях з пов'язаними 
сторонами здійснювати за методом балансової вартості. 

За даними фінансової звітності Товариства за 2020 рік встановлено, що фактично в операціях з 
пов'язаними сторонами Товариством застосовується метод балансової вартості. 
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В ході перевірки аудитори не виявили ознак існування відносин та операцій з пов язаними 
сторонами, що виходять за межі нормальної діяльності Товариства, які управлінський персонал 
раніше не ідентифікував або не розкривав аудитору. 

Інформація про наявність та обсяг непередбачених активів та/або зобов'язань, іІмовірність 
визнання яких на балансі є достатньо високою 

Аудиторами не виявлено непередбачених активів та/або зобов 'язань, ймовірність визнання яких 
на балансі є достатньо високою. 

Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у 
фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан 

Аудиторами не виявлено ніяких подій після дати балансу які є суттєвими і які можуть впливати на 
економічні рішення користувачів щодо Товариства (наприклад, оголошення плану про 
припинення діяльності, істотні придбання активів, оголошення про значну реструктуризацію, 
зміни ставок податків або податкового законодавства, прийняття значних або непередбачених 
зобов'язань, початок великого судового процесу і інше). 

Аудитори не виявили будь яких інших подій після дати балансу, які не знайшли відображення у 
фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства. 

Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на 
діяльність Товариства у майбутньому 

Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, привертаємо увагу на той факт, що 
Україна зазнала зовнішньої агресії та частина територій підпала під окупацію і незважаючи на 
стабілізаційні заходи, які вживаються Урядом України, з метою підтримки підприємницького 
сектору, існує невизначеність щодо зовнішніх та внутрішніх факторів ринкових коливань у 
світовій економіці. Ми не маємо змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх 
вплив на фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи Товариства. 

Інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства у 
майбутньому аудитори не виявили. 

Інша фінансова інформація 

Станом на 31 грудня 2020 року Товариство обліковує грошові кошти в банку в сумі 1 367 тис. грн. 
На 31.12.2020 та на дату цього звіту, за даними сайту НБУ, банки, у яких обліковуються залишки 
грошових коштів Товариства, не віднесено до категорії неплатоспроможних чи щодо яких 
об'явлено санація чи банкрутство. Банки не включено до офіційних переліків ненадійних банків, 
санації та банкрутства щодо них не об'явлено. 
Аудиторами не виявлено ніяких обмежень щодо використання грошових коштів. 

Станом на 31 грудня 2020 року, Товариство обліковує дебіторську заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги в сумі 1 122 тис. грн., дебіторську заборгованість за розрахунками за 
виданими авансами 28 тис. грн., дебіторську заборгованість з бюджетом 1 тис. грн., іншу поточну 
дебіторську заборгованість в сумі 207 тис. грн. 

Вибірковою перевіркою простроченої чи сумнівної дебіторської заборгованості не виявлено. 

Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності 
Товариства є прибуток. Відповідно до статуту прибуток Товариства, після покриття витрат, 
перерахування податків до державного бюджету та сплати інших обов'язкових відрахувань, 
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Іовариство з оомсжепою відповідальністю 
«ТОТАЛ АУДИТ» 
Код ЄДРПОУ 40960805 
01004, м. Київ, Крутий узвіз, буд, 6/2, /літера А/ 

згідно з чинним законодавством, розподіляється між учасниками пропорційно їх часткам. 
Протягом 2020 року дивіденди не нараховуватись і прибуток не розподілявся. 

Інші елементи 

Основні відомості про аудиторську фірму. 

Повне найменування аудиторської 
фірми відповідно до установчих 
документів 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ТОТАЛ АУДИТ" 

код за ЄДРПОУ 40960805 

Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та 
суб'єктів аудиторської діяльності 

№4688, Розділ "Суб'єкти аудиторської 
діяльності" та Розділ "Суб'єкти аудиторської 
діяльності, які мають право проводити 
обов'язковий аудит фінансової звітності" 

Номер та дата видачі Свідоцтва про 
відповідність системі контролю якості, 
виданого Аудиторською палатою 
Україті 

Номер Свідоцтва: 0675; 

Дата видачі: Рішення АПУ від 23.02.2017 року 
№339/3; 

Чинне до 3 1,12.2022 року 

Місцезнаходження 01004, Україна, м. Київ, Крутий узвіз, буд. 6/2 
/літера А/ 

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту: 

Лата і номер договору на проведення аудиту: 
Договір від 01.02.202 І за № 21 Р-0102-2 
Дата початку проведення аудиту: 01.02.2021 
Дата закінчення проведення аудиту: 23.03.2021 

, Партнером завдання з аудиту, 
^ результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Директор ТОВ «ТОТАЛ АУДИТ» 

І 
( Н о м е р реєстрац і ї у Реєстрі а у д и 

І 

І 
І іомер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб 'єкт ів аудиторської діяльності №4688 , 

Розділ «Суб ' єкти аудиторської діяльності». Розділ «Суб 'єкти аудиторської діяльності , які мають право 
і проводити обов ' я зковий аудит фінансової звітності» 

І 

АШ 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ІНВЕСТ-М» 

Фінансова звітність згідно МСФЗ 
за рік, що закінчився 31 грудня 2020 



ЗМІСТ 

ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ЗА ПІДГОТОВКУ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ 
ЗВІТНОСТІ з 

БАЛАНС (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН) 4 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД) 6 

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом) 8 

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 10 

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 12 



ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВ,Л ЗА ПІДГОТОВКУ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

1 

І 

І 

І 

Керівництво Товариства відповідає за підготовку фінансової звітності (далі - фінансова звітність), що 
достовірно відображає у всіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2020 
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 (далі - МСФЗ). 

При підготовці фінансової звітності керівництво Товариства несе відповідальність за: 

Вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне застосування; 

Застосування обгрунтованих 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 18 січня 2021 року: 

Директор 

ТОВ «ІНВКСТ-М» 

18 січня 2021 р. 
Щ в Е о т Ц Ш 
V і Ідентифікацій чий код Л' 
% 23503273 

і 

я 
і 



Дата (рік, місяць, число) 
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «1НВЕСТ-
М» 
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 працівників'_8 
Адреса, телефон вул. Осиповського, буд. 1-А, м. Київ, 04123 
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 ЄДРПОУ 

за КОАТУУ 
за КОПФГ 

за КВЕД 

КОДИ 
2021 0 Г 01 

23508273 

8039100000 

240 

66.19 

БАЛАНС (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИМ СТАН) 
на 31 грудня 2020 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 8 
первісна вартість 1001 12 12 
накопичена амортизація 1002 (4) (4) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -

Основні засоби 1010 19 14 
первісна вартість 1011 102 102 
знос 1012 (83) (88) 

Інвестиційна нерухомість 1015 - -

Довгострокові біологічні активи 1020 - -

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

1030 - -

інші фінансові інвестиції 1035 5 881 5 884 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -

Відстрочені податкові активи 1045 - -

Інші необоротні активи 1090 - -

Усього за розділом І 1095 5 908 5 906 
II. Оборотні активи 

Запаси 1100 1 2 
Поточні біологічні активи 1110 - -

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1 125 821 1 122 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 

1130 
6 28 

з бюджетом 1135 62 1 
у тому числі з податку на прибуток 1136 - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 209 207 
Поточні фінансові інвестиції 1160 2 546 1 351 
Гроші та їх еквіваленти 1 165 135 1 367 
Витрати майбутніх періодів 1 170 - -

Інші оборотні активи 1190 - -

Усього за розділом II 1195 3 780 4 078 
- III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 

вибуття 
1200 

- -

Баланс 1300 9 688 9 984 



Пасив Код 
Рядка 

На початок 
звітного року 

На кінець 
звітного періоду 

1 2 3 4 
І. Власний капітал 

Зареєстрований капітал 1400 8 000 8 000 
Капітал у дооцінках 1405 - -

Додатковий капітал 1410 - -

Резервний капітал 1415 - -

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1 183 1 391 
Не оплачений капітал 1425 - -

Вилучений капітал 1430 - -

Усього за розділом 1 1495 9 183 9 391 
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечений 

Відстрочені податкові зобов'язання і 500 - -

Довгострокові кредити 1510 - -

Інші довгострокові зобов'язання 1515 - -

Довгострокові забезпечення 1520 - -

1 Іільове фінансування 1525 - -

Усього за розділом 11 1595 - -

111. Поточні зобов'язання і забезпечення 
Короткострокові кредити 1600 - -

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями 1610 - * 

товари, роботи, послуги 1615 221 260 
розрахунками з бюджетом 1620 102 64 
у тому числі з податку на прибуток 1621 - -

розрахунками зі страхування 1625 • -

розрахунками з оплати праці 1630 - -

Поточні забезпечення 1660 182 269 
Доходи майбутніх періодів 1665 - -

Інші поточні зобов'язання 1690 -

Усього за розділом III 1695 505 593 
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 - -

Баланс 1900 9 688 9 984 

Керівник / — • — ' ч Ч і і 

Шл ж ш - й І І Р. * 

' 2 3 5 0 8 2 7 3 / о й г ./V А* /г 
'( * - вов V' , 

Дух Володимир Степанович 

• Визначається и порядку, всганоп.іеночу ціжтра_!і,жй} органом 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики. 



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

(найменування) 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД) 
за 2020 р. 

КОДИ 
2021 І 01 І 01 

23508273 

Форма № 2 Код за ДКУД 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

1801003 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За 
аналогічний 

період 
попереднього 

року 
1 2 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 2 059 1 488 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 1 016 ) ( 993 ) 
Валовий: 

прибуток 2090 
1 043 495 

збиток 2095 ( " ) ( - ) 
Інші операційні доходи 2120 - -

Адміністративні витрати 2130 ( 1 630 ) ( 1 182 ) 
Витрати на збут 2150 ( - ) ( - ) 
Інші операційні витрати 2180 ( - ) ( - ) 
Фінансовий результат від операційної діяльності: 

прибуток 2190 
збиток 2195 ( 587 ) ( 687 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 - -

Інші фінансові доходи 2220 838 819 
Інші доходи 2240 2 396 1 
Фінансові витрати 2250 ( - ) ( - ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( - ) ( - ) 
Інші витрати 2270 ( 2 393 ) ( 2 ) 
Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 2290 254 131 
збиток 2295 ( - ) ( - ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 ( 46 ) ( 24 ) 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 - -

Чистий фінансовий результат: 
прибуток 2350 208 107 
збиток 2355 ( - ) ( - ) 



Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За 
аналогічний 

період 
попереднього 

року 
1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - _ 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - _ 
Накопичені курсові різниці 24 і 0 - -

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 2415 - -

Інший сукупний дохід 2445 - -

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -

Податок па прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 - _ 
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 _ 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 208 107 

ПІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Назва статті Код 
рядка 

За звітний 
період 

За 
аналогічний 

період 
попереднього 

року 

! - 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 - -

Витрати на оплату праці 2505 1 158 1 139 
Відрахування на соціальні заходи 2510 255 255 
Амортизація 2515 5 12 
Інші операційні витрати 2520 1 228 771 
Разом 2550 2 646 2 177 

[У. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті Код 
рядка 

За звітний 
період 

За 
аналогічний 

період 
попереднього 

року 
1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 - _ 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 -

Чистин прибуток (збиток) па одну просту7 акцію 2610 - _ 
Скорнгованніі чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 - _ 
Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -

Керівник 

||«шЇЕСТ-мЩ 
V -Л V • / 

Дух Володимир Степанович 



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

(найменування) 

КОДИ 
2021 І 01 01 

23508273 

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом) 
за 2020 р. 

Форма № З Код за ДКУД 1801004 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
1 2 -> 4 

1. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 1 751 1 279 
Повернення податків і зборів 3005 - -

у тому числі податку на додану вартість 3006 - -

Цільового фінансування 3010 - -

Інші надходження 3095 - -

Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 

( 1 140 ) ( 677 ) 

Праці 3105 ( 877 ) ( 876 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 240 ) ( 240 ) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 236 ) ( 274 ) 
Інші витрачання 3190 ( 61 ) ( 52 ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 ( 803 ) ( 840 ) 

11. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 3200 1 195 57 
необоротних активів 3205 - -

Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 650 757 
дивідендів 3220 190 54 
Надходження від деривативів 3225 - -

Інші надходження 3250 - -

Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 ( " ) ( - ) 
необоротних активів 3260 ( " ) ( - ) 
Виплати за деривативами 3270 ( - ) ( - ) 
Інші платежі 3290 ( " ) ( - ) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 2 035 868 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 
Власного капіталу 3300 
Отримання позик 3305 - -

Інші надходження 3340 - -

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 ( " ) ( - ) 
Погашення позик 3350 - -

Сплату дивідендів 3355 ( " ) ( - ) 
Інші платежі 3390 ( " ) ( - ) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 ( - ) ( - ) 



Чистин рух грошових коштів за звітний період 3400 1 232 28 
Залишок коштів на початок періоду 3405 135 107 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 - -

Залишок коштів па кінець періоду \ 3415 1 367 135 

Керівник 

і II-*' 
% І д & н т и ф ; і к о д < } 

Дух Володимир Степанович 



Дата (рік, місяць, число! 
Підприємство Товариство з обмеженою відловілальністю «ІНРЕСТ-ІУ1» за ЄДРПОУ 

(найменування) 

КОДИ 
2021 0 0! 

23508273 

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 
на 31 груднй 2020 р. 

Форма 4 Кол за ДКУД 1801005 

Стаття Код 
рядка 

Зареєстро-
ваний 

капітал 

Капітан \ 
дооцін-

ках 
Додатко-

вий капітаг 
Ре пер-
ин нй 

капітал 

Нерозпо-
ділений 

прпбуток(нег 
окритий 
збиток) 

Неоща-
дний 
капітал 

Вилу-
чений 

капітал 
Всього 

! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок 
на початок року 4000 8 000 - - - 1 183 - 9 183 

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

Виправлення помилок 4010 - - - - - - _ _ 
Інші зміни 4090 - - - - - - _ _ 
Ск'орнгованиґі 
залишок на початок 
роїЩ 

4095 8 000 - - 1 183 - - 9 183 

Чистий прибуток 
(збиток) за2020 р. 4100 - - - - 208 - - 208 

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

Інші зміни в капіталі 4290 - - - - _ _ 
Разом змін V капіталі 4295 - - - - - _ _ 
Залишок 
на Зігрудня 2020р. 4300 8 000 - - - І 391 - - 9 391 

Керівник 

НІ Г'ПЯГТ Ч ї Ш Ї 

V :• ЯВО»73 
\ - • . 

Дух Володимир Степанович 



Дата (рік, місяць, число) 
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «1НВЕСТ-М» за СДРПОУ 

(найменування) 

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 
на 31 грудня 2019 р. 

Форма № 4 Код за ДКУД 

КОДИ 
2020 01 01 

2350827 3 

1801005 

Нерозпо-

Код 
рядка 

Зареєстро- Капітал у 
Долат ко-

кни капітал 

Резерт ділений Нео пла- Вилу-
Стаття 

Код 
рядка ваний дооцін- Долат ко-

кни капітал внии прибуток(неп чений чений Всього Код 
рядка 

капітал ках 

Долат ко-
кни капітал капітан окритий 

зонтик) 
капітал капітап 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок 
на початок року 

4000 8 000 - - 1 076 - - 9 076 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 - - - - - - - -

Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -

Інші зміни 4090 - - - - - - - -

Скориговаппй 
залишок на початок 
року 

4095 8 000 - - - 1 076 - - 9 076 

Чистий прибуток 
(збиток) за2019 р. 

4100 - - - - 107 - - 107 

Інший сукупний дохід 
за звітний період 

4110 - - - - - - - -

Інші зміни в капіталі 4290 - - - - - - - -

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

Залишок 
на 31 грудня 2019р. 

4300 8 000 - - - 1 183 - - 9 183 



ТОВ «ІНВЕСТ-М» 
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
Станом на 31 грудня 2020 року та за рік, що закінчився на зазначену дату 

(в тисячах гривень) 

1. ІНФОРМАЦІЯ 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. Громадянин України , адреса проживання: м.Київ вул. Вячеслава 
Чорновола буд.33/30 кв.47. 

Місцезнаходження Товариства - вул. Осиповського, буд. 1-А, м. Київ, 04123. 
Товариство отримало ліцензію на здійснення депозитарної діяльності депозитарної 

установи серії АЕ № 263369 видану НКЦПФР 24 вересня 2013р., та 11.05.2017р. та отримало 
ліцензії на здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами - брокерська та дилерська 
діяльність - Рішення НКЦПФР №296 від 11.05.2017р. 

Сторінка в Інтернеті. на якій доступна інформація про Товариство: 

1Шр://іпуе5І:-т.сот.иа 

Адреса електронної пошти: іпуезі-ш@икг.пеІ 

Поточні рахунки Товариства: 

ІІАЗ73204780000026504743584767 в АБ "УКРГАЗБАНК",м. Київ, код МФО 320478 

ІІА853444430000026504000017109 в ПАТ "Розрахунковий центр" код МФО 344443 

Інформація про учасників Товариства: 

Станом на 31 грудня 2020 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 5 920 000,00 74% 
ДЮКАРЬОВ ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ 350 000,00 4,375% 
АНДРІЄНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ 346 000,00 4,325% 
БОРДУН ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ 346 000.00 4,325% 
ГАМЗАТОВ РУСЛАН ГАБІБУЛЛАХОВИЧ 346 000,00 4,325% 
КНЯЗЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 346 000,00 4,325% 
ХАРЛАПІН ДМИТРО ЄВГЕНОВИЧ 346 000,00 4,325% 
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. ЗАГАЛЬНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ 



ТОВ «ІНВЕСТ-М» 
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
Станом на 31 грудня 2020 року та за рік, шо закінчився на зазначену дату 

(в тисячах гривень) 

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 фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 
грудня 2020 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ). включаючи 
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ. ПКТ). 
видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній 
на 1 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 чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО, дотримання 
яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, 
достовірної, зіставної та зрозумілої інформації. 

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

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

На дату затвердження цієї фінансової звітності, Товариство не застосовувало жоден з 
наведених нових або переглянутих стандартів які були випущенні, але ще не вступили в 
силу: 

• МСФЗ 17 «Договори страхування» (набуває чинності для річних облікових періодів, 
які починаються на або після 1 січня 2021 року). 

• МСФЗ 10 та МСБО 28 (поправки) - Продаж чи внесок активів в асоційовану 
компанію або спільне підприємство інвестором (вступають у силу для річних 
періодів, які починаються з дати, яка буде встановлена РМСБО, або після цієї дати). 

• Поправки до МСБО 1 - Подання фінансової звітності: класифікація зобов'язань на 
поточні і довгострокові (вступають у силу для річних періодів, які починаються з 1 
січня 2022 року або після цієї дати). 

• Поправки до МСФЗ 3 Об'єднання бізнесу: Оновлення посилань на Концептуальні 
основи; МСБО 16 Основні засоби: надходження від продажу продукції до дати 
введення в експлуатацію; МСБО 37 Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні 
активи: Обтяжливі контракти - Вартість виконання договору, а також щорічні 
вдосконалення МСФЗ (зазначені поправки вступають у силу для річних періодів, які 
починаються з 1 січня 2022 року або після цієї дати). 

• Поправки до МСФЗ 16 Оренда - Облік поступок з оренди, пов'язаних з пандемією 
СОУЮ-19 (поправки, вступають у силу з 1 червня 2020 року, для забезпечення 
надання полегшення застосування, в разі потреби, орендарі можуть негайно 
застосувати поправку до будь-якої фінансової звітності - проміжної або річної - яка 
ще не була затверджена до випуску). 

Керівництво Товариства достроково не застосовує зміни до стандартів та вважає, що 
зазначені зміни не будуть мати впливу на фінансову звітність Товариства в майбутньому. 

2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, сту пінь округлення 



ТОВ «ІНВЕСТ-М» 
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Станом на 31 грудня 2020 року та за рік, що закінчився на зазначену дату 

(в тисячах гривень) 

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

2.4. Припущення про безперервність діяльності 

Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності 
діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов'язань відбувається в 
ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б 
провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення 
фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності. 

2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності 

Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) 
керівником Товариства 18 січня 2021 року. Учасники Товариства та інші особи не мають 
права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску. 

2.6. Звітний період фінансової звітності 

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, 
тобто період з 01 січня по 31 грудня 2020 року. 

3. СУТТЄВІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

3.1. Основа оцінки, застосована при складанні фінансової звітності 

Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком 
оцінки за справедливою вартістю 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. 

3.2. Загальні положення щодо облікових політик 

3.2.1. 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. 

3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках 

Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних 
операцій, інших подій або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє 
визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними. 
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3.2.3. Форма та назви фінансових звітів 

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

3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах 

МСБО 1 «Подання фінансової звітності» передбачає подання витрат, визнаних у 
прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі "функції витрат" або 
"собівартості реалізації", згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як 
частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність. Проте, 
оскільки інформація про характер витрат є корисною для прогнозування майбутніх грошових 
потоків, то ця інформація наведена в розділі III Звіту про фінансові результати. 

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

3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів 

3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів 

Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки 
коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з 
придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку на дату 
розрахунку. 

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 вартістю. 

Товариство оцінює свої фінансові зобов'язання за амортизованою вартістю. 

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання 
Товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю з урахуванням витрат, які 
безпосередньо відносяться до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового 
зобов'язання. 

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

3.3.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти 

Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках. 
Еквіваленти грошових коштів - це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно 

конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни 
вартості. Інвестиція визначається як еквівалент грошових коштів тільки в разі її погашення 
протягом не більше ніж трьох місяців з дати придбання. 

Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в 
національній валюті та в іноземній валюті. 
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Іноземна валюта - це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена в п.2.3 цих 
Приміток. 

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

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

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

Обмежень щодо використання коштів станом на 31 грудня 2020 року немає. 

3.3.3. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою вартістю 

До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою вартістю, Товариство 
відносить депозити та дебіторську заборгованість. 

Дебіторська заборгованість - це фінансовий актив, який являє собою контрактне право 
отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб'єкта господарювання. 

Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли 
Товариство стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту. Первісна оцінка 
дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості 
погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки. 

Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за 
амортизованою вартістю із застосуванням методу ефективного відсотка. 

Товариство оцінює станом на кожну звітну дату резерв під збитки за фінансовим 
інструментом у розмірі, що дорівнює: 

а) 12-місячним очікуваним кредитним збиткам у разі, якщо кредитний ризик на звітну 
дату не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання; 

б) очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії фінансового інструменту, якщо 
кредитний ризик за таким фінансовим інструментом значно зріс із моменту первісного 
визнання. 

У випадку фінансових активів кредитним збитком є теперішня вартість різниці між 
договірними грошовими потоками, належними до сплати на користь Товариства за 
договором; і грошовими потоками, які Товариство очікує одержати на свою користь. 

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

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

У випадку фінансового активу, що є кредитно-знеціненим станом на звітну дату, але не є 
придбаним або створеним кредитно-знеціненим фінансовим активом, Товариство оцінює 
очікувані кредитні збитки як різницю між валовою балансовою вартістю активу та 
теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків, дисконтованою за первісною 
ефективною ставкою відсотка за фінансовим активом. Будь-яке коригування визнається в 
прибутку або збитку як прибуток або збиток від зменшення корисності. 

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

Для банківських депозитів застосовувати наступну модель розрахунку очікуваних кредитних 
збитків: 

а) при розміщенні депозиту в банку з високою надійністю (інвестиційний рівень рейтингу 
иаААА, иаАА, иаА, иаВВВ та банки, що мають прогноз «стабільний», що присвоюється 
рейгинговими агентствами, які внесені до Державного реєстру рейтингових агентств 
НКЦПФР) на дату розміщення коштів резерв під очікувані кредитні збитки розраховувати в 
залежності від строку розміщення: при розміщенні до 3-х місяців розмір збитку складає 0%. 
від 3-х до 12 місяців - 1% від суми розміщення, більше 1 року - 2% від суми розміщення); 

б) при розміщенні депозиту в банку з більш низьким кредитним рейтингом 
(спекулятивний рівень рейтингу, що присвоюється рейтинговими агентствами, які внесені до 
Державного реєстру рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розміщення коштів резерв 
розраховувати в сумі від 7% до 20% від суми вкладу в залежності від розміру ризиків. 

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

До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням 
результату переоцінки у прибутку або збитку, відносяться акції та паї (частки) 
господарських товариств. 

Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю. 

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

Якщо акції мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку вартості 
активів такі інструменти оцінюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за 
відсутності основного ринку, на найсприятливішому ринку для нього. За відсутності 
свідчень на користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здійснює операцію 
продажу активу, приймається за основний ринок або, за відсутності основного ринку, за 
найсприятливіший ринок. 

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

У випадку, коли цінні папери не внесені до біржового списку та не мають визначеного 
біржового курсу на дату оцінки, їх справедлива вартість оцінюється враховуючи вартість 
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чистих активів компаній - емітентів цінних паперів відповідно до наданої ними фінансової 
звітності на дату оцінки та відсоток володіння у статутному капіталі таких компаній. 

У разі, коли наявної останньої інформації недостатньо, щоб визначити справедливу 
вартість, або коли існує широкий діапазон можливих оцінок справедливої вартості, 
наближеною оцінкою справедливої вартості є собівартість. 

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

Частки господарських товариств оцінюються враховуючи вартість чистих активів цих 
господарських товариств відповідно до наданої ними фінансової звітності на дату оцінки та 
частку володіння у статутному капіталі таких компаній. 

3.3.5. Зобов'язання 

Поточні зобов'язання - це зобов'язання, які відповідають одній або декільком із 
нижченаведених ознак: 

• Товариство сподівається погасити зобов'язання або зобов'язання підлягає 
погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду; 

• Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов'язання 
протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду. 

Поточні зобов'язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям 
визнання зобов'язань. 

Поточні зобов'язання оцінюються в подальшому за амортизованою вартістю. 

3.3.6. Згортання фінансових активів та зобов'язань 

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

3.4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів 

3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів 

Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою 
використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення 
адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного 
використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6000 грн. 

Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому основні 
засоби оцінюються за їх історичною собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та 
будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. 

3.4.2. Подальші витрати 

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

3.4.3. Амортизація основних засобів 

Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом з 
урахуванням наступних термінів корисного використання: 

• будівлі - 20 років 
• споруди - 15 років 
• машини та обладнання - 5 років 
• транспортні засоби - 5 років 
• інструменти, прилади та інвентар - від 4 до 5 років 
• інші основні засоби - 12 років 

Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх 
корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для 
використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: 
на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої 
припиняють визнання активу. 

3.4.4. 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 з 
використанням щорічної норми 20 %. Нематеріальні активи, які виникають у результаті 
договірних або інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав. 

3.4.5. 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. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках. Збиток від 
зменшення корисності, визнаний для активу в попередніх періодах, Товариство сторнує, тоді 
і тільки тоді, коли змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного 
відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних 
засобів коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової 
вартості необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного 
використання. 

3.5. Облікові політики щодо інвестиційної нерухомості 

3.5.1. Визнання інвестиційної нерухомості 

До інвестиційної нерухомості Товариство відносить нерухомість (землю чи будівлі, або 
частину будівлі, або їх поєднання), утримувану на правах власності або згідно з угодою про 
фінансову оренду з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу 
чи для досягнення обох цілей, а не для: (а) використання у виробництві чи при постачанні 
товарів, при наданні послуг чи для адміністративних цілей, або (б) продажу в звичайному 
ході діяльності. 
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Інвестиційна нерухомість визнається як актив тоді і тільки тоді, коли: (а) є ймовірність 
того, що Товариство отримає майбутні економічні вигоди, які пов'язані з цією інвестиційною 
нерухомістю, (б) собівартість інвестиційної нерухомості можна достовірно оцінити. 

Якщо будівлі включають одну частину, яка утримується з метою отримання орендної 
плати та другу частину для використання у процесі діяльності Товариства або для 
адміністративних цілей, в бухгалтерському обліку такі частини об'єкту нерухомості 
оцінюються та відображаються окремо, якщо вони можуть бути продані окремо. 

3.5.2. Первісна та послідуюча оцінка інвестиційної нерухомості 

Первісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю. Витрати на 
операцію включаються до первісної вартості. Собівартість придбаної інвестиційної 
нерухомості включає ціну її придбання та будь-які витрати, які безпосередньо віднесені до 
придбання. Безпосередньо віднесені витрати охоплюють, наприклад, винагороди за надання 
професійних юридичних послуг, податки, пов'язані з передачею права власності, та інші 
витрати на операцію. 

Оцінка після визнання здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки. Прибуток 
або збиток від зміни в справедливій вартості інвестиційної нерухомості визнається в 
прибутку або збитку. Амортизація на такі активи не нараховується. 

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. 

3.6. Облікові політики щодо иепоточних активів, утримуваних для продажу 

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

3.7. Облікові політики щодо оренди 

Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та 
винагороди, пов'язані з правом власності на актив. 

Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив, 
фактично залишаються в орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні 
платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі 
прбтягом строку оренди. 
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3.8. Облікові по.ііпіки щодо податку на прибуток 

Витрати з нодліьл на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого 
податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають 
сплаті щодо оподаїкованого прибутку за звітний період. Поточні витрати Товариства за 
податками розрахов\ югься з використанням податкових ставок, чинних на дату балансу. 

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

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

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

3.9. Облікові політики щодо інших активів та зобов'язань 

3.9.1. Забезпечення 

Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну 
або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність того, що погашення 
зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна 
достовірно оцінити суму зобов'язання. 

3.9.2. Виплати працівникам 

Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання 
після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає витрати в сумі 
очікуваної вартості короткострокових виплат працівникам під час надання працівниками 
відповідних послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних. 

3.9.3. Пенсійні зобов'язання 
Відповідно до законодавства України, Товариство нараховує та утримує внески із 

заробітної плати працівників до Державного бюджету (єдиний соціальний внесок). Поточні 
внески розраховуються як процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної плати. 
Такі витрати відображаються у періоді, до якого вони відносяться. 

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

3.10,1 Доходи та витрати 

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. 



ТОВ «ІНВЕСТ-М» 
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Станом на 3 1 грудня 2020 року та за рік, що закінчився на зазначену дату 

(в тисячах гривень) 

Дохід - це збільшення економічних вигод 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. 

При визначені вартості винагороди від депозитарної діяльності та брокерської діяльності 
Товариство відповідно до МСФЗ 15 використовує метод оцінювання за результатом. До 
методу оцінювання за результатом належить, зокрема, аналіз виконання, завершеного на 
сьогоднішній день, оцінки досягнутих результатів. Враховуючи принцип професійного 
скептицизму для змінної вартості винагороди розрахунок доходу здійснюється на кінець 
кожного місяця. 

Результат визначення розміру винагороди по управлінню активами оформлюється актом 
виконаних робіт, в якому відображається розрахунок (оцінка) досягнутих результатів на 
звітну дату. 

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

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

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

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

в) суму доходу можна достовірно оцінити; 

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

та 

г) 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. 

Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів. 

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

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

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

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли 
виникають зобов'язання без визнання активу. 
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Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й 
відповідні доходи. 

3.10.2. Витрати за позиками 

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

3.10.3. Операції з іноземною валютою 

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

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

3.10.4. Умовні зобов'язання та активи 

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

4. ОСНОВНІ ПРИПУЩЕННЯ, ОЦІНКИ ТА СУДЖЕННЯ 

При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які 
мають вплив на елементи фінансової звітності, грунтуючись 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 обгрунтованими 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 

Операції, що не регламентовані МСФЗ у Товариства протягом періодів, охоплених цією 
фінансовою звітністю, 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 



ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Станом на З і грудня 2020 року та за рік, що закінчився на зазначену дату 

(в тисячах гривень) 

звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості грунтується 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, волатильносгі, 
змін валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань 
під час оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій; та 

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

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

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

4.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів 

Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання 
фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за 
цим питанням грунтується 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. 

4.5. Використання ставок дисконтування 

Станом на 31 грудня 2020 року середньозважена ставка за портфелем банківських 
депозитів у національній валюті в банках, у яких не введено тимчасову адміністрацію або не 
запроваджено ліквідаційну комісію, становила 3,8 % річних. 

4.6. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів 

Відносно фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю Товариство на 
кожну звітну дату визначає рівень кредитного ризику. 

Товариство визнає резерв 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 та для кредитно-
знецінених фінансових активів) або 12-місячними очікуваними кредитними збитками. 



ТОВ «ІНВ к е т - м » 
ПРИМІТКИ ДО ФІН АНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Станом на 3 1 гр> дня 2020 року та за рік, що закінчився на зазначену дату 

(в тисячах гривень/ 

Очікувані кредитні збитки відображають власні очікування Товариства щодо кредитних 
збитків. 

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 

Методики оцінювання 

Метод оцінки 
(ринковий, 
дохідний, 

витратний) 
Вихідні дані 

1 2 3 4 

Грошові кошти 

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

Ринковий Офіційні курси НБУ 

Інструменти капіталу 

Первісна оцінка інструментів капіталу 
здійснюється за їх справедливою 

вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні 
операції, в ході якої був отриманий 

актив. Подальша оцінка інструментів 
капіталу здійснюється за справедливою 

вартістю на дату оцінки. 

Ринковий, 
витратний 

Офіційні біржові 
курси організаторів 

торгів на дату оцінки, 
за відсутності 
визначеного 

біржового курсу на 
дату оцінки, 

використовується 
остання балансова 

вартість, дані 
фінансової звітності 

емітентів 

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

У результаті змін ймовірності погашення та очікуваних вхідних грошових потоків 
(дані 3-го рівня ієрархії) унаслідок впровадження процедури банкрутства знецінення 
дебіторської заборгованості, що зменшило прибуток Товариства за звітний 2020 рік на 
аналогічну суму відсутнє. 

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

Класи активів та 
зобов'язань, оці-
нених за справе-
дливою вартістю 

1 рівень 
(ті, що мають 

котирування, та 
спостережувані) 

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

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

спостережуваними) 
Усього 

Класи активів та 
зобов'язань, оці-
нених за справе-
дливою вартістю 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Дата оцінки 31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19 



Інструменти капі-
талу 

( корпоративні 
права, фінансові 
інвестиції, цінні 
папери) 

- -
5884 4686 1351 1195 7 235 5881 

5.4. Переміщення між рівнями ієрархії справедливої вартості 

У 2020 році та 2019 році переведень між рівнями ієрархії не було. 

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

Класи активів, 
оцінених за 

справедливою 
вартістю з викорис-

танням 3-го рівня іє-
рархії 

Залишки 
станом на 

31.12.2019р. 

Придбання 
(продажі) 

Залишки 
станом на 

31.12.2020 р. 

Стаття (статті) у 
яких визнані 
прибутки або 

збитки 

Інструменти капіталу 
(корпоративні права) 1195 - 1351 -

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

Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю 

Балансова вартість Справедлива вартість 
2020 2019 2020 2019 

Інструменти капіталу: (корпоративні 
права, фінансові інвестиції, цінні 
папери) 

7 235 5 881 7 235 5 881 

Грошові кошти 1 367 135 1 367 135 

Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої 
вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка 
суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для 
користувачів фінансової звітності. Додаткову інформацію щодо змін справедливої вартості 
фінансових активів в зв'язку з врахуванням ризиків наведено у прим. 7.3. 

6. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ СТАТТІ ПОДАНІ У 
ФІНАНСОВИХ ЗВІТАХ 

6.1. Дохід від реалізації 

2020 2019 
000 гри. 000 гри. 

Дохід від реалізації фінансових інвестицій 
Дохід від надання послуг з депозитарної діяльності 2 059 1 488 

РАЗОМ 2 059 1 488 



ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Станом на 3 1 гр> дня 2020 року та за рік, що закінчився на зазначену дату 

(в тисячах гривень/ 

6.2. Собівартість реалізації 

2020 2019 
000 грн. 000 гри. 

Витрати на оплату персоналу 832 811 
Відрахування на соціальні заходи 184 182 
Інше 

РАЗОМ 

6.3. Адміністративні витрати 

1 016 993 

2020 
000 грн. 

2019 
000 грн. 

Витрати на оплату персоналу 
Відрахування на соціальні заходи 
Амортизація 

Послуги сторонніх організацій 

РАЗОМ 

6.4. Фінансові доходи та витрати 

Фінансові доходи 

Дохід від нарахованих відсотків 
Дохід від отриманих дивідендів 
Інші фінансові доходи 

РАЗОМ 

326 
71 

5 
1 228 

328 
73 
12 

769 

1 630 1 182 

2020 
000 грн. 

2019 
000 грн. 

650 
188 

650 
169 

838 819 

В поточному періоді товариство отримало дохід від дивідендів у сумі 188 тис. грн., по 

інвестиціям у АТЗНВКІФ"Дисконт капітал". 

Фінансові витрати 

Інші фінансові витрати 

РАЗОМ 

6.5. Інші доходи та інші витрати 

Інші доходи 

Дохід від продажу фінансових інвестицій 
Дохід від коригування резерву ОКЗ 

2020 
000 грн. 

2019 
000 грн. 

2020 
000 грн. 

2019 
000 грн. 

2 393 



ТОВ «ІНВЕСТ-М» 
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Станом на 31 грудня 2020 року та за рік, шо закінчився на зазначену дату 

(в тисячах гривень) 

І Н Ш І доходи 3_ 1_ 

РАЗОМ 2 396 1 

Інші витрати 

Собівартість продажу фінансових інвестицій 
Витрати по створенню резерву сумнівної 
заборгованості 

Витрати від коригування резерву ОКЗ 

РАЗОМ 

2020 
000 грн. 

2 393 

2 393 

2019 
000 грн. 

У попередньому періоді. 

6.6. Податок на прибуток 

Витрати з податку на прибуток становили: 

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 

2020 
000 грн. 

254 
254 

18% 

(46) 

(46) 

(46) 

(46) 

(46) 

2019 
000 грн. 

із: 
131 

,8% 

(24) 

(24) 

(24) 

(24) 

(24) 

При розрахунку податку на прибуток за 2020 рік та 2019 рік Товариство використало 
право на незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на різниці, 
передбачені податковим законодавством. Таким чином, у 2020 році та 2019 році 
оподатковуваний прибуток за даними" податкової декларації Товариства та прибуток за 
даними фінансової звітності співпадають. 

6.7. Нематеріальні активи 

Авторське 
право 

Інші 
нематеріальні 

активи 
Всього 

Первісна вартість 



На 01.01 .2019 - 12 12 
Вибуття к 

НаЗІ.12.2019 12 12 
Надходження - -

Вибуття - -

На 31.12.2020 12 12 
Накопичений знос та 
знецінення 
На 01.01.2019 (4) (4) 
На 31.12.2019 (4) (4) 
Нарахований знос за період - - -
На 31.12.2020 (4) (4) 
Залишкова вартість 
На 01.01.2019 8 8 
На 31.12.2019 8 8 
На 31.12.2020 - 8 8 

6.10. Основні засоби 
Будівлі Машини та 

обладнання 

Первісна 
вартість 
На 01.01.2019 
Надходження 

9 50 

10 

На 31.12.2019 9 60 

Надходження 
На 31.12.2020 9 60 

Накопичений 
знос та 
знецінення 
На 01.01.2019 
Нарахований знос 
за період 

(5) (38) 

(12) 

На 31.12.2019 (5) (50) 
Нарахований знос 
за період (5) 

На 31.12.2020 (5) (55) 
Залишкова 
вартість 
На 01.01.2019 4 12 
На 31.12.2019 4 10 
На 31.12.2020 4 5 

Інші Інші 
необоротні 
матеріальні 
активи 

Всього 

24 9 92 

10 

24 9 102 

24 9 102 

(19) (9) (71) 

(12) 

(19) (9) (83) 

(5) 

(19) (9) (88) 

5 - 21 
5 - 19 
5 - 14 



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

Довгострокові фінансові інвестиції представлені наступним чином: 

31.12.2020 31.12.2019 

Довгострокові фінансові інвестиції 
Резерв під ОКЗ 

РАЗОМ 

5 905 5 905 
(21) (24) 

5 884 5 881 

Станом на 31 грудня 2020 р. та на 31 грудня 2019 р. до складу довгострокових 
фінансових інвестицій віднесені 5 905 тис. грн. фінансових активів (грошові кошти), які 
залучили у звітному періоді: 

- ТОВ «Фінансова компанія «Меридіан» (код ЄДРПОУ:39073343) терміном до 15 лютого 
2023 року (1 955 тис. грн.); 

- ТОВ «Фінансова компанія «Тесселла Ассет фінанс» (код СДРПОУ-.40389226) терміном до 
15 лютого 2023 року ( 1 980 тис. грн.); 

- ТОВ «Юніт фінанс» (код СДРПОУ: 34539380) терміном до 15 лютого 2023 року (1 600 
тис. грн.); 

- ТОВ «Юніт фінанс» (код СДРПОУ: 34539380) терміном до 17 грудня 2023 року (370 тис. 
грн.); 

Ефективна ставка відсотка по довгостроковим позикам становить 11,00% річних. 

Поточні фінансові інвестиції представлені наступним чином: 

31.12.2020 31.12.2019 
000 грн. 000 грн. 

Акції АТ «ЗНВКІФ»НАВІС» 119 1313 
ТОВ"Сіті інвест буд" - 1195 
СТОЛИЦЯ-ІНВЕСТ-СЕРВІС, ТОВ 1194 
Акції АТЗНВКІФ"Дисконт капітал" 38 38 

РАЗОМ 1 351 2 546 

ТОВ «Фінансова компанія «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. 

ТОВ «Фінансова компанія «Тесселла Ассет фінанс» здійснює залучення фінансових 
акти-вів юридичної особи із зобов'язанням щодо наступного їх повернення на підставі 



ТОВ «ІНВЕСТ-М» 
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
Станом на З І гр\ дня 2020 року та за рік, що закінчився на зазначену дату 

(в тисячах гривень) 

Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (серія та номер: ФК №764) від 07.07.2016. 
виданого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг. 

ТОВ «Юніт фінанс» здійснює залучення фінансових активів юридичної особи із 
зобов'язанням щодо наступного їх повернення на підставі Свідоцтва про реєстрацію 
фінансової установи (серія та номер: ФК №956) від 21.11.2017, виданого Національною 
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. 

6.9. Грошові кошти 

31.12.2020 31.12.2019 
000 грн. 000 грн. 

Кошти в національній валюті на 
поточних рахунках 1 367 135 
РАЗОМ 1 367 135 

>.10. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою вартістю 

31.12.2020 31.12.2019 
000 грн. "000 грн. 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1 122 821 
первісна вартість 1 122 821 
резерв сумнівних боргів - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1 62 
Дебіторська заборгованість за виданими авансами 28 6 
Інша поточна дебіторська заборгованість 207 210 
РАЗОМ 1 358 1 099 

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 2020 року до складу іншої поточної дебіторської заборгованості 
віднесено нараховані відсотки за користування фінансовими активами у сумі 207 тис. грн. 
(станом на 31 грудня 2019 року - у сумі 210 тис. грн.) 

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

31.12.2020 31.12.2019 
000 грн. 000 грн. 

Дебіторська заборгованість у Гривнях 1 358 1 099 
РАЗОМ 1 358 1 099 



ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Станом на 3 1 грудня 2020 року та за рік. що закінчився на зазначену дату 

(в тисячах гривень) 
Товариство застосувало спрощення практичного характеру, щодо поточної дебіторської 

заборгованості в частині оцінки ОКЗ, так як на момент укладення договірних відносин 
Товариство очікувало, що погашення заборгованості відбудеться протягом 1 року. 

Товариство проводить аналіз та оцінку рівня кредитного ризику з використанням 
індивідуального підходу. 

Схильність до кредитного ризику в залежності від рівня надійності довгострокових 
фінансових інвестицій наведена в таблиці. 

31.12.2020 

Рівень надійності Етап 1 Етап 2 Етап 3 Всього 

Високий 5 905 - - 5 905 

Стандартний -

Нижче стандартного -

Прострочені, але не -
знецінені 

Разом 5 905 - - 5 905 

Резерв під ОКЗ (21) - - (21) 

Разом 5 884 - - 5 884 

Зміни в резерві під ОКЗ протягом звітного періоду: 

Станом на 31.12.2019 р. 

Надходження 

Вибуття 

Перехід між етапами 

Коригування ОКЗ 

Станом на 31.12.2020 р 

Етап 1 Етап 2 

(24 ) -

З 

(21) 

Етап 3 Всього 

: 7 2 4 ) 

З 

(21) 

31.12.2019 

Рівень надійності Етап 1 Етап 2 Етап 3 Всього 

Високий 7 9 0 5 ~ ~ 5 905 

Стандартний -

Нижче стандартного . . . . 

Прострочені, але не -
знецінені 



Станом на ! гр> дня 2020 року та за рік, що закінчився на зазначену дату 
(в тисячах ^ 

Разом 5 905 - 5 905 

Резерв під (ЖЗ (24) - - (24) 

Разом 5 881 - - 5 881 

Зміни в резерві під ОКЗ протягом попереднього періоду: 

Етап 1 Етап 2 Етап 3 Всього 

Станом на 01.01.2019 р. (22) - - (22) 

Надходження -

Вибуття -

Перехід між етапами 

Коригування О К З (2) - - (2) 

Станом на 31.12.2019 р (24) - - (24) 

Станом на 31 грудня 2020 року загальна сума резерву під очікувані кредитні збитки 
склала 21 тис. грн. (на 31 грудня 2019 року - 24 тис. грн.) 

6.11. Запаси 

Витратні матеріали (за історичною 
собівартістю) 

РАЗОМ 

31.12.2020 31.12.2019 
000 грн. 000 грн. 

6.12. Власний капітал 

Станом на 31 грудня 2020 року зареєстрований та сплачений капітал складав 9 391 тис. 
грн. Станом на 31 грудня 2019 року зареєстрований та сплачений капітал складав з 9 
183 тис. грн. 

Структура власного капіталу: 

31.12.2020 31.12.2019 

Статутний капітал 
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

РАЗОМ 

8 000 8 000 

1 391 1 183 
9 391 9 183 

Станом на 31 грудня 2020 року та на 31 грудня 2019 року зареєстрований капітал 
Товариства становив 8 000 000,00 грн., з розподілом часток учасників наступним чином: 



ТОВ «ІНВЕСТ-М» 
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
Станом на 31 грудня 2020 року та за рік, що закінчився на зазначену дату 
(в тисячах гривень) 

Розмір 
частки в ЗК 

(у гривнях) 

Розмір 
частки в 

ЗК 
(У % ) 

Розмір 
частки в ЗК 

(у гривнях) 

Розмір 
частки в 

ЗК 
(У % ) 

КОСТЕНКО КОСТЯНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ 5 920 000,00 74% 5 920 000,00 74% 

ДЮКАРЬОВ ВЛАДИСЛАВ 
АНАТОЛІЙОВИЧ 350 000,00 4,375% 350 000,00 4,375% 

АНДРІЄНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ 346 000,00 4,325% 346 000,00 4,325% 

БОРДУН ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ 346 000,00 4,325% 346 000,00 4,325% 

ГАМЗАТОВ РУСЛАН ГАБІБУЛЛАХОВИЧ 346 000,00 4,325% 346 000,00 4,325% 

КНЯЗЬКИИ ОЛЕКСАНДР 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ 346 000,00 4,325% 

346 000,00 4,325% 

ХАРЛАПІН ДМИТРО ЄВГЕНОВИЧ 346 000,00 4,325% 346 000,00 4,325% 

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

6.13. Короткострокові забезпечення 

Забезпечення інших виплат і платежів 
РАЗОМ 

6.14. Торговельна та інша кредиторська заборгованість 

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

7. Розкриття іншої інформації 

7.1 Умовні зобов'язання. 

31.12.2020 31.12.2019 
"000 грн. 000 грн. 

269 182 
269 182 

31.12.2020 31.12.2019 
"000 грн. "000 грн. 

260 221 
64 102 

324 323 

7.1.1. Судові позови 
В ході своєї діяльності протягом 2020 року Товариство не було об'єктом судових 

позовів та претензій. Таким чином, Товариство не формувало резерв під майбутні претензії 
третіх осіб. 

7.1.2. Оподаткування 



ТОВ «ІНВЕСТ-М» 
ПРИМІТКИ ДО ФІН АНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Станом на ' г> 2і О ) року та за рік, що закінчився на зазначену дату 
(к ти, -ии ; • • .• 

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

7.1.3. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів 

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

Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які 
знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської 
заборгованості Товариству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на 
дату балансу. На думку керівництва Товариства, додатковий резерв під фінансові активи на 
дату складання звітності не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації. Очікувані 
кредитні збитки по дебіторській заборгованості складають станом на 31 грудня 2020 року 21 
тис. грн.( на 31 грудня 2019 року 24 тис. грн.) 

7.2 Розкриття інформації про пов'язані сторони 

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. 

Пов'язані сторони включають: 
• 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%. 

Операції з пов'язаними сторонами в 2020 році та 2019 році не відбувалось. 
Сторінка 35 з 39 



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 228 тис. грн. за 2020 рік (за 2019 року - 228 тис. грн.). 

7.3. Цілі та політики управління фінансовими ризиками 

Основні фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх 
еквіваленти і інші оборотні фінансові активи. Товариство має інші фінансові інструменти, як, 
наприклад, торгова кредиторська і дебіторська заборгованість, що виникають безпосередньо 
в ході його операційної діяльності. Товариству властиві кредитний ризик, ризик ліквідності 
та ринковий ризик. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший 
ціновий ризик. 

Загальна програма управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності та 
неефективності фінансового ринку України і спрямована на зменшення його потенційного 
негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Керівництво Товариства контролює 
процес управління даними ризиками, а діяльність Товариства, пов'язана з фінансовими 
ризиками, здійснюється згідно з відповідною політикою та процедурами. 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. Підходи до управління кожним із цих ризиків 
представлені нижче. 

7.3.1. 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 перевищує певну суму. 

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. 

31.12.2020 
Балансова вартість Максимальний 

розмір ризику 
Довгострокові фінансові інвестиції 
Фінансові інвестиції 
Торгова дебіторська заборгованість 
Грошові кошти та їх еквіваленти 

5 884 
1 351 
1 330 
1 367 

5 884 
1 351 
1 330 
1 367 

9 932 9 932 
31.12.2019 



Станом :••:.: ; ' : г> лня 2020 року та за рік, що закінчився на зазначену дату 

розмір ризику 
Довгострокові фінансові інвестиції 
Фінансові інвестиції 
Торгова дебіторська заборгованість 
Грошові кошти та їх еквіваленти 

5 881 
2 546 
1 093 

135 

5 881 
2 546 
1 093 

135 
9 655 9 655 

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. 

7.3.2. Ринковий ризик 
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків 

по фінансових інструментах буде коливатися внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ціни 
містять у собі три типи ризику: відсотковий ризик, валютний ризик та інші цінові ризики. 
Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збитків, зумовлених коливанням цін на акції, 
відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражається на ринкові ризики у зв'язку 
з інвестиціями в акції та інші фінансові інструменти. 

Інший ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні 
грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін 
незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового 
інструменту або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові 
інструменти, за якими здійснюються операції на ринку. 

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

Валютний ризик - це ризик того, що вартість фінансового інструменту 
коливатиметься внаслідок змін валютних курсів. Так як Товариство не володіє фінансовими 
інструментами, номінованими в іноземній валюті, йому не притаманний валютний ризик. 

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 його чистих активів. 
Товариство здійснює моніторинг відсоткових ризиків та контролює їх мінімально 
припустимий розмір. У разі зменшення відсоткових ставок товариство має намір позбуватися 
фінансових інструментів з фіксованою відсотковою ставкою. Моніторинг відсоткових 
ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу можливих змін відсоткових ставок на вартість 
відсоткових фінансових інструментів. 

7.3.3. 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 Товариство 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: 

Від 1 місяця Від 3 місяців _ 
, . , Всього до 3 місяців до 1 року 

Рік, що закінчився 31 грудня 2020 року 
Поточна кредиторська заборгованість 
Поточні забезпечення 

324 
269 

324 
269 

593 593 
Рік, що закінчився 31 грудня 2019 року 
Поточна кредиторська заборгованість 
Поточні забезпечення 

323 
182 

323 
182 

505 505 

7.4. 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 2020 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: 

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 

31.12.2020 

(1 367) 

9 391 
н/а 

31.12.2019 

(135) 

9 183 



Товариство дотримується вимог, ліцензійних умов провадження професійної діяльності 
на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності, затверджених 
рішенням НКЦПФР від 21.05.2013 №862 (зі змінами), та ліцензійних умов провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі 
цінними паперами - брокерська га дилерська діяльність, затверджених рішенням НКЦПФР 
від: 14.05.2013 № 819 (зі зшіїнами) щодо розміру статутного капіталу та власного капіталу. 
Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року розмір статутного капіталу не 
змінився і становив 8 000 тис грн., розмір власного капіталу - 9 391 тис. грн. та 9 183 тис. 
грн. відповідно. 

7.5. Події після Балансу 

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 2020 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 2020 рік. не було. 

Керівник ,ух Володимир Степанович 
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