
Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

КОДИ
                                        Дата (рiк, мiсяць, число) 2022 01 01

Пiдприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Джерело" Лтд  за ЄДРПОУ 14343896
Територiя М.КИЇВ  за КАТОТТГ 1 UA80000000001078669

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю  за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах  за КВЕД 66.12
Середня кількість працівників 2 5
Aдреса, телефон вулиця Білоруська, буд. 23, ЛІТ"А", М.КИЇВ обл., 04119 2070298
Одиниця вимiру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2),
грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
                                на 31 грудня 2021  р.

Форма №1 Код за ДКУД  1801001

 Код На початок   На кiнець
A К Т И В рядка звітного  періоду   звiтного  перiоду

1 2 3 4
І. Необоротні активи

Нематеріальні активи 1000 11 9
первісна вартість 1001 24 26
накопичена амортизація 1002 13 17

Незавершені капітальні інвестиції 1005  - 8
Основні засоби 1010 31 17

первісна вартість 1011 78 78
знос 1012 47 61

Інвестиційна нерухомість 1015 4 622 4 622
первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 4 622 4 622
знос інвестиційної нерухомості 1017  -  -

Довгострокові біологічні активи 1020  -  -
первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021  -  -
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022  -  -

Довгострокові фінансові інвестиції:
  які обліковуються за методом участі в капіталі
  інших підприємств 1030  -  -
інші фінансові інвестиції 1035  -  -
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040  -  -
Відстрочені податкові активи 1045  -  -
Гудвіл 1050  -  -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060  -  -
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065  -  -
Інші необоротні активи 1090  -  -
Усього за розділом І 1095 4 664 4 656

   ІІ. Оборотні активи
Запаси 1100  -  -

виробничі запаси 1101  -  -
незавершене виробництво 1102  -  -
готова продукція 1103  -  -
товари 1104  -  -

Поточні біологічні активи 1110  -  -
Депозити перестрахування 1115  -  -
Векселі одержані 1120  -  -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 51 57
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130  -  -
з бюджетом 1135  -  -

у тому числі з податку на прибуток 1136  -  -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140  -  -
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145  -  -
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 281 424
Поточні фінансові інвестиції 1160 32 8
Гроші та їх еквіваленти 1165 122 15

готівка 1166  -  -
рахунки в банках 1167 122 15

Витрати майбутніх періодів 1170  -  -
Частка перестраховика у страхових резервах 1180  -  -

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань 1181  -  -
резервах збитків або резервах належних виплат 1182  -  -
резервах незароблених премій 1183  -  -



інших страхових резервах 1184  -  -
Інші оборотні активи 1190  -  -
Усього за розділом ІІ 1195 486 504

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200  -  -
Баланс 1300 5 150 5 160

Пасив  Код На початок   На кiнець
рядка звітного періоду   звiтного періоду

1 2 3   4
   І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 7 011 7 011
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401  -  -
Капітал у дооцінках 1405  -  -
Додатковий капітал 1410  -  -

емісійний дохід 1411  -  -
накопичені курсові різниці 1412  -  -

Резервний капітал 1415 22 22
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (1 960) (1 947)
Неоплачений капітал 1425 (  - ) (  - )
Вилучений капітал 1430 (  - ) (  - )
Інші резерви 1435  -  -
Усього за розділом І 1495 5 073 5 086

ІI. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500  -  -
Пенсійні зобов’язання 1505  -  -
Довгострокові кредити банків 1510  -  -
Інші довгострокові зобов’язання 1515  -  -
Довгострокові забезпечення 1520  -  -

довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521  -  -
Цільове фінансування 1525  -  -

благодійна допомога 1526  -  -
Страхові резерви 1530  -  -

у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань

1531  -  -

резерв збитків або резерв належних виплат 1532  -  -
резерв незароблених премій 1533  -  -
інші страхові резерви 1534  -  -

Інвестиційні контракти 1535  -  -
Призовий фонд 1540  -  -
Резерв на виплату джек-поту 1545  -  -
Усього за розділом ІІ 1595  -  -

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600  -  -
Векселі видані 1605  -  -
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610  -  -
товари, роботи, послуги 1615 1 14
розрахунками з бюджетом 1620  - 3

у тому числі з податку на прибуток 1621  - 3
розрахунками зі страхування 1625 6  -
розрахунками з оплати праці 1630 27 1
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635  -  -
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640  -  -
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645  -  -
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650  -  -
Поточні забезпечення 1660 23 56
Доходи майбутніх періодів 1665  -  -
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670  -  -
Інші поточні зобов'язання 1690 20  -
Усього за розділом ІІІ 1695 77 74

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700  -  -

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800  -  -
Баланс 1900 5 150 5 160

Керiвник Бондаренко Дмитро Анатолійович

Головний бухгалтер Стешенко Наталія Вікторівна

1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.
2 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



Квитанція
Користувач: n_steshenko

Ім'я файлу: 800100014343896S010011410002938122021.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 14343896 Товариство з обмеженою відповідальністю "Джерело" Лтд
Звіт: Ф1. Баланс
За період: Рік,2021 р.
Звiт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
04.06.2022 у 00:09:04
Реєстраційний номер звіту: 9004908865
(800100014343896S010011410002938122021.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення
помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах
державної статистики та(або) необхідності надання уточнень
Вам буде повідомлено додатково.

 - Кінцевий термін подання форми - 28.02.2022.
Звіт подається із запізненням, що є порушенням вимог чинного законодавства
стосовно подання статистичної звітності.
Надання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних
спостережень із запізненням тягне за собою відповідальність, яка встановлена
статтею 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України



КОДИ
 Дата (рiк, мiсяць, число) 2022 01 01

Пiдприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Джерело" Лтд  за ЄДРПОУ 14343896
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
                                    за Рік 2021  р.

                                             Форма № 2  Код за ДКУД 1801003
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

За аналогічний
Стаття Код За звітний період

рядка період попереднього
року

1 2 3 4
Чистий  дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 695 656
Чисті зароблені страхові премії 2010  -  -

премії підписані, валова сума 2011  -  -
премії, передані у перестрахування 2012  -  -
зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013  -  -
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 2014  -  -
премій

Собівартість реалізованої продукції
(товарів,робiт, послуг) 2050 ( 24 ) ( 13 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070  -  -
Валовий:

прибуток 2090 671 643
збиток 2095 (  - ) (  - )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань

2105  -  -

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110  -  -
зміна інших страхових резервів, валова сума 2111  -  -
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112  -  -

Iншi операцiйнi доходи 2120 437 4
у тому числі:
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121 1 1

дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122  -  -

дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування

2123  -  -

Адміністративні витрати 2130 ( 854 ) ( 692 )
Витрати на збут 2150 (  - ) (  - )
Інші операційні витрати 2180 ( 238 ) ( 99 )

у тому числі:
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181  - 56

витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182  -  -

Фінансовий результат від операційної діяльності:
  прибуток 2190 16  -
  збиток 2195 (  - ) ( 144 )
Дохід від участі в капіталі 2200  -  -
Інші фінансові доходи 2220  -  -
Інші доходи 2240  - 149

у тому числі:
дохід від  благодійної допомоги

2241  -  -

Фінансові витрати 2250 (  - ) (  - )
Втрати від участі в капіталі 2255 (  - ) (  - )
Інші витрати 2270 (  - ) (  - )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275  -  -



Продовження додатка 2
Фінансовий результат до оподаткування:
  прибуток 2290 16 5
  збиток 2295 (  - ) (  - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (3) (1)
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після
оподаткування

2305  -  -

Чистий фінансовий результат:  
  прибуток 2350 13 4
  збиток 2355 (  - ) (  - )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
За аналогічний

Стаття Код За звітний період
рядка період попереднього

року
1 2 3 4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400  -  -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405  -  -
Накопичені курсові різниці 2410  -  -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
підприємств

2415  -  -

Інший сукупний дохід 2445  -  -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450  -  -
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455  -  -
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460  -  -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 13 4

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
За аналогічний

Назва статті Код За звітний період
рядка період попереднього

року
1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500  -  -
Витрати на оплату праці 2505 357 355
Відрахування на соціальні заходи 2510 73 79
Амортизація 2515 18 18
Інші операційні витрати 2520 644 339
Разом 2550 1 092 791

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
За аналогічний

Назва статті Код За звітний період
рядка період попереднього

року
 1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 2600  -  -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605  -  -
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610  -  -
Скоригований чистий прибуток (збиток)  на
одну просту акцію 2615  -  -
Дивіденди на одну просту акцію 2650  -  -

      Керiвник Бондаренко Дмитро Анатолійович

      Головний бухгалтер Стешенко Наталія Вікторівна



Квитанція
Користувач: n_steshenko

Ім'я файлу: 800100014343896S010021410002939122021.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 14343896 Товариство з обмеженою відповідальністю "Джерело" Лтд
Звіт: Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
За період: Рік,2021 р.
Звiт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
04.06.2022 у 00:09:04
Реєстраційний номер звіту: 9004908868
(800100014343896S010021410002939122021.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення
помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах
державної статистики та(або) необхідності надання уточнень
Вам буде повідомлено додатково.

 - Кінцевий термін подання форми - 28.02.2022.
Звіт подається із запізненням, що є порушенням вимог чинного законодавства
стосовно подання статистичної звітності.
Надання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних
спостережень із запізненням тягне за собою відповідальність, яка встановлена
статтею 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України



КОДИ
                                        Дата (рiк, мiсяць, число) 2022 01 01

Пiдприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Джерело" Лтд  за ЄДРПОУ 14343896
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
                                   за Рік 2021 р.

                                                Форма №3  Код за ДКУД 1801004

Стаття Код За звітний період За аналогічний період
попереднього року

1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 669 700
Повернення податків і зборів 3005  -  -
у тому числі податку на додану вартість 3006  -  -
Цільового фінансування 3010  -  -
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011  -  -
Надходження авансів від покупців і замовників 3015  -  -
Надходження від повернення авансів 3020  -  -
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках 3025  -  -
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035  -  -
Надходження від операційної оренди 3040  -  -
Надходження від отримання роялті, авторських
винагород

3045  -  -

Надходження від страхових премій 3050  -  -
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055  -  -
Інші надходження 3095 287 500 171 052
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 272 ) ( 222 )
Праці 3105 ( 309 ) ( 285 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 83 ) ( 79 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 70 ) ( 70 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 1 ) (  - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117 (  - ) (  - )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 (  - ) (  - )
Витрачання на оплату авансів 3135 (  - ) (  - )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (  - ) (  - )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 (  - ) (  - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами 3150

(
 -

) (
 -

)

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 (  - ) (  - )
Інші витрачання 3190 ( 287 542 ) ( 171 021 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -107 75

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200  -  -
необоротних активів 3205  -  -
Надходження від отриманих:
відсотків 3215  -  -
дивідендів 3220  -  -
Надходження від деривативів 3225  -  -
Надходження від погашення позик 3230  -  -
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці 3235  -  -
Інші надходження 3250  -  -



Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 (  - ) (  - )
необоротних активів 3260 (  - ) (  - )
Виплати за деривативами 3270 (  - ) (  - )
Витрачання на надання позик 3275 (  - ) (  - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці 3280

(
 -

) (
 -

)

Інші платежі 3290 (  - ) (  - )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295  -  -

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300  -  -
Отримання позик 3305 2  -
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві 3310  -  -
Інші надходження 3340  - 12
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 (  - ) (  - )
Погашення позик 3350 2  -
Сплату дивідендів 3355 (  - ) (  - )
Витрачання на сплату відсотків 3360 (  - ) (  - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової
оренди

3365 (  - ) (  - )

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві 3370

(
 -

) (
 -

)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах 3375

(
 -

) (
 -

)

Інші платежі 3390 (  - ) ( 12 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395  -  -
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -107 75
Залишок коштів на початок року 3405 122 47
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410  -  -
Залишок коштів на кінець року 3415 15 122

Керiвник Бондаренко Дмитро Анатолійович

Головний бухгалтер Стешенко Наталія Вікторівна
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КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число) 2022 01 01

Пiдприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Джерело" Лтд за ЄДРПОУ 14343896
(найменування)

Звіт про власний капітал
за Рік 2021 р.

Форма №4 Код за ДКУД 1801005

Стаття

Код
ряд-
ка

Зареє-
строва-

ний
(пайовий)

капітал

Капітал у
дооцін-

ках

Додат-
ковий

капітал

Резер-
вний

капітал

Нерозпо-
ділений

прибуток
(непокри-

тий
збиток)

Нео-
пла-

чений
капітал

Вилу-
чений

капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Залишок на початок
 року 4000 7 011  -  - 22 (1 960)  -  - 5 073

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

 Виправлення помилок 4010  -  -  -  -  -  -  -  -

 Інші зміни 4090  -  -  -  -  -  -  -  -

 Скоригований зали-
 шок на початок року 4095 7 011  -  - 22 (1 960)  -  - 5 073

 Чистий прибуток
 (збиток) за звітний
 період 4100  -  -  -  - 13  -  - 13

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

 Дооцінка (уцінка)
необоротних активів 4111  -  -  -  -  -  -  -  -

 Дооцінка (уцінка)
фінансових інструментів 4112  -  -  -  -  -  -  -  -

Накопичені курсові
різниці 4113  -  -  -  -  -  -  -  -

Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств 4114  -  -  -  -  -  -  -  -

Інший сукупний дохід 4116  -  -  -  -  -  -  -  -

 Розподіл прибутку:
 Виплати власникам
 (дивіденди) 4200  -  -  -  -  -  -  -  -

 Спрямування прибутку
 до зареєстрованого
 капіталу 4205  -  -  -  -  -  -  -  -

 Відрахування до
 резервного капіталу 4210  -  -  -  -  -  -  -  -

 Сума чистого прибутку,
 належна до бюджету
 відповідно до
 законодавства 4215  -  -  -  -  -  -  -  -

 Сума чистого прибутку
 на створення
 спеціальних
 (цільових) фондів 4220  -  -  -  -  -  -  -  -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Сума чистого прибутку
 на матеріальне
 заохочення 4225  -  -  -  -  -  -  -  -

 Внески учасників:
 Внески до капіталу 4240  -  -  -  -  -  -  -  -

 Погашення заборго-
 ваності з капіталу 4245  -  -  -  -  -  -  -  -

 Вилучення капіталу:
 Викуп акцій (часток) 4260  -  -  -  -  -  -  -  -

 Перепродаж викуп-
 лених акцій (часток) 4265  -  -  -  -  -  -  -  -

 Анулювання викупле-
 них акцій (часток) 4270  -  -  -  -  -  -  -  -

 Вилучення частки в
 капіталі 4275  -  -  -  -  -  -  -  -

 Зменшення номіналь-
 ної вартості акцій 4280  -  -  -  -  -  -  -  -

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

 Придбання (продаж)
 неконтрольованої
 частки в дочірньому
 підприємстві 4291  -  -  -  -  -  -  -  -

 Разом змін у капіталі 4295  -  -  -  - 13  -  - 13

 Залишок на кінець
 року 4300 7 011  -  - 22 (1 947)  -  - 5 086

Керiвник Бондаренко Дмитро Анатолійович

Головний бухгалтер Стешенко Наталія Вікторівна
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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖЕРЕЛО» ЛТД 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Джерело» Лтд, (надалі – Товариство) 
є юридичною особою і створене відповідно до чинного законодавства з метою 
реалізації економічних, соціальних, професійних і немайнових інтересів Учасників та 
працівників Товариства, сприяння та участі в розвитку ринку цінних паперів та 
інвестицій в Україні шляхом здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів. 

Товариство було створено згідно з рішенням засновників Товариства . 

Дата первинної реєстрації Товариства: 1992 рік. 

Ідентифікаційний код юридичної особи (Товариства): 14343896. 

Місцезнаходження Товариства: 04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23, літ. «А». 

Офіційна сторінка в інтернеті: www.dgerelo.kiev.ua/ 

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних 
осіб  – підприємців: 02.06.2005 р. № 1 074 120 0000 007790 

Основний вид діяльності: посередництво за договорами по цінних паперах або 
товарах. 

Товариство має наступні ліцензії: 
 

- Ліцензія НКЦПФР серії АЕ No286841 від 08.04.2014 року, переоформлена 
рішенням НКЦПФР від 23.06.2021 №420 на ліцензію з професійної діяльності на ринках 
капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає брокерську діяльність, 
субброкерську діяльність, строк дії необмежений 

- Ліцензія НКЦПФР серії АЕ №286842 від 08.04.2014 року, переоформлена 

рішенням НКЦПФР від 23.06.2021 No420 на ліцензію з професійної діяльності на ринках 

капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає дилерську діяльність, 

строк дії необмежений.  

- Статутний капітал Товариства становить – 7011011,00 (Сім мільйонів одинадцять 

тисяч одинадцять) гривень 00 копійок і сплачено в повному обсязі грошовими коштами. 

 Засновники. Станом на 31 грудня 2021 року є юридичні особи, які володіють 
товариством у таких частках: 

 

Засновники Резидентство 
Відсоток частки у 

Статутному 
капіталі,% 

Товариство «БАЛТАЗАР ХОЛДІНГС 
ЛІМІТЕД»/ BALTAZAR HOLDINGS 

LIMITED 
Нерезидент 93,00 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНІГРІФ" 

(ЄДРПОУ 22928429) 
Резидент 7,00 

Товариство не має дочірніх підприємств, філій, представництв та будь-яких інших 
відокремлених підрозділів. 

Кількість працівників станом на 31 грудня 2021 р. складала 5 осіб та станом на 31 
грудня 2020 р. складала 5 осіб. 

Економічне середовище, в якому Товариство проводить свою діяльність, є 
нестабільним, що пов’язано з політичною та економічною ситуацією в країні в цілому. 
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Цільового рівня інфляції не було досягнуто. У 2021 році інфляція лише один 
місяць перебувала в межах цільового коридору після чого стрімко прискорилася, 
незважаючи на підвищення облікової ставки центральним банком 

Також з урахуванням того, що  24 лютого 2022 року Російська Федерація 
розпочала збройну агресію на території України, було введено воєнний стан. Триваюча 
військова агресія, створює ризик суттєвої невизначеності стосовно майбутніх подій та 
умов, які можуть поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати 
свою діяльність на безперервній основі в майбутньому. Характер таких подій та 
можливі наслідки наразі оцінити не можливо. 

2. ЗАГАЛЬНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ 

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, 
яка сформована з метою достовірно 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 2021 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 2021 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 прийняті, але ще не набули чинності  

МСФЗ (IAS) 8.30 вимагає розкриття в звітності стандартів, які були випущені, але ще 

не набрали чинності. Такі вимоги забезпечують розкриття відомої або такої, що 

піддається оцінці інформації, що дозволяє користувачам оцінити можливий вплив 

вживання цих МСФЗ на фінансову звітність Товариства  

При складанні фінансової звітності Товариство застосувало всі нові і змінені 
стандарти й інтерпретації, затверджені РМСБО та КМТФЗ, які належать до його 
операцій і які набули чинності на 01 січня 2021 року.  Стандарти, які були випущені, але 
ще не вступили в силу за поточний період Товариством не застосовувались.  

Нижче наводяться стандарти і роз'яснення, які були випущені, але ще не 
вступили в силу на дату випуску фінансової звітності. Товариство має намір 
застосувати ці стандарти з дати їх вступу в силу.  

Зміни до МСФЗ, які набрали/набирають чинності 
З 01 січня 2022 року: 
– Зміни до МСФЗ (IFRS) 3 “Об’єднання бізнесу”, МСБО (IAS) 16 “Основні засоби” 

та МСБО (IAS) 37 “Резерви, умовні зобов’язання та умовні активи”; 
– Щорічні удосконалення МСФЗ, цикл 2018 – 2020 років. 

 
З 01 січня 2023 року: 
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– МСФЗ (IFRS) 17 Договори страхування” (зі змінами, опублікованими в 2020 – 
2021 роках); 

– Зміни до МСБО (IAS) 1 “Подання фінансової звітності” – Класифікація 
зобов’язань як короткострокові та довгострокові 

– Зміни до МСБО (IAS) 1 “Подання фінансової звітності”, до Практичних 
рекомендацій № 2 з МСФЗ “Формування суджень щодо суттєвості”; 

– Зміни до МСБО (IAS) 8 “Облікові політики, зміни у бухгалтерських оцінках та 
помилки” – Визначення облікових оцінок. 

2.3. Вплив прийнятих нових МСФЗ / змін до них на діяльність Товариства 

Зміни до МСФЗ 16 

Враховуючи загальний масштаб пандемії та заходів, що вживаються багатьма 
державами для забезпечення соціального дистанціювання, то можна припустити, що 
велика кількість орендарів отримає поступки з оренди у тій чи іншій формі, що означає 
необхідність застосування орендарями змін до МСФЗ 16, запропонованих Радою з 
МСФЗ. Змін до вимог щодо відображення в бухгалтерському обліку операцій з оренди 
орендодавцями не передбачено. 

Зміни передбачили можливість застосування орендарями практичного прийому і 
не оцінювати чи є орендні поступки, пов’язані з COVID-19, модифікацією. 

Цей практичний прийом може застосовуватись лише до орендних поступок, що 
виникають як прямий наслідок спалаху коронавірусу, і лише за умови виконання всіх 
наступних умов: 

 зміни в орендних платежах призводять до переглянутої суми компенсації за 
оренду, яка є такою самою або меншою, ніж сума компенсації, до змін; 

 будь-яке зменшення орендних платежів впливає тільки на платежі, первісно 
призначені до сплати до 30 червня 2021 року або раніше (у березні 2021 року було 
опубліковано чергові зміни до МСФЗ 16, згідно з якими було подовжено цей термін на 1 
рік – до 30.06.2022); 

 немає суттєвих змін до інших умов оренди. 
Орендар, який використовує вищезазначений практичний прийом має розкрити 

цей факт у фінансовій звітності. Орендар має використовувати практичний прийом 
ретроспективно, визнаючи кумулятивний ефект (вплив) від первісного застосування 
змін як коригування вхідного сальдо нерозподіленого прибутку (або іншого компоненту 
капіталу) на початок річного звітного періоду, в якому орендар вперше застосовує ці 
зміни. Орендар не повинен розкривати у звітному періоді, в якому вперше застосовує 
зміни, інформацію, що вимагається п. 28 (д) МСБО 8 “Облікові політики, зміни в 
облікових оцінках та помилки”. 

Наразі таксономією також передбачені відповідні розкриття, зокрема щодо: 
 застосування орендарем практичного прийому, передбаченого п. 46А 

МСФЗ 16 до всіх поступок в оренді, що є прямим наслідком пандемії covid-19, які 
відповідають умовам, викладеним у п. 46В МСФЗ 16; 

 природи договорів, щодо яких орендар застосовував практичний прийом п. 
46А МСФЗ 16, якщо він не застосовував цей прийом до всіх поступок в оренді, що є 
прямим наслідком пандемії covid-19; 

 суми, визнаної у прибутках або збитках звітного періоду з метою 
відображення змін в орендних платежів, пов’язаних з поступками в оренді, що є прямим 
наслідком пандемії covid-19, до яких орендар застосовував практичний прийом п. 46А 
МСФЗ 16. 

Зміни до МСФЗ (IFRS) 9, МСФЗ (IAS) 39, МСФЗ (IFRS) 7, МСФЗ (IFRS) 4 та 
МСФЗ (IFRS) 16 – Реформа базової процентної ставки (IBOR), Етап 2 

На першому етапі Реформи (2020 рік) розглядалися питання, які впливають на 
фінансову звітність у період до заміни існуючих еталонних відсоткових ставок на RFR. 
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На другому етапі основна увага приділяється питанням, що виникають під час 
заміни існуючих базових процентних ставок на безризикові ставки RFR. Цей 
завершальний Етап відбувся у 2021 році. Підсумком Етапу має бути заміна ставок IBOR 
на безризикові ставки RFR у договорах щодо фінансових інструментів до 31 грудня 
2021 року. Ставки IBOR перестануть публікуватись з 2022 року. До публікації до 
середини 2023 року залишиться тільки US Libor з термінами овернайт, 1, 3, 6 та 12 
місяців – до закінчення більшості прив’язаних до них договорів. 

Актуальними для 2021 року є такі зміни до МСФЗ, пов’язані з Реформою: 
 
Зміни до МСФЗ (IFRS) 9 “Фінансові інструменти” та до МСФЗ (IAS) 39 

“Фінансові інструменти: визнання та оцінка” – стандарти значно доповнені 
положеннями, що стосуються реформи базової відсоткової ставки, особливо у частині 
хеджування. 

МСФЗ 9 доповнено пунктами 5.4.5 – 5.4.9, що включають положення про зміну 
основи для визначення передбачених договором грошових потоків, спричинене 
реформою базової процентної ставки, та містять спрощення практичного характеру. 
Заміна у існуючих фінансових інструментах ставок IBOR на RFR розглядається як зміна 
плаваючої процентної ставки та застосовується п. В5.4.5. про переоцінку грошових 
потоків. 

Крім того, передбачено звільнення від припинення відносин хеджування, 
натомість дозволено вносити відповідні зміни, згідно з реформою IBOR, у визначення 
хеджування та документацію про хеджування відповідно до IFRS 9 та IAS 39 без 
припинення відносин хеджування; 

 
МСФЗ (IFRS) 16 “Оренда”. 
Стандарт доповнено пунктами 104 – 106, що містять спрощення практичного 

характеру, зумовлене реформою базової процентної ставки. Організація, що є 
орендарем, при заміні в існуючих договорах ставок IBOR на RFR оцінює такі зміни як 
модифікацію договору відповідно до п. 42 (b) Стандарту. Зобов’язання з оренди 
підлягає повторній оцінці, при цьому нова база для визначення орендних платежів є 
економічно еквівалентною попередній базі (тобто базі, яка використовувалась 
безпосередньо перед модифікацією). Всі інші модифікації, не пов’язані з реформою 
ставки, оцінюються відповідно до вимог МСФЗ 16 в загальновстановленому порядку; 

 
МСФЗ (IFRS) 7 “Фінансові інструменти: розкриття інформації”. 
Стандарт доповнено такими додатковими вимогами щодо розкриття інформації 

про те: 
як організація управляє переходом на RFR, його ходом та ризиками, на які вона 
наражається у зв’язку з реформою IBOR, пов’язаними з фінансовими інструментами; 
кількісна інформація про фінансові інструменти, які ще не перейшли на RFR, з 
розбивкою за кожною значущою ставкою IBOR. 

 
МСФЗ (IFRS) 4 “Договори страхування”. 
Стандарт доповнений пунктами 20R – 20S, що включають положення про зміну 

бази для визначення передбачених договором грошових потоків, спричинену 
реформою базової процентної ставки для страховиків, які застосовують тимчасове 
звільнення від застосування МСФЗ (IFRS) 9.  

 

 МСФЗ (IAS) 16 “Основні засоби” 

У поточній редакції пункту 17 IAS 16 передбачено, що до первісної вартості 
включаються витрати на перевірку активу, зменшені на суму чистих надходжень від 
продажу виробів, вироблених у процесі доставки та перевірки активу. Наприклад, 
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витрати на тестування обладнання включаються до первісної вартості за мінусом 
прибутку від продажу зразків, отриманих у процесі тестування. 

З 1 січня 2022 року забороняється вираховувати із собівартості основних засобів 
суми, отримані від продажу вироблених виробів, тоді як компанія готує актив до 
використання за призначенням. Натомість компанія визнаватиме таку виручку від 
продажів та відповідні витрати у складі прибутку або збитку. 

Доповнення в МСФЗ 16 стосуються обліку та розкриття інформації в частині 
надходжень за основними засобами до їх використання за призначенням. Зокрема, 
змінами передбачено доповнення МСБО 16 новим пунктом 20А у розділі “Елементи 
собівартості”: 
“20A Можливо, що в процесі доставки об’єкта до розташування та приведення його в 
стан, які потрібні для його експлуатації відповідно до намірів керівництва, будуть 
вироблятися вироби (наприклад, зразки, виготовлені в процесі тестування належного 
функціонування активу). Організація визнає надходження від продажу будь-яких таких 
виробів, а також первісну вартість цих виробів у складі прибутку або збитку відповідно 
до застосовних стандартів. Організація оцінює первісну вартість цих виробів відповідно 
до вимог оцінки, передбачених МСБО 2”. 
Окрім того, передбачено новий пункт у частині розкриття інформації: 
“74A Якщо ця інформація не розкрита окремо у звіті про сукупний доход, у фінансовій 
звітності також необхідно розкрити: 
(a) суму компенсації, що надається третіми особами у разі знецінення, втрати або 
передачі об’єктів основних засобів, яка включена до складу прибутку чи збитку; і 
(b) суми надходжень і витрат, включені до складу прибутку або збитку відповідно до 
пункту 20A, які відносяться до вироблених виробів, що не є результатом звичайної 
діяльності організації, а також інформацію про те, за якою статтею (якими статтями) 
звіту про сукупний дохід відображені такі надходження та витрати”. 
  

МСФЗ (IFRS) 3 “Об’єднання бізнесу” 

МСФЗ 3 визначає, як компанія повинна враховувати активи та зобов’язання, які 
вона купує внаслідок об’єднання. МСФЗ 3 вимагає, щоб компанія посилалася на 
Концептуальні основи фінансової звітності, щоб визначити, що визнається активом чи 
зобов’язанням. 

У поточній редакції з метою застосування МСФЗ 3 замість положень 
Концептуальних основ, випущених у 2018 році, покупці повинні використовувати 
визначення активу та зобов’язання та відповідні вказівки, викладені у Концепції, 
прийнятій Радою з МСФЗ у 2001 році. 

З 1 січня 2022 року оновлено посилання відповідно до якого, покупці повинні 
посилатися на Концептуальні засади, випущені у 2018 році, для визначення того, що є 
активом чи зобов’язанням. 

Також з 1 січня 2022 року запроваджено виняток, згідно з яким для деяких видів 
зобов’язань та умовних зобов’язань компанії, що застосовують МСФЗ 3, мають замість 
Концептуальної основи, застосовується посилання на МСБО 37 “Забезпечення, умовні 
зобов’язання та умовні активи”. Рада с МСФЗ очікує, що цей виняток залишиться в 
МСФЗ 3 доти, доки визначення зобов’язання в МСБО 37 відрізнятиметься від 
визначення в останній редакції Концептуальної основи. Рада планує розглянути 
можливість узгодження визначень в рамках проєкту з внесення цільових удосконалень 
до МСБО 37. 

МСБО 37 “Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи” 

В даний час пункт 68 МСБО 37 не уточнює, які витрати слід включати в оцінку 
витрат на виконання контракту з метою оцінки того, чи цей договір є обтяжливим. 
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1 січня 2022 року до пункту 68 МСБО 37 внесено зміни, внаслідок яких 
встановлено, що витрати на виконання договору включають витрати, які безпосередньо 
пов’язані з цим договором і включають: 
(a) додаткові витрати на виконання цього договору, наприклад, прямі витрати на оплату 
праці та матеріали; і 
(b) розподілені інші витрати, безпосередньо пов’язані з виконанням договорів, 
наприклад, розподілену частину витрат на амортизацію об’єкта основних засобів, що 
використовується для виконання серед інших даного договору. 

У змінах також пояснюється, що до створення окремого резерву під обтяжливий 
договір організація визнає збиток від знецінення, понесений за активами, що 
використовуються під час виконання договору, а не за активами, виділеними на його 
виконання. 

Застосування цих змін може призвести до визнання більшого обсягу резервів під 
обтяжливі договори, оскільки раніше деякі організації включали витрати на виконання 
договору лише додаткові витрати. 

Щорічні удосконалення МСФЗ, цикл 2018 – 2020 років: 
 
МСФЗ 1 “Перше застосування МСФЗ” 
Пункт D16 (a) МСФЗ 1 надає дочірній організації, яка вперше починає 

застосовувати МСФЗ пізніше, ніж її материнська компанія, звільнення щодо оцінки його 
активів та зобов’язань. Виняток, передбачений пунктом D16 (a) МСФЗ 1, не 
застосовується до компонентів капіталу. Відповідно, до внесення поправки до МСФЗ 1 
від дочірньої організації, яка вперше застосовувала МСФЗ пізніше, ніж її материнська 
компанія, могли вимагати вести два окремі обліки для накопичених курсових різниць, 
що базуються на різних датах переходу на МСФЗ. Зміни до МСФЗ 1 поширюють 
звільнення, передбачене пунктом D16 (a) МСФЗ 1, на накопичені курсові різниці, щоб 
скоротити витрати для компаній, що вперше застосовують МСФЗ; 

 
МСФЗ 9 “Фінансові інструменти” 
Зміни пояснюють, які комісії враховує компанія, коли вона застосовує тест “10 

відсотків”, передбачений пунктом B3.3.6 IFRS 9 для оцінки того, чи слід припиняти 
визнання фінансового зобов’язання. 

Так, з 1 січня 2022 року при визначенні величини виплат комісійних за 
вирахуванням отриманих комісійних позичальник враховує тільки суми комісійної 
винагороди, виплата або отримання яких провадилися між цим позичальником та 
відповідним кредитором, включаючи комісійні, виплачені або отримані позичальником 
або кредитором від імені один одного; 

 
МСФЗ (IAS) 41 “Сільське господарство” 
В даний час відповідно до пункту 22 МСБО 41 при визначенні справедливої 

вартості шляхом дисконтування грошових потоків компанії виключають із розрахунку 
грошові потоки з оподаткування. 

З 1 січня 2022 року вимогу про виключення податкових потоків коштів при оцінці 
справедливої вартості пункту 22 МСБО 41 скасовано. Ці зміни приводять у відповідність 
вимоги МСБО 41 щодо оцінки справедливої вартості з вимогами інших стандартів 
МСФЗ. 

 
МСФЗ 17 “Договори страхування” 
МСФЗ 17 замінює проміжний Стандарт – МСФЗ 4, вимагає забезпечення 

послідовного обліку для всіх страхових договорів на основі поточної моделі оцінки, 
надає корисну інформацію про рентабельність договорів страхування. 

МСФЗ 17 застосовується до: страхових контрактів (включаючи контракти 
перестрахування), які суб’єкт господарювання випускає, контракти перестрахування, які 
суб’єкт господарювання утримує, інвестиційних контрактів із умовами дискреційної 
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участі, які він випускає, якщо суб’єкт господарювання випускає також і страхові 
контракти. 

До основних нововведень МСФЗ 17 належить: 
 класифікація страхових та інвестиційних договорів; 
 обов’язкове відокремлення компонентів, які не є страховими; 
 визначення прибутковості страхових контрактів під час первісного визнання 

(наприклад чи є страхові контракти обтяжливими); 
 вимоги до агрегування контрактів: за рівнем ризику, прибутковістю, датою 

випуску та іншими вимогами стандарту; 
 розширення вимог до розкриття інформації у фінансовій звітності у 

структурі балансу та звіті про фінансові результати; 
 актуарні розрахунки через різні методи оцінки зобов’язань. 
МСФЗ 17 застосовується ретроспективно. 
 
МСБО 1 “Подання фінансової звітності” 
Зміни до МСБО 1 “Подання фінансової звітності” стосуються класифікації 

поточних та довгострокових зобов’язань, зокрема: 
 уточнено, що зобов’язання класифікується як довгострокове, якщо 

організація має право відстрочити врегулювання зобов’язання щонайменше на 12 
місяців – це право має існувати на дату закінчення звітного періоду; 

 класифікація залежить тільки від наявності такого права і не залежить від 
ймовірності того, чи планує компанія скористатися цим правом; 

 докладніше прописаний порядок оцінки обмежувальних умов (ковенантів). 
Новий пункт у розділі “Короткострокові зобов’язання” викладено в такій редакції: 
“72A Право організації відстрочити врегулювання зобов’язання щонайменше на 

дванадцять місяців після закінчення звітного періоду має бути реальним і має існувати 
на дату закінчення звітного періоду. Якщо право відстрочити врегулювання 
зобов’язання залежить від виконання організацією певних умов, то це право існує на 
дату закінчення звітного періоду тільки в тому випадку, якщо організація виконала ці 
умови на дату закінчення звітного періоду. Організація повинна виконати ці умови на 
дату закінчення звітного періоду, навіть якщо перевірка їх виконання здійснюється 
кредитором пізніше.” 

Зобов’язання класифікувалося як короткострокове, виходячи з термінів його 
виконання, визначених умовами договору. 

Слід зауважити, що внесені зміни пропонують класифікувати зобов’язання як 
довгострокове шляхом “продовження” строку за рахунок наявності права виконати його 
пізніше як мінімум через рік після звітної дати. 

За результатами застосування змін до МСБО 1 класифікація частини 
короткострокових зобов’язань може бути переглянута та змінена на довгострокові. 

 
МСБО 8 “Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки” 
Зміни до МСБО 8 уточнюють різницю між змінами облікових політик та облікових 

оцінок, а також визначають облікові оцінки як монетарні суми у фінансових звітах, щодо 
яких є невпевненість в оцінці. 

У тексті Змін наголошується на тому, зокрема, що: 
 зміни в облікових оцінках, що є наслідком нової інформації або нових 

розробок, не є виправленням помилок; 
 результати зміни вхідних даних або методики оцінки є змінами в облікових 

оцінках, якщо вони не випливають із коригувань помилок минулих періодів; 
 зміни в облікових оцінках можуть впливати лише на прибутки/збитки 

поточного періоду або поточного та майбутнього періодів. 
 
МСБО 12 “Податки на прибуток” 
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Відстрочене податкове зобов’язання слід визнавати щодо всіх тимчасових 
різниць, що підлягають оподаткуванню, крім тих випадків, коли такі різниці виникають 
від: 

а) первісного визнання гудвілу, або 
б) первісного визнання активу чи зобов’язання в операції, яка: 
i) не є об’єднанням бізнесу; 
ii) не має під час здійснення жодного впливу ні на обліковий, ні на 

оподатковуваний прибуток (податковий збиток); 
iii) під час здійснення не призводить до виникнення тимчасових різниць, що 

підлягають оподаткуванню та вирахуванню, в рівних сумах. 
Відстрочений податковий актив слід визнавати щодо всіх тимчасових різниць, що 

підлягають вирахуванню, якщо є ймовірним, що буде отримано оподатковуваний 
прибуток, до якого можна застосовувати тимчасову різницю, яка підлягає вирахуванню, 
за винятком ситуацій, коли відстрочений податковий актив виникає від первісного 
визнання активу або зобов’язання в операції, яка: 

а) не є об’єднанням бізнесу; 
б) не впливає під час здійснення операції ні на обліковий прибуток, ні на 

оподатковуваний прибуток (податковий збиток); 
в) під час здійснення не призводить до виникнення тимчасових різниць, що 

підлягають оподаткуванню та вирахуванню, в рівних сумах. 
На початку найбільш раннього порівняльного періоду суб’єкт господарювання 

повинен: 
а) визнати відстрочений податковий актив в тій мірі, в якій є ймовірним, що буде 

отримано оподатковуваний прибуток, до якого можна застосовувати тимчасову 
різницю, що підлягає вирахуванню, та відстрочене податкове зобов’язання щодо всіх 
тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню та вирахуванню, пов’язаних з: 

i) активами з правом використання та орендними зобов’язаннями, та 
ii) витратами на виведення з експлуатації, відновлення та подібними 

зобов’язаннями та відповідними сумами, визнаними як частина вартості пов’язаного 
активу; та 

б) визнає кумулятивний вплив першого застосування Змін як коригування 
вхідного сальдо нерозподіленого прибутку (або іншого компоненту капіталу) на цю дату. 

 Очікується, що нові стандарти, що наведені вище, не будуть мати значного 
впливу на фінансову звітність Товариства.. Наразі Керівництво продовжує  
оцінювати вплив цих стандартів на фінансову звітність Товариства. 

За рішенням керівництва Товариства у фінансовій звітності за рік, що закінчився 

31.12.2021р., не застосувались достроково опубліковані МСФЗ, поправки до них та 

інтерпретації. 

2.4. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь 
округлення 

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

2.5. Припущення про безперервність діяльності 

Відповідно до вимог п. 25 МСБО 1 «Подання фінансової звітності» 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. 

Тривалість та вплив пандемії COVID-19, а також ефективність державної підтримки 

на дату підготовки цієї фінансової звітності залишаються невизначеними, що не 
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дозволяє з достатнім ступенем достовірності оцінити обсяги, тривалість і тяжкість цих 

наслідків, а також їх вплив на фінансовий стан та результати діяльності Товариства в 

майбутніх періодах. 

24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала збройну агресію на території 

України, було введено воєнний стан. Вплив цих подій на діяльність Товариства описано 

в примітці 11. «Події після звітної дати». Управлінський персонал Товариства оцінив 

вплив цих наслідків на припущення про безперервність діяльності, враховуючи прийняті 

заходи щодо збереження активів, утримання персоналу, доступ до активів, прийшов до 

висновку, що застосування принципу безперервності діяльності може бути прийнятне. 

Разом з тим, триваюча військова агресія, створює ризик суттєвої невизначеності 

стосовно майбутніх подій та умов, які можуть поставити під значний сумнів здатність 

Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі в майбутньому. 

Характер таких подій та можливі наслідки наразі оцінити не можливо. 

2.6. Рішення про затвердження фінансової звітності 

Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) 
керівником Товариства 15 березня 2022 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не 
мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до 
випуску. 

Річна звітність оприлюднюється на ВЕБ-сайті Товариства (www.dgerelo.kiev.ua/).  

2.7. Звітний період фінансової звітності 

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається 
календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2021 року. 

3. СУТТЄВІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ   

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

Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості та 
справедливої вартості або амортизаційної собівартості окремих фінансових 
інструментів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», дозволених МСФЗ 13 
«Оцінки за справедливою вартістю», а також інвестиційної нерухомості, яка 
відображається за справедливою вартістю відповідно до МСБО 40 «Інвестиційна 
нерухомість».  Такі методи оцінки включають використання  справедливої вартості як 
ціни, яка була б тримана за продаж активу, або сплачена за передачу зобов'язання у 
звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки , зокрема, 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. 
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Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом 

Товариства відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках 

та помилки» та інших чинних МСФЗ. 

3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках 

Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних 

операції, інших події або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє 

визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними.  

Товариство  вперше застосувало деякі поправки до стандартів, які вступають в 

силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2021 року або після цієї дати. 

Товариства не застосовувало достроково стандарти, роз'яснення або поправки, які 

були випущені, але не вступили в силу. Характер і вплив кожної поправки описані 

нижче: 

МСФЗ 9 Фінансові 
інструменти, МСБО 39 
Фінансові інструменти: 

Визнання та оцінка , МСФЗ 
7 Фінансові інструменти: 
Розкриття інформації , 

МСФЗ 4 Страхові контракти 
та МСФЗ 16 Оренда  

Зазначені зміни не мають 
суттєвого впливу на 

фінансовий стан, фінансові 
результати та грошові 

потоки Компанії. 

Внесено зміни до вимог зазначених стандартів, що 
стосуються: 

 зміни договірних грошових потоків - компанії не 
доведеться припиняти визнання або коригувати 
балансову вартість фінансових інструментів для змін, 
що вимагаються реформою, а замість цього оновить 
ефективну процентну ставку, щоб відобразити зміну 
до альтернативної базової ставки; 

 облік хеджування - компанії не доведеться припиняти 
облік хеджування виключно тому, що вона вносить 
зміни, які вимагає реформа, якщо хеджування 
відповідає іншим критеріям обліку хеджування; і 

 розкриття інформації - компанія повинна буде 
розкривати інформацію про нові ризики, що 
виникають внаслідок реформи, та про те, як вона 
управляє переходом до альтернативних ставок. 

Поправки поширюються лише на зміни, які вимагає 
реформа базового рівня процентних ставок до 
фінансових інструментів та відносин хеджування. 

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 

Згідно МСФЗ та враховуючи НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає 

подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на 

методі "функції витрат" або "собівартості реалізації", згідно з яким витрати 

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 

п. 7. цих Приміток. 

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. 



14 

 

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 

відповідно до МСФЗ, коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо 

фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів 

визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку. 

Товариство визнає такі категорії фінансових активів, що знаходяться  в обліку та у 

сфері дії МСФЗ (IAS) 9 «Фінансові інструменти», класифікуються за відповідними  

категоріями фінансових активів: 

 фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням 

результату переоцінки у прибутку або збитку; 

 фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю. 

Товариство визнає такі категорії фінансових зобов'язань: 

 фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою собівартістю; 

 фінансові зобов'язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням 

результату переоцінки у прибутку або збитку. 

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання 

Товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю . 

Наближеною оцінкою справедливої вартості може бути собівартість. Це може бути 
тоді, коли наявної останньої інформації недостатньо, щоб визначити справедливу 
вартість, або коли існує широкий діапазон можливих оцінок справедливої вартості, а 
собівартість є найкращою оцінкою справедливої вартості у цьому діапазоні.   

При припиненні визнання фінансового активу повністю різниця між:  

а) балансовою вартістю (оціненою на дату припинення визнання) та  

б) отриманою компенсацією (включаючи будь-який новий отриманий актив мінус 
будь-яке нове взяте зобов’язання) визнають у прибутку або збитку. 
Фінансовий актив оцінюється  за амортизованою собівартістю, якщо він 

придбавається з метою одержання договірних грошових потоків і договірні умови 
фінансового активу генерують  грошові потоки, котрі є суто виплатами основної суми та 
процентів на непогашену частку основної суми.  

Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за 
фінансовим активом, який обліковується за амортизованою вартістю. 

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 коштів на поточних рахунках у банках. 

Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які 
вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний 
ризик зміни вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів 
тільки в разі короткого строку погашення, наприклад, протягом не більше ніж три місяці 
з дати придбання. 

Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними 
проводитися в національній валюті та в іноземній валюті. 

Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена в 
п.2.3 цих Приміток. 
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До грошових коштів також прирівнюються кошти, депоновані (блоковані) на торгових 

рахунках та призначені для покриття операцій купівлі на ринку заявок фондової біржі. 

Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям 

визнання активами. 

Подальша оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою вартістю, яка 

дорівнює їх номінальній вартості. 

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

здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку 

України (НБУ). 

У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в у банках 

(наприклад, у випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) 

ці активи можуть бути класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття 

НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності ймовірності повернення 

грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх вартість відображається у 

складі збитків звітного періоду. 

3.3.3. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю 

До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Товариство 

відносить депозити, дебіторську заборгованість. 

Після первісного визнання Товариство оцінює їх за амортизованою собівартістю, 

застосовуючи метод ефективного відсотка. 

Застосовуючи аналіз дисконтованих грошових потоків, Товариство використовує 

одну чи кілька ставок дисконту, котрі відповідають переважаючим на ринку нормам 

доходу для фінансових інструментів, які мають в основному подібні умови і 

характеристики, включаючи кредитну якість інструмента, залишок строку, протягом 

якого ставка відсотка за контрактом є фіксованою, а також залишок строку до 

погашення основної суми та валюту, в якій здійснюватимуться платежі.  

Товариство оцінює станом на кожну звітну дату резерв під збитки за фінансовим 

інструментом у розмірі, що дорівнює: 

- 12-місячним очікуваним кредитним збиткам у разі, якщо кредитний ризик на звітну 

дату не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання; 

- 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 обґрунтовано 
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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 

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 зі строком погашення від чотирьох до 

дванадцяти місяців з дати фінансової звітності, в разі, якщо дострокове погашення 

таких депозитів ймовірно призведе до значних фінансових втрат, в складі поточних 

фінансових інвестицій. 

Поточну дебіторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство 

оцінює за сумою первісного рахунку-фактури, якщо вплив дисконтування є 

несуттєвим. 

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 інвестиційні 
сертифікати, акції та паї (частки) господарських товариств. 

Справедлива вартість на дату придбання визначається ціною зазначеною в 
договорі купівлі-продажу цінних паперів. Витрати з їх придбання відображаються на 
рахунках витрат при первісному визнанні вказаних цінних паперів.  

Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю. 

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

Якщо фінансові активи 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.  

Оцінка цінних паперів, що входять до складу активів Товариства та перебувають у 
біржовому списку організатора торгівлі і при цьому не мають визначеного біржового 
курсу на дату оцінки, здійснюється за останньою балансовою вартістю. 

Для оцінки цінних паперів, що входять до складу активів Товариства та не 
перебувають у біржовому списку організатора торгівлі, та паїв (часток) господарських 
товариств за обмежених обставин наближеною оцінкою справедливої вартості може 
бути собівартість. Це може бути тоді, коли наявної останньої інформації недостатньо, 
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щоб визначити справедливу вартість, або коли існує широкий діапазон можливих оцінок 
справедливої вартості, а собівартість є найкращою оцінкою справедливої вартості у 
цьому діапазоні.   

Згідно з МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості», оцінка справедливої вартості  - 

це оцінка конкретного активу чи зобов’язання. Оцінюючи справедливу вартість 

Товариство бере до уваги ті характеристики активу, які взяли б до уваги учасники ринку, 

визначаючи ціну активу на дату оцінки. 

Товариство оцінює справедливу вартість активу, користуючись припущеннями, 

якими користувалися б учасники ринку, складаючи ціну активу чи зобов’язання, та 

припускаючи, що учасники ринку діють у своїх економічних інтересах. 

Товариство використовує всю інформацію про показники ефективності та діяльність 

об’єкта інвестування, що стає доступною після дати первісного визнання. 

Якщо є підстави вважати, що балансова вартість суттєво відрізняється від 
справедливої, Товариство визначає справедливу вартість за допомогою інших методів 
оцінки. Відхилення можуть бути зумовлені значними змінами у фінансовому стані 
емітента та/або змінами кон’юнктури ринків, на яких емітент здійснює свою діяльність, а 
також змінами у кон’юнктурі фондового ринку. 

Справедлива вартість цінних паперів емітентів, щодо яких НКЦПФР прийнято 
рішення про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку, дорівнює нулю. 
Якщо відбувається відновлення обігу таких цінних паперів, то їх справедлива вартість 
визначається відповідно до Облікової політики Товариства. 

Справедлива вартість цінних паперів емітентів, щодо яких НКЦПФР прийнято 
рішення про включення емітентів  до Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності 
дорівнює нулю.   

3.3.5. Зобов'язання  

Кредиторська заборгованість визнається як зобов’язання тоді, коли Товариство стає 

стороною договору та, внаслідок цього, набуває юридичне зобов’язання сплатити 

грошові кошти. 

Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із 
нижченаведених ознак: 

• 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.  

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 

При визнанні та обліку основних засобів Товариство керується МСБО № 16 
«Основні засоби».  
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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 перевищує 6 000 
грн. до 22.05.2020р. та вартість яких перевищує 20 000 грн. з 23.05.2020р. ( згідно 
Закону України від 16.01.2020р. №466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних 
неузгодженостей у податковому законодавстві». 

Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. що включає: ціну 
придбання (у т.ч. імпортні мита, податки, які не відшкодовуються); будь-які витрати, які 
безпосередньо пов’язані з доставкою активу до місця розташування та приведення його 
в стан, необхідний для експлуатації; попередньо оцінені витрати на демонтаж, 
переміщення об’єкта та відновлення території, зобов’язання за якими Товариство бере 
на себе.   

У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка 
накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума 
накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової 
вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, 
яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, 
коли припиняється визнання відповідного активу. 

3.4.2. Подальші витрати. 

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

3.4.3. Амортизація основних засобів. 

Амортизація об'єктів основних засобів нараховується із застосуванням 
прямолінійного методу протягом терміну їх експлуатації із застосуванням строків, 
встановлених для кожного об'єкта основних засобів, зокрема: 

- транспортні засоби - 5 років; 

- комп'ютерне обладнання - 5 років; 

- меблі - 4 роки; 

- інші основні засоби - 5 років; 

- інші необоротні матеріальні активи (крім бібліотечних фондів і МНМА)- 3 роки. 

Амортизацію активу починається, коли він стає придатним для використання, 
тобто коли він доставлений до місця розташування та приведений у стан, у якому він 
придатний до експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом, тобто, 
починається з місяця наступного за місяцем, в якому актив став придатний для 
корисного використання. Амортизація активу припиняється на одну з двох дат, яка 
відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу 
(або включають до ліквідаційної групи, яку класифікують як утримувану для продажу) 
згідно з МСФЗ 5, або на дату, з якої припиняють визнання активу. 

3.4.4. Нематеріальні активи 

При визнанні та обліку нематеріальних активів Товариство керується МСБО № 38 
«Нематеріальні активи». Актив визнається нематеріальним активом, якщо він є: 

 1. Ідентифікованим: 
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 a) може бути відокремлений, тобто його можна відокремити або відділити від 
суб'єкта господарювання і продати, передати, ліцензувати, здати в оренду або обміняти 
індивідуально або разом з пов'язаним з ним контрактом, ідентифікованим активом чи 
зобов'язанням, незалежно від того, чи має суб'єкт господарювання намір зробити це, 
або 

 b) виникає внаслідок договірних або інших юридичних прав, незалежно від того, 
чи можуть вони бути передані або відокремлені від суб'єкта господарювання або від 
інших прав та зобов'язань. 

 2. Товариство контролює актив, якщо він має повноваження отримувати майбутні 
економічні вигоди, що надходять від основного ресурсу, та обмежувати доступ інших до 
цих вигід. 

 3. Існують майбутні економічні вигоди, які надходять від матеріального активу, 
можуть включати дохід від продажу продукції чи послуг, скорочення витрат або інші 
вигоди, які є результатом використання активу Товариством. 

Нематеріальні активи визнаються за первісною вартістю, яка складалась з 
фактичних витрат на придбання і приведення їх до стану, при якому вони придатні для 
використання відповідно до запланованої мети. Первісна вартість нематеріальних 
активів збільшується на суму витрат, пов'язаних із удосконаленням цих нематеріальних 
активів і підвищенням їх економічних можливостей, якщо витрати відповідають 
визначенню нематеріального активу та критеріям визнання активу, в іншому випадку 
вони визнаються витратами того періоду, в якому понесені. 

Після первісного визнання нематеріальний актив відображається за його 
собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких 
накопичених збитків від зменшення корисності. 

Облік нематеріального активу базується на строкові його корисної експлуатації. 

Нематеріальний актив з невизначеним строком корисної експлуатації - не 
амортизується, тоді як з визначеним строком корисної експлуатації амортизується.  

Амортизація розраховується прямолінійним методом на визначений Товариством 
термін корисного функціонування.  

Бухгалтерський облік нематеріальних активів здійснюється щодо кожного об’єкта. 

Термін використання нематеріальних активів визначений наступний: 

- права користування майном (право користування земельною ділянкою, крім 
права постійного користування земельною ділянкою, відповідно до закону, право 
користування будівлею, право на оренду приміщень тощо) - відповідно до 
правовстановлюючого документа;  

- авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні 
твори, комп'ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, 
компіляції даних (бази даних), фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій 
мовлення тощо) крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті  - відповідно до 
правовстановлюючого документа, але не менш як 2 роки ; 

- інші нематеріальні активи (право на ведення діяльності, використання 
економічних та інших привілеїв тощо) - відповідно до правовстановлюючого документа.  

Ліквідаційна вартість нематеріального активу з визначеним строком корисної 
експлуатації приймається за нуль, за винятком випадків, коли існує зобов'язання 
третьої сторони придбати актив наприкінці строку його корисної експлуатації. 

Період і метод амортизації нематеріального активу з визначеним строком корисної 
експлуатації переглядається на кінець кожного фінансового року і при зміні 
оформлюється відповідним наказом. 
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Визнання нематеріального активу припиняється: 

a) в разі його вибуття, або 

b) якщо від його використання або вибуття не очікується майбутні економічні 
вигоди. 

Аналіз на зменшення корисності активів проводиться в кінці кожного річного 
звітного періоду відповідно до МСБО 36. 

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, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. 
Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу (за винятком гудвілу) в 
попередніх періодах, Товариство сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні 
оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування. Після визнання 
збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів коригується в майбутніх 
періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу 
на систематичній основі протягом строку корисного використання. 

3.5. Облікові політики щодо інвестиційної нерухомості 

3.5.1. Визнання інвестиційної нерухомості 

До інвестиційної нерухомості Товариство відносить нерухомість (землю чи будівлі, 

або частину будівлі, або їх поєднання), утримувану на правах власності або згідно з 

угодою про фінансову оренду з метою отримання орендних платежів або збільшення 

вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, а не для: (а) використання у 

виробництві чи при постачанні товарів, при наданні послуг чи для адміністративних 

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

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

ймовірність того, що Товариство отримає майбутні економічні вигоди, які пов’язані з 

цією інвестиційною нерухомістю, (б) собівартість інвестиційної нерухомості можна 

достовірно оцінити. 

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.  



21 

 

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 обрає для оцінки 

об’єктів інвестиційної нерухомості модель оцінки за собівартістю відповідно до МСБО 

16 та застосовує такий підхід до всієї інвестиційної нерухомості, при цьому 

розкриваються причини, з яких не використовується справедлива вартість. 

 3.6. Облікові політики щодо оренди 

На дату початку оренди Товариство визнає зобов’язання щодо орендних платежів 

(тобто зобов’язання по оренді), а також актив, який представляє право користування 

базовим активом протягом терміну оренди (тобто актив у формі права користування).  

На дату початку оренди Товариство оцінює орендне зобов’язання за теперішньою 

вартістю орендних платежів, не сплачених на таку дату. Орендні платежі слід 

дисконтувати, застосовуючи припустиму ставку відсотка в оренді, якщо таку ставку 

можна легко визначити. Якщо таку ставку не можна легко визначити, то Товариство 

застосовує ставку додаткових запозичень за портфелем банківських кредитів у 

національній валюті по довгостроковим кредитам станом на дату підписання договору 

оренди. 

Товариство визнає витрати на відсотки за зобов’язанням по оренді окремо від 

витрат по амортизації активу в формі права користування. 

При настанні певної події (наприклад, зміну термінів оренди, зміні майбутніх 

орендних платежів в результаті зміни індексу або ставки, що використовуються для 

визначення орендних платежів) Товариство переоцінює зобов’язання по оренді. У 

більшості випадків Товариство буде враховувати суми переоцінки зобов’язання по 

оренді в якості коригування активу в формі права користування. 

3.7. Облікові політики щодо податку на прибуток 

Витрати з податку на прибуток являють собою витрати з поточного податку. 
Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті 
(відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні 
витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, 
чинних (або в основному чинних) на дату балансу. 

 Товариство визнає поточні податки у капіталі, якщо податок належить до статей, 
які відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді. 

3.8. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань  

3.8.1. Забезпечення 

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

Товариство також створює резерв витрат на оплату щорічних (основних та 
додаткових) відпусток. Розрахунок такого резерву здійснюється на підставі правил 
Облікової політики Товариства. Товариство протягом звітного року проводить 
інвентаризацію резерву з метою визначення обґрунтованості його розміру. Розмір 
відрахувань до резерву відпусток, включаючи відрахування на соціальне страхування з 
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цих сум, розраховуються виходячи з кількості днів фактично невикористаної 
працівниками відпустки та їхнього середньоденного заробітку на момент проведення 
такого розрахунку. Також можуть враховуватися інші об’єктивні фактори, що впливають 
на розрахунок цього показника. У разі необхідності робиться коригуюча проводка в 
бухгалтерському обліку згідно даних інвентаризації резерву відпусток. 

3.8.2. Виплати працівникам 

Облік виплат персоналу регламентується МСФЗ 19 «Винагорода співробітників».  

До виплат персоналу належать: 

• заробітна плата; 

• виплати за невідпрацьований час; 

• премії та інші заохочувальні виплати; 

• виплати при звільненні; 

• інші виплати.  

Заробітна плата працівникам Товариства нараховується та виплачується у 
національній валюті України двічі на місяць. Резерв відпусток нараховується. 

Оподаткування заробітної плати здійснюється відповідно до вимог діючого 
податкового законодавства. 

4. ІНШІ ЗАСТОСОВАНІ ОБЛІКОВІ ПОЛІТИКИ, ЩО Є 
ДОРЕЧНИМИ ДЛЯ РОЗУМІННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

4.1. Доходи та витрати 

Товариство визнає дохід від надання послуг, коли (або у міру того, як) воно 

задовольняє зобов’язання щодо виконання, передаючи обіцяну послугу (тобто актив) 

клієнтові. Актив передається, коли (або у міру того, як) клієнт отримує контроль над 

таким активом.  

При визначені вартості винагороди від управління активами 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 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. 

Дохід від продажу фінансових інструментів визнається у прибутку або збитку в разі 

задоволення всіх наведених далі умов: 

а) Товариство передає договірні права на одержання грошових потоків від такого 

фінансового активу; 

б) Товариство передало покупцеві ризики та переваги від володіння, пов’язані з 

фінансовим активом; 

в) за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського 

персоналу у формі, яка зазвичай пов’язана з володінням, ані ефективний 

контроль за проданими фінансовими інструментами або іншими активами; 



23 

 

г) суму доходу можна достовірно оцінити; 

д) ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов’язані з 

операцією; 

та 

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

оцінити. 

 Дивіденди визнаються доходом лише у разі, якщо: 

- право Товариства на одержання виплат за дивідендами встановлено; 

- є ймовірність, що економічні вигоди, пов’язані з дивідендами, надійдуть до 

Товариства; 

- суму дивідендів можна достовірно оцінити. 

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. 

Витрати  – це зменшення активів або збільшення зобов'язань, наслідком якого є 

зменшення власного капіталу, крім як унаслідок здійснення розподілу держателям 

вимог до власного капіталу.  

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності 

визначенню та одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів. 

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли 

виникають зобов’язання без визнання активу. 

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й 

відповідні доходи. 

4.2. Умовні зобов'язання та активи. 

Товариство не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан Товариства.  

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

4.3. Статутний капітал 

Статутний капітал представляє собою номінальну вартість корпоративних прав. 
Інші складові капіталу включають в себе суму сформованого резервного фонду (згідно 
установчих документів Товариства) та суму нерозподіленого прибутку за поточний та 
попередній періоди.  

4.4. Резервний капітал 

Згідно з положеннями законодавства України Товариство формує резервний 
капітал.  

Згідно Статуту в Товариства створюється резервний фонд в розмірі 25% 
статутного (складеного) капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду 
становить 5% суми чистого прибутку.  

5. ОСНОВНІ ПРИПУЩЕННЯ, ОЦІНКИ ТА СУДЖЕННЯ 

При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які 
мають вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та 
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тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. 
Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за 
існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються 
судження щодо балансової вартості активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки 
базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про поточні події, фактичні 
результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі судження 
є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та 
області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки 
фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче. 

5.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних 
МСФЗ 

Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або 
умови, керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та 
застосування облікової політики, щоб інформація була доречною для потреб 
користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що 
фінансова звітність: 

• подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові 
потоки Товариства; 

• відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише 
юридичну форму; 

• є нейтральною, тобто вільною від упереджень; 

• є повною в усіх суттєвих аспектах. 

Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність 
наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку: 

а) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання; 

б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів 
та витрат у Концептуальній основі фінансової звітності. 

Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші 
положення інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які 
застосовують подібну концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу 
професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не 
суперечать вищезазначеним джерелам. 

5.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства 

Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих 
фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент 
закриття торгів на звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості 
ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої 
економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших 
факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості». 

Інвестиції, які не мають ринкових котирувань та активного ринку, а також ті, по яких 
справедливу вартість не піддається надійній оцінці, обліковуються Товариством за 
собівартістю. 

5.3. 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:  
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а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки 
оцінки базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, 
змін валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час 
оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій; 

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

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

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

5.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових 
інструментів 

Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів 
утримання фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. 
Професійне судження за цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового 
інструменту, його прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують 
невизначеності, які можуть бути пов’язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є 
підконтрольним керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на оцінку 
фінансових інструментів. 

5.5. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів 

Відносно фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю, Товариство 

на дату виникнення фінансових активів та на кожну звітну дату визначає рівень 

кредитного ризику.  

Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовими 

активами, які оцінюються за амортизованою вартістю, у розмірі очікуваних кредитних 

збитків за весь строк дії фінансового активу (при значному збільшенні кредитного 

ризику/для кредитно-знецінених фінансових активів) або 12-місячними очікуваними 

кредитними збитками (у разі незначного зростання кредитного ризику).  

 Зазвичай очікується, що очікувані кредитні збитки за весь строк дії мають бути 

визнані до того, як фінансовий інструмент стане прострочений. Як правило, кредитний 

ризик значно зростає ще до того, як фінансовий інструмент стане простроченим або 

буде помічено інші чинники затримки платежів, що є специфічними для позичальника, 

(наприклад, здійснення модифікації або реструктуризації). 

 Кредитний ризик за фінансовим інструментом вважається низьким, якщо 
фінансовий інструмент має низький ризик настання дефолту, позичальник має потужній 
потенціал виконувати свої договірні зобов'язання щодо грошових потоків у 
короткостроковій перспективі, а несприятливі зміни в економічних і ділових умовах у 
довгостроковій перспективі можуть знизити, але не обов’язково здатність позичальника 
виконувати свої зобов'язання щодо договірних грошових потоків.  
 Фінансові інструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик 
лише на підставі того, що ризик дефолту за ними є нижчим, ніж ризик дефолту за 
іншими фінансовими інструментами Товариства або ніж кредитний ризик юрисдикції, в 
якій Товариство здійснює діяльність. 
 Очікувані кредитні збитки за весь строк дії не визнаються за фінансовим 
інструментом просто на підставі того, що він вважався інструментом із низьким 
кредитним ризиком у попередньому звітному періоді, але не вважається таким станом 
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на звітну дату. У такому випадку Товариство з'ясовує, чи мало місце значне зростання 
кредитного ризику з моменту первісного визнання, а отже чи постала потреба у 
визнанні очікуваних кредитних збитків за весь строк дії. 
 Очікувані кредитні збитки відображають власні очікування Товариства щодо 
кредитних збитків. 

5.6. Використання ставок дисконтування 
Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовується для перерахунку 
майбутніх потоків доходів в єдине значення теперішньої (поточної) вартості, яка є 
базою для визначення ринкової вартості бізнесу. З економічної точки зору, в ролі ставки 
дисконту є бажана інвестору ставка доходу на вкладений капітал у відповідні з рівнем 
ризику подібні об'єкти інвестування, або - ставка доходу за альтернативними 
варіантами інвестицій із зіставляння рівня ризику на дату оцінки. Ставка дисконту має 
визначатися з урахуванням трьох факторів: 
А) вартості грошей у часі; 
Б) вартості джерел, які залучаються для фінансування інвестиційного проекту, які 
вимагають різні рівні компенсації; 
В) фактору ризику або міри ймовірності отримання очікуваних у майбутньому доходів. 
 Станом на 31.12.2021 середньозважена ставка за строковими депозитами за даними 
статистичної звітності банків України становила 10,4 % річних в національній валюті, та 
2,8 % річних а іноземній валюті. Інформація, що використана для визначення 
середньозваженої ставки одержана з офіційного сайту НБУ за посиланням 
https://bank.gov.ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#2fs   розділ «Статистика 
фінансових ринків» 

6. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ 

6.1. 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 

Грошові кошти  

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

Ринковий Офіційні курси НБУ 

Інструменти 
капіталу 

Первісна оцінка 
інструментів капіталу 
здійснюється за їх справедливою 
вартістю, яка зазвичай дорівнює 
ціні операції, в ході якої був 
отриманий актив. Подальша 
оцінка інструментів капіталу 
здійснюється за справедливою 
вартістю на дату оцінки. 

Ринковий, 
витратний 

Офіційні біржові 
курси організаторів 
торгів на дату оцінки, 
за відсутності 
визначеного біржового 
курсу на дату оцінки, 
використовується 
остання балансова 
вартість, ціни закриття 
біржового торгового 
дня 

Інвестиційна 
нерухомість 

Первісна оцінка 
інвестиційної нерухомості 

Ринковий, Ціни на ринку 
нерухомості, дані 

https://bank.gov.ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#2fs
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здійснюється за собівартістю. 
Подальша оцінка інвестиційної 
нерухомості здійснюється за 
справедливою вартістю на дату 
оцінки. 

дохідний оцінки професійних 
оцінювачів 

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

Класи активів та 
зобов’язань, 
оцінених за 

справедливою 
вартістю 

1 рівень 
(ті, що мають 

котирування, та 
спостережувані) 

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

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

ми) 

Усього 

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

Дата оцінки 31.12.21 31.12.20 31.12.21 31.12.20 31.12.21 31.12.20 31.12.21 31.12.20 

Інвестиційна 
нерухомість - - - - 4622 4622 4622 4622 

Фінансові 
інвестиції  2 - - 8 30 8 32 

6.3. Переміщення між 1-м та 2-м рівнями ієрархії справедливої вартості 

 

У звітному році переміщення між  цінних паперів між 1-м та 2-м рівнями ієрархії 

справедливої вартості  відсутні. 

Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування 

справедливої вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності 

залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, 

яка може бути корисною для користувачів фінансової звітності. 

 

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

Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою 
вартістю 

тис. гривень 

 Балансова вартість Справедлива вартість 

2021 2020 2021 2020 

1 2 3 4 5 

Фінансові активи 8 32 8 32 

Грошові кошти 15 

 

 

122 

 

15 122 

Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування 

справедливої вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності 

залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, 

яка може бути корисною для користувачів фінансової звітності.  
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7. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ СТАТТІ ПОДАНІ У 
ФІНАНСОВИХ ЗВІТАХ 

7.1. Нематеріальні активи 

 

Балансова вартість нематеріальних активів на звітну дату: 

тис. гривень 

Нематеріальні активи     31.12.21 р.  31.12.20 р. 

Ліцензія на брокерську діяльність 3 3 

Ліцензія на дилерську діяльність 3  3 

 
Ліцензія на використання МЕДОК формат iXBRL 

 
 2 

        
                  - 

 
Електронно цифровий підпис 

 
1 

 
        - 

 
Ліцензія MEDoc 

 
- 

         
2 

 
Брокерське місце на біржі 

 
- 

 
1 

 
Ліцензія на використання ПЗ "Експерт-ФМ" 

 
- 

 
2 

 
Разом 

 
9 

 
11 

 
Товариство володіє брокерською та дилерською ліцензіями для здійснення діяльності. 

  7.2. Основні засоби 

Балансова вартість основних засобів на звітну дату: 

 тис. гривень 

Групи (балансова вартість) 31.12.21 р. 31.12.20 р. 

Комп’ютерна техніка  17 31 

Разом 17  31 

Загальна сума амортизаційних відрахувань відображені в складі 
«Адміністративних витрат» у звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).  

7.3. Інвестиційна нерухомість 

У Товариства на балансі знаходиться інвестиційна нерухомість, а саме земельна 
ділянка в розмірі 0,25 га.                                                                                 

                                                                                                                      тис. гривень 

Групи (балансова вартість)  31.12.21 р. 31.12.20 р. 

Інвестиційна нерухомість  4622 4622 

Разом 4622 4622 

 



29 

 

7.4. Грошові кошти 

Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти включають 
кошти в банках на поточних рахунках та кошти, що надійшли Товариству по договорах 
на брокерське обслуговування для торгів на біржі (кошти клієнтів). 

В балансі Товариства грошові кошти відображені наступним чином: 
                    тис. гривень 

      31.12.21 р.    31.12.20 р. 

Грошові кошти та їх еквіваленти 
в національній валюті на поточних рахунках АТ 
"ОЩАДБАНК" 15 

 
 

19 

Грошові кошти в Розрахунковому Центрі (кошти клієнтів) - 15 

Грошові кошти в Розрахунковому Центрі (власні кошти)     - 2 

Грошові кошти та їх еквіваленти 
в національній валюті на депозитах      - 

 
86 

Разом   15 122 

Компонентами показника «Гроші та їх еквіваленти» є стаття 1165 Балансу. 

Звіт про рух грошових коштів за 2021 рік складався за прямим методом. У звіті 
відображено рух грошових коштів від операційної та неопераційної (інвестиційної та 
фінансової) діяльності. 

7.5. Фінансові інвестиції.  

До статті фінансової звітності «Поточні фінансові інвестиції» входять фінансові 
активи класифіковані як «утримувані для торгівлі» згідно облікової політики Товариства 
як фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю і в наступному звітному 
періоді, протягом 12 наступних місяців плануються бути реалізовані. На звітну дату до 
групи активів «утримувані для торгівлі» входять: 

                   тис. гривень 

Акції 31.12.21 р. 31.12.20 р. 

ПАТ "АвтоКрАЗ" (UA4000108112) 8 8 

ПрАТ»"Маркограф» (UA4000091219)   - 22 

ПАТ «Центренерго» (UA4000079081)  - 2 

Разом 8 32 

7.6. Дебіторська заборгованість 

Дебіторська заборгованість з фіксованими або обумовленими платежами, що не 
котируються на активному ринку, класифікуються як «позики видані та дебіторська 
заборгованість». Позики видані та дебіторська заборгованість обліковуються за 
справедливою вартістю за вирахуванням збитків від знецінення та сумнівної 
заборгованості. Дебіторська заборгованість станом на 31 грудня 2021 року 
представлені таким чином: 

                   тис. гривень 

    31.12.21 р. 31.12.20 р. 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари та 
послуги 

57 51 
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    31.12.21 р. 31.12.20 р. 

Інша поточна дебіторська заборгованість: 
- допомога по вагітності та пологах 
-    інші 
-   відшкодування моральної та матеріальної шкоди  
-   лікарняні за рахунок ФСС 

 
 - 
 2 

 420 
 2 

 
  27 

  254 
   - 
   - 

Всього         481   332 

На звітну дату Товариство не має простроченої, але не знеціненої дебіторської 
заборгованості.  

Дебіторська заборгованість Товариства не має забезпечення. Товариство 

проводить аналіз та оцінку рівня кредитного ризику з використанням індивідуального 

підходу. 

7.7. Дебіторська заборгованість з бюджетом за податками та іншими 
розрахунками 

 
Дебіторська заборгованість з бюджетом за податками та іншими розрахунками 

станом на 31 грудня 2021 р. у Товариства відсутня. 

7.8 .Власний капітал 

Статутний капітал. Станом на 31 грудня 2021 року Товариство має сформований 
статутний капітал у розмірі 7011 тис. грн. 

Резервний капітал. Резервний капітал сформувався протягом 2010-2011 років 
шляхом відрахування чистого прибутку і на 31.12.2021 р. складає 22 тис. грн.  

Протягом діяльності Товариства сформувався непокритий збиток за рахунок 
витрат Товариства. Станом на 31.12.2021 р. непокритий збиток складає 1947 тис. грн.  

 
                    тис. гривень 

 
 

31.12.21 р. 31.12.20 р 

Резервний капітал 22 22 

Непокритий збиток (1947) (1960) 

7.9. Кредиторська заборгованість та поточні забезпечення 

                      тис. гривень 

Поточна кредиторська заборгованість 31.12.21 р. 31.12.20 р 

- Поточна кредиторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги 

14 1 

- податок на прибуток 
            3 - 

- лікарняні за рахунок ФСС 
1 - 

- розрахунки зі страхування  
- 6 

- допомога по вагітності та пологах 
- 27 

Разом 18 34  
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Товариство не має на звітну дату простроченої та сумнівної іншої кредиторської 
заборгованості. Балансова вартість кредиторської заборгованості  дорівнює її 
справедливій вартості. 

При визначенні іншої кредиторської заборгованості Товариство на кожну звітну 
дату проводить аналіз сум кредиторської заборгованості з вираховуванням термінів її 
обліку на балансі, та термінів позовної давності за період з дати виникнення 
заборгованості та до звітної дати.  

Поточні забезпечення. Станом на 31 грудня 2021 р. сформовані резерви 
поточних забезпечень. 

                   тис. гривень 

   31.12.21 р.       31.12.20 р 

Поточні забезпечення 56 23 

Разом 56 23 

  
З метою забезпечення витрат Товариства на оплату відпусток персоналу та 

сплату податків до фондів соціального страхування на ці виплати Товариство у 2021 р. 
створило резерви під забезпечення виплат персоналу у сумі 56 (п`ятдесят шість) тисяч 
гривень.  

Збільшення (зменшення) резерву відображається у витратах (доходах) у звіті про 
фінансові результати.     

Довгострокових забезпечень у Товариства немає. 

  Інші поточні зобов’язання. 

Інших поточних зобов’язань станом 31 грудня 2021 року Товариство не має. Інші 
поточні зобов’язання станом 31 грудня 2020, представлені наступним чином: 

Поточні зобов’язання 31.12.21 р. 31.12.20 р. 

Заборгованість за розрахунково-касове обслуговування в 
Розрахунковому центрі  

- 5 

Кошти клієнтів в Розрахунковому центрі - 15 

Разом - 20 

 

7.10. Дохід від реалізації послуг  

Дохід (виручка) від реалізації послуг представлений наступним чином: 

                   тис. гривень 

         2021 р.        2020 р. 

Виручка , в т.ч. 695 656 

- За договорами купівлі- продажу  25  296  

- Комісійна винагорода 311 302 

- За договорами надання консультаційних послуг 359 58 
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7.11. Адміністративні витрати  

Основні витрати Товариства, що пов’язані із здійсненням його господарської 
діяльності, розподіляються за статтями, які виділені в окрему групу: адміністративні 
витрати, які розподіляються за наступними елементами:  

                   тис. гривень 

  
                       

2021 р. 
                       

2020 р. 

Витрати на оплату праці з нарахуваннями  430             428              

Оренда офісу 30  30 

Витрати на аудит 50 20 

Послуги біржі 23 20 

Витрати на зв'язок  2 3 

Амортизація 18 18 

Інформаційно-консультаційні послуги 21 7 

Підвищення кваліфікації працівників 11 22 

Витрати за розрахунково-касове (клірингове)       
обслуговування 109  81 

Послуги депозитарію та зберігача цінних паперів  10 4 

Юридичні послуги 122  47 

Членські внески 14 12 

Програмне забезпечення 1 - 

Інформаційне обслуговування 10 - 

Судова експертиза 3 - 

Всього 854 692 

 

7.12. Інший дохід 

Інші доходи. Показник інших доходів складає:          тис. гривень 

      2021 р. 2020 р. 

Відшкодування витрат матеріальної та моральної шкоди 437 - 

Дохід від списання кредиторської заборгованості - 3 

Разом 437 3 

 

7.13. Інші операційні витрати 

Інші операційні витрати включають наступні статті:            тис. гривень 

        2021 р.        2020 р. 

Витрати від списання дебіторської забргованості  238                 - 

Відступлення права вимоги - 30 

Судовий збір -                 2 
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        2021 р.        2020 р. 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

-                56 

Нарахування ЄСВ — на суму допомоги у зв'язку з 
вагітністю та пологами 

-                 6 
                  

Списання ПДВ у зв`язку з анулюванням реєстрації платника 

ПДВ 
-                  5 

Разом 238 99 

7.14. Прибутки та збитки 

За результатом основних видів діяльності у 2021 році Товариством отримано 
прибуток в розмірі 16 тис. грн. (у 2020 році Товариством отримано прибуток в розмірі 
5 тис. грн.) 

Сума податку на прибуток, відображеного у фінансовій звітності за рік, що 
закінчився 31 грудня 2021, розрахованого за нормами податкового законодавства 
України, складає 3 тис. грн. (за рік , що закінчився 31 грудня 2020 року сума податку на 
прибуток склала 1тис. грн.). 

Інші податки, за винятком податку на прибуток, обліковуються у складі 
адміністративних витрат. 

Чистий фінансовий результат Товариства за 2021 рік склав 13 тис. грн. (за 2020 рік 
чистий фінансовий результат склав 4 тис. грн.). 

7.15. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
 

 Товариство має відкритий поточний рахунок в Філія - Головне управління по м. 
Києву та Київській області АТ "Ощадбанк", № UA723226690000026506300658596. 
Протягом 2021 року всі розрахунки Товариства проводились через цей рахунок.  

Також Товариство має окремий поточний рахунок в Філія - Головне управління по 
м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк", № UA673226690000026505301658596 для 
зарахування та повернення коштів клієнтів для здійснення біржових операцій з цінними 
паперами. 

 Інформація щодо статей Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) 
наведена в таблиці: 

             тис. гривень 

Стаття  2021 р.    2020 р. 

Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) (рядок 3000) 

669 700 

Інші надходження (рядок 3095)  287 500 171 052 

Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг) (рядок 
3100) 

272 222 

Витрачання на оплату праці (рядок 3105)  309 285 

Витрачання на оплату відрахувань на соціальні 
заходи (рядок 3110) 

83 79 

Витрачання на оплату зобов`язань з податків і зборів 
(рядок 3115) 

70 70 

Витрачання на оплату зобов`язань з податку на 
прибуток (рядок 3116) 

1 - 

Інші витрачання (рядок 3190 287 542 171 021 

Надходження від отримання позик (рядок 3305) 2 - 

Інші надходження (рядок 3340) - 12 
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Витрачання на погашення позик (рядок 3350) 2 - 

Інші платежі (рядок 3390) - 12 

 
 Розшифровка статей Звіту про рух грошових коштів наведена наступним чином: 
 

 Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 3000). В цій 
статті Товариство відображає надходження грошових коштів від: продажу цінних 
паперів, надання консультаційних послуг, комісійна винагорода. 

 Інші надходження (рядок 3095).   В цій статті Товариство відображає 
надходження коштів клієнтів на окремий поточний рахунок товариства для здійснення 
біржових операцій з цінними паперами. 

 Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг) (рядок 3100). Товариство 
відображає сплачені грошові кошти постачальникам за цінні папери, послуги, 
необхідні для забезпечення діяльності Товариства.  

 Витрачання на оплату праці (рядок 3105). В статті Товариство зазначає фактично 
виплачені грошові кошти на оплату праці працівників. 

 Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи (рядок 3110). В статті 
відображається фактично сплачений Єдиний соціальний внесок. 

 Витрачання на оплату зобов`язань з податків і зборів (рядок 3115). 
 В статті зазначаються фактично направлені грошові кошти на оплату податку з доходів 
фізичних осіб, військового збору та земельного податку. 

 Витрачання на оплату зобов`язань з податку на прибуток (рядок 3116). Оплата 
зобов’язання з податку на прибуток. 

 Інші витрачання (рядок 3190) В цій статті Товариство відображає повернення 
коштів клієнтам від здійснення біржових операцій з цінними паперами. 

 Надходження від отримання позик (рядок 3305). Товариство відображає 
отриману поворотно-фінансову позику від ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ». 

 Витрачання на погашення позик (рядок 3350). Повернення поворотно-фінансової 
позики ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ». 

Залишки грошових коштів станом на 31.12.2021 року та 31.12.2020 року 
представлені у Примітці 7.4. 

8. РОЗКРИТТЯ ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

8.1. Операції з пов’язаними особами 
Пов’язані особи Товариства - учасники, котрі мають частку в Статутному капіталі 

Товариства. 
Вищим органом управління Товариства є Загальні збори учасників – власників 

частки Статутного капіталу.  
Згідно рішення загальних зборів учасників директором Товариства з 10.08.2022 р. 

призначено Бондаренка Дмитра Анатолійовича.  
 
Інформація про пов’язаних осіб: 
 

Назва/ПІБ Резидентство Ступінь пов’язаності 

Компанія «Балтазар 
Холдінгc Лімітед» 

Мальта 
частка в статутному капіталі  ТОВ «КУА 
«ВСЕСВІТ» 93,0% (пряме володіння) 

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ФІНІГРІФ" 

Україна 
частка в статутному капіталі  ТОВ «КУА 
«ВСЕСВІТ» 7,0% (пряме володіння) 

Маляр Володимир 
Анатолійович 

Україна 
Директор ТОВ «ФІНІГРІФ». Частка в 
статутному капіталі ТОВ «ФІНІГРІФ» 100% 
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(пряме володіння). Частка в СК ТОВ «КУА 
«ВСЕСВІТ» становить 7% (опосередковане 
володіння через ТОВ «ФІНІГРІФ») 

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
АДМІНІСТРАТОР 
ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ» 

Україна 
є учасниками небанківської фінансової групи «ВСІ» 
(рішення НКЦПФР про визнання №29 від 
21.01.2021 року) 

Сотскова Олена 
Анатоліївна 

Україна Директор ТОВ «ВСЕАПФ» 

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНО 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
ДЖЕРЕЛО» Лтд 

Україна 
є учасниками небанківської фінансової групи «ВСІ» 
(рішення НКЦПФР про визнання №29 від 
21.01.2021 року) 

Моторний Станіслав 
Олександрович 

Україна Директор ТОВ «Джерело» Лтд до 10.08.2021 

Бондаренко Дмитро 
Анатолійович 

Україна Директор ТОВ «Джерело» Лтд з 10.08.2021 

Савченко Ярослав 
Павлович 

Україна Директор ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ»  

У 2021 році Товариство здійснювало операції з  пов’язаними особами, а саме:  
               

                                                                                                                     тис. гривень 

Пов’язана особа Суть операції 2021 р. 2020 р. 

ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» 
 

оренда 30 30 

Консультаційні послуги
  

306 - 

поворотно-фінансова 
позика отримана 

2 12 

ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ" 
(«АМАЛЬТЕЯ") 

Комісійна винагорода 24 33 

Консультаційні послуги 26 - 

ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ" 
(«ЕВАНТЕ") 

Консультаційні послуги 27 - 

Комісійна винагорода 27 3 

ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ" 
(«КАЛІСТО") 

Комісійна винагорода 25 73 

Консультаційні послуги  20 

ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ" 
(ВНПФ «37»)  

Комісійна винагорода 
8 - 

ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ" 
(ВНПФ «23»)   

Комісійна винагорода 
1 - 

ТОВ «ВСЕАПФ» Консультаційні послуги 
- 58 

ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ" 
(ВСПІФ "ВСІ") 

Комісійна винагорода 
2 1 

Разом                   541               230 
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Згідно з МСБО 24 «Розкриття інформації про зв'язані сторони» до операцій з  

пов’язаними сторонами також відноситься оплата праці керівництву Товариства. 
Заробітна плата керівництву Товариства за 2021 р. нарахована відповідно до штатного 
розкладу, виплачена вчасно. Виплати, які не передбачені штатним розкладом, не 
нараховувались та  не здійснювались 

8.2. Оподаткування 

Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які 

дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в 

нестабільному 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 змушена буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. 

Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та 

резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва, 

Товариство сплатила усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під 

податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими 

органами протягом трьох років.  

8.3. 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 Товариства визначається на підставі обставин та інформації, які наявні 
на дату балансу. На думку керівництва Товариства, додатковий резерв під фінансові 
активи на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації. 

  

9. ЦІЛІ ТА ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ. 

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з ризиками і 
вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись 
унаслідок впливу суб’єктивних чинників та об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок 
впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено 
кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає 
валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками 
керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, 
кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування 
інструментарію щодо його пом’якшення. 

9.1. Кредитний ризик 

Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий 
інструмент не зможе виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення 
фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим 
інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та дебіторська 
заборгованість. 
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Активи, якім притаманний кредитний ризик,                                   тис. гривень 

Активи 31.12.2021 31.12.2020 

поточні та депозитні рахунки в банках 15 122 

дебіторська заборгованість 481 332 

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка 
кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та 
будь-яка інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові 
зобов’язання. 

9.2. Ринковий ризик 
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові 

потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. 
Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та 
відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збитків, зумовлених 
коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Фонд наражатиметься 
на ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові 
інструменти. 

 

9.2.1. Інший ціновий ризик  
Це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 

фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що 
виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи 
спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або 
його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з 
якими здійснюються операції на ринку. 

Аналіз чутливості до іншого цінового ризику здійснюється за фінансовими 
інструментами, оціненими за 1-м та 2-м рівнем ієрархії справедливої вартості (Примітка 
6.2).  

Активи, якім притаманний інші цінові ризики 

тис. гривень 

Активи 31.12.2021 31.12.2020 

Акції українських емітентів - 2 

В активах Товариства відсутні інструменти яким притаманний інший ціновий ризик.  

9.2.2. Валютний ризик 

Це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 
фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів. 

 Оцінка валютних ризиків здійснюється на основі аналізу чутливості. 

Визначення порогу чутливості здійснювалося на основі статистичних даних НБУ 
щодо динаміки курсу гривні до іноземних валют, на основі яких була розрахована 
історична волатильність курсу, що визначається як стандартне відхилення річної 
дохідності від володіння іноземною валютою за період. 

Валютні ризики виникають у зв’язку з володінням фінансовими інструментами, 
номінованими в іноземній валюті. Курс долара США до гривні протягом 2021 року 
знизився на 3,52 % . 

В активах Товариства відсутні інструменти чутливі до коливань валютного курсу.  
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9.2.3. Відсотковий ризик 
 
Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові 

потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових 
відсоткових ставок.  

Усвідомлюючи значні ризики, пов’язані з коливаннями відсоткових ставок у 
високоінфляційному середовищі, яке є властивим для фінансової системи України, 
Товариство контролює частку активів, розміщених у боргових зобов’язаннях у 
національній та іноземній валютах з фіксованою відсотковою ставкою. 

 

Активи, якім притаманний відсотковий ризик,                          тис. гривень 

Активи 31.12.2021 31.12.2020 

Депозитні рахунки в банках в національній валюті -             86 

 

Моніторинг відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу можливих 
змін відсоткових ставок на вартість відсоткових фінансових інструментів. 

В 2021 році Національний банк України значно підвищив облікову ставку з 6,0%, 
до 9,0 %.  Це має нівелювати вплив додаткових проінфляційних ризиків, поліпшення 
інфляційних очікувань і забезпечення стійкого зниження інфляції. Відсоткові ставки по 
депозитах національній валюті значно не відреагували на підвищення облікової ставки. 
Дохідність гривневих депозитів залишилась нижчою, ніж дохідність ОВДП. Станом на 
31.12.2021 середньозважена ставка за строковими депозитами за даними статистичної 
звітності банків України становила 5,1% річних в національній валюті. Таким чином, 
відсоткові ризики розраховуються, виходячи з фактичної  зміни відсоткових ставок  по 
відповідних фінансових інструментах у 2021 році. 

На звітну дату в активах Товариства відсутні інструменти, яким притаманний 
відсотковий ризик, тому потенційний вплив даного ризику не вимірюється. 

9.3. Ризик ліквідності 

Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні 
зобов’язань, пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом 
поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.  

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. 
Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та 
іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від 
операційної діяльності. 

Керівництво Товариства виконує регулярно заходи щодо мінімізації впливу ризику 
ліквідності:  

- збалансовує активи Товариства за строками реалізації з його зобов’язаннями за 
строками погашення; 

- утримує певного обсягу активи Товариства в ліквідній формі; 
- встановлює внутрішні обмеження обсягу залучених коштів для фінансування 

діяльності Товариства; 
- збалансовує вхідні та вихідні грошові потоки. 

Інформація щодо недисконтованих платежів за фінансовими зобов'язаннями 

Товариства в розрізі строків погашення представлена наступним чином: 
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тис. гривень 

Рік, що закінчився 
31.12.2021р. 

До 1 
місяця 

Від 1 
місяця до 
3 місяців 

Від 3 
місяців до 

1 року 

 

Від 1 
року до 
5 років 

Більше 5 
років 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 

Короткострокові позики 
засновників 

-- -- -- -- -- -- 

Торговельна та інша 

кредиторська 

заборгованість 

- -- 18 -- -- -- 

Поточна заборгованість 
за довгостроковими 
зобов'язаннями 

-- -- -- -- -- -- 

Всього 0 0        18 0 0 0 

Рік, що закінчився 
31.12.2020р. 

До 1 
місяця 

Від 1 
місяця до  
3 місяців 

Від 3 
місяців до  

1 року 

Від 1 
року до 
5 років 

Більше 5 
років 

Всього 

Короткострокові позики 
засновників 

-- -- -- -- -- -- 

Торговельна та інша 
кредиторська 
заборгованість 

-- -- 34 -- -- -- 

Поточна заборгованість 
за довгостроковими 
зобов'язаннями 

-- -- -- -- -- -- 

Всього 0 0 34 0 0 0 

10. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ  

Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей: 
зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб вона і 

надалі забезпечувала дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим 
сторонам; 

забезпечити належний прибуток учасникам Товариства завдяки встановленню цін 
на послуги Товариства, що відповідають рівню ризику. 

Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При 
цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На 
основі отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом 
залучення додаткового капіталу або фінансування.  

Товариство розраховує показники, що використовуються для вимірювання та 
оцінки ризиків та дотримується пруденційних нормативів професійної діяльності, 
встановлених чинним законодавством. Дотримання пруденційних нормативів 
відображається наступним чином: 
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Назва показника 
 

31.12.2021 
 

31.12.2020 
Нормативні 

значення  

Регулятивний капітал  

   

  5 055 549,83    

 

 

5 027 207,93 

 

Не менше 100 відсотків від 
мінімального розміру статутного 
капіталу, встановленого 
законодавством для зазначеного 
виду професійної діяльності на 
фондовому ринку (1 млн.грн.) 

Адекватність 
регулятивного капіталу 

  103,4341 104,30 Не  менше 8%  

Адекватність капіталу 
першого рівня 

103,4341 104,30 Не  менше 4,5 % 

Коефіцієнт левериджу 0,0035 0,0078 Від 0 до 3 

Коефіцієнт    абсолютної 
ліквідності 

0,8289     2,6941     Не  менше 0,2 

Нормативне значення 
нормативу концентрації 
кредитного ризику щодо 
окремого контрагента 

8,3144 

 

 4,23     Не більше 20% 

11. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ. 

Станом на початок військових дій фінансову звітність Товариства за 2021 рік 
оприлюднено не було. Було прийнято рішення проаналізувати вплив військового стану 
країни на  суттєві напрями діяльності Товариства.  

Нами було проведено аналіз структури бенефіціарної власності  Товариства,                    
її клієнтів та постачальників та з’ясовано відсутність осіб, які підпадають під санкції. 
Також у Товаристві відсутні  прямі та непрямі зв’язки з відомими політично значущими 
особами (PEP), що можуть бути пов’язані з підсанкційними білоруськими чи російськими 
фізичними та юридичними особами. 

 Також управлінським персоналом було розглянуто здатність Товариства продовжувати 
свою діяльність на безперервній основі з урахуванням вимог п.п.25-26 МСБО 1 
«Подання фінансової звітності». 

Проводилась оцінка впливу війни з Росією та пов’язаних з нею обставин на  бізнес 
компанії та зроблено висновок, що незважаючи на обставини, вона продовжила свою 
діяльність в умовах воєнного часу  на безперервній основі.  

Що стосується наявності суттєвої невизначеності, пов’язаної із запровадженням 
воєнного стану, можливість здійснення операційної діяльності в режимі он-лайн та 
наявність електронних сервісів дозволяє Товариству продовжувати діяльність на 
безперервній основі з урахуванням вимог п.21 МСБО 10 «Події після звітного періоду». 

        Управлінський персонал не бачить необхідності проведення рекласифікації 
активів, всі домовленості з контрагентами наразі виконуються.  

У зв’язку з відсутністю операцій на фондовому ринку не проводилась нова  оцінка за 
справедливою вартістю та зменшення корисності активів. 

         Після початку військової агресії Росії з урахуванням специфіки можливості 
проводити операційну діяльність в дистанційному режимі, характер і ступінь ризиків, 
пов’язаних із фінансовими інструментами, відповідно до вимог МСФЗ 7 «Фінансові 
інструменти: розкриття інформації» не зазнав значних змін.  




