
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Приватне акціонерне товариство «Українська фондова біржа» 

Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року 

 

1. Інформація про компанію  

       Приватне акціонерне товариство «Українська фондова біржа» є приватним 

акціонерним товариством, створеним 29 жовтня  1991 року.  

       Компанія  займається  організацією  торгівлі на фондовому ринку. Діяльність    

фондової    біржі складається  із   створення   організаційних, технологічних,  

інформаційних, правових та інших умов для збирання та  поширення  інформації  

стосовно  пропозицій  цінних паперів та інших   фінансових   інструментів  і  попиту  на  

них,  проведення регулярних  біржових торгів цінними паперами та іншими фінансовими 

інструментами,  централізованого  укладання  договорів щодо цінних паперів  та  інших  

фінансових  інструментів  згідно  з правилами, встановленими біржею,   

зареєстрованими   у встановленому  законом  порядку. Діяльність з організації торгівлі 

на   фондовому   ринку   може   включати  здійснення  клірингу  та розрахунків   за  

фінансовими  інструментами,  іншими,  ніж  цінні папери., на що Компанія має 

відповідну Ліцензію на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку-

діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку АВ 581214 ,вид. Державною 

комісією з цінних паперів та фондового ринку . 

Офіс Компанії знаходиться в Україні  . 

Юридична та фактична адреса: місто Київ , провулок Рильський , буд.10 

Адреса веб-сторінки Компанії  : www.ukrse.com.ua   

Компанія  має дочірнє підприємство ДП «Біржа» , яке знаходиться в стадії  ліквідації. На 

дату формування звітності УФБ  не здійснювала по відношенню до ДП «Біржа» жодних 

владних повноважень по управлінню його фінансовими чи операційними політиками з 

метою одержання вигід від його діяльності, що виключає наявність відносин контролю. 

 

Учасники 

 

Станом на 31 грудня 2019 року зареєстрованими учасниками Компанії є юридичні 

компанії , які володіють частками у Статутному капіталі: 

Станом на 31 гру дня 2019 р. та 31 грудня 2018 р. у часниками Товариства були: 

Учасники                                  Резиденство    Відсоток участі голосуючих акцій,% 

 

ТОВ "ДЖЕСВАН"                  резидент                              34,45 

ТОВ «Український контракт»  резидент                              53,85 

 

Кількість працівників станом на 31 грудня 2019 р. та 31 грудня 2018 р. складала 15 та 13 

осіб, відповідно 

     

2. Загальна вимога до формування фінансової звітності 

2.1. Достовірне подання га відповідність МСФЗ 

        Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка 

сформована з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів 



 

 

діяльності га грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб 

широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень. 

         Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, шо закінчився 31 

грудня 2019 року, с 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 2019 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 га нормативних актів щодо організації і ведення 

бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать 

вимогам МСФЗ. 

 
2.2. МС'ФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності 

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

оприлюднено стандарт МСФЗ 16 «Оренда», який набув чинності 01 січня 2019 року. 

За рішенням керівництва Товариство МСФЗ 16 «Оренда» до дати набуття чинності 

не застосовується. 

Застосування МСФЗ 16 «Оренда» має суттєвий вплив на фінансову звітність 

Товариства, враховуючи, що Товариство орендує нежитлове приміщення, в якому 

знаходиться офіс, згідно Договору оренди №61 від 01.02.18 р. (орендодавець - ТОВ 

«Український контракт», ідентифікаційний код юридичної особи 21555127). 

 
2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення 

Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна 

валюта України - гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч. 

 
2.4. Припушений про безперервність діяльності 
 

Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення 

безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення 

зобов'язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає 

коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло 

продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до 

принципів безперервності діяльності. 

 

2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності 

Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) 

керівником Товариства 28 лютого 2020 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не 

мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску. 

2.6. Звітний період фінансової звітності 

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний 

рік. тобто період з 01 січня по 31 грудня 2019 року. 



 

 

3. Суттєві положення облікової політики 
 
3.1. Основи оцінки, що застосовані 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», а також інвестиційної нерухомості, яка 

відображається за справедливою вартістю відповідно до МСБО 40 «інвестиційна 

нерухомість». Оцінка справедливої вартості здійснюється з використанням методів 

оцінки фінансових інструментів, дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою 

вартістю». 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 аналогічною 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. 

Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства 

відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» 

та інших чинних МСФЗ. зокрема. МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 15 «Дохід 

від договорів з клієнтами». 

3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках 

Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних 

операції, інших події або у мов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє 

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

З 1 січня 2018 року Товариство застосовує МСФЗ 15 «Дохід від договорів з 

клієнтами». Товариство отримує основний дохід від діяльності з управління активами. 

Застосування МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» на відображення результатів 

діяльності не мало суттєвого впливу. 

 Керівництвом Товариства було прийнято рішення про застосування МСФЗ 9 

«Фінансові інструменти» з 1 січня 2015 року (застосування МСФЗ раніше дати набуття 

чинності дозволяється). Зокрема, нові вимоги до класифікації фінансових активів і 

зобов'язань.  

З 1 січня 2018 року МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» має нову редакцію, яка серед 

іншого передбачає зміну підходів до зменшення корисності фінансових інструментів. 

Враховуючи класифікацію фінансових активів, шо використовується Товариством, 

розрахунок очікуваних кредитних збитків застосовується до фінансових активів, що 

оцінюються за амортизованою вартістю..  

3.2.3. Форма та назви фінансових звітів 

Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, 



 

 

встановленим НП(С)БО І «Загальні вимоги до фінансової звітності», та форми Приміток, 

що розроблені у відповідності до МСФЗ. 

3.2.4. Методи подання інформації  фінансових звітах 

   Згідно МСФЗ та враховуючи П(С)БО І 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 виграти класифікують відповідно до 

їх функцій як частини собівартості чи. наприклад, витрат на збут або адміністративну 

діяльність. 

Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух 

грошових коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким 

розкривається інформація про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат 

грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень та грошових 

виплат формується на підставі облікових записів Товариства. 

3.3. 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 продаж) фінансових 

інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку. 

За строком виконання фінансові активи та фінансові зобов'язання поділяються на 

поточні (зі строком виконання зобов'язань до 12 місяців) та довгострокові (зі строком 

виконання зобов'язань більше 12 місяців). 
Товариство класифікує фінансові активи як такі, що оцінюються у подальшому або за 
амортизованою собівартістю, або за справедливою вартістю на основі обох таких 
чинників: 

а) моделі бізнесу суб'єкта господарювання дія управління фінансовими активами;  

б) характеристик контрактних грошових потоків фінансового активу. 

Товариство визнає такі категорії фінансових активів: 

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

результату переоцінки у прибутку або збитку : 

• фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю. 

Товариство визнає такі категорії фінансових зобов'язань: 

• фінансові зобов'язання, оцінені за 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 . 
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. 

Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається 



 

 

нижче у відповідних розділах облікової політики. 

3.3.2. Грошові кошти ти їхні еквіваленти 

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

Еквіваленти грошових коштів - це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які 

вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний 

ризик зміни вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів 

тільки в разі короткого строку погашення, наприклад протягом не більше ніж три місяці 

з дати придбання. 

Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними 

проводитися в національній валюті та в іноземній валюті. 

Іноземна валюта - це валюта інша ніж функціональна валюта, яка визначена в п.2.3 

цих Приміток. 

Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям 

визнання активами. 

Подальша оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою вартістю, яка 

дорівнює їх номінальній вартості. 

Подальша оцінка еквівалентів грошових коштів, представлених депозитами, 

здійснюється за амортизованою собівартістю.. 

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,  та  активи, які є у Компанії. 

Після первісного визнання Товариство оцінює їх за амортизованою собівартістю, 

застосовуючи метод ефективного відсотка. 

Застосовуючи аналіз дисконтованих грошових потоків. Товариство використовує 

одну чи кілька ставок дисконтування , 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 будуть здійснюватися платежі. 

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. Дія виконання такої оцінки Товариство 

порівнює ризик настання дефолту (невиконання зобов'язань) за фінансовим 



 

 

інструментом станом на звітну дату з ризиком настання дефолту за фінансовим 

інструментом станом на дату первісного визнання, і враховує при цьому обгрунтовано 

необхідну та підтверджувану інформацію, що є доступною без надмірних витрат або 

зусиль, і вказує на значне зростання кредитною 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. 

Товариство відносно банківських депозитів мас наступну модель розрахунку збитку 

від знецінення фінансового активу: 

при розміщенні депозиту в банку з високою надійністю (інвестиційний рівень 

рейтингу uaААА. uaАА. uaА. uaВВВ та банки, що мають прогноз "стабільний», шо 

присвоюється рейтинговими агентствами, які внесені до Державного реєстру 

уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розміщення коштів резерв 

збитків розраховується в залежності від строку та умов розміщення (при розміщенні від І 

до 3-х місяців - розмір збитку складає 0%. від 3-х місяців до І року - 1% від суми 

розміщення, більше І року - 2%): 

при розміщенні депозиту в банку з більш низьким кредитним рейтингом (спекулятивний 

рівень рейтингу, що присвоюється рейтинговими агентствами, які внесені до 

Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату 

розміщення коштів резерв збитку розраховується у розмірі від 7% до 20% від суми 

вкладу в залежності в розміру ризиків. 

Дебіторська заборгованість 

Безумовна дебіторська заборгованість визнається як актив тоді, коли Товариство 

стає стороною договору та. внаслідок цього, набуває юридичне право одержати грошові 

кошти. 

Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою 
вартістю. 

Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості 

відбувається за амортизованою вартістю. 

Поточну дебіторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство 

оцінює за сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 

3.3.4. 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: 

• Керівництво Товариства сподівається погасити зобов’язання або зобов'язання 

підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду; 

• Керівництво Товариства не має безумовного права відстрочити погашення 

зобов’язання протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного 

періоду. 

Поточні зобов'язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям 

визнання зобов'язань. 

Поточні зобов'язання оцінюються у подальшому за амортизованою вартістю. 

Поточну кредиторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство 

оцінює за сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 

3.3.5. Згортання фінансових активів та зобов'язань 

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

право здійснювати залік визнаних у балансі сум і мас намір або зробити взаємозалік. або 

реалізувати актив га виконали зобов'язання одночасно 

3.4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів 

3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів 

Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з 

метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення 

адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного 

використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6000 грн. 

Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому основні 

засоби оцінюються за їх 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 виграти, які задовольняють критеріям 

визнання активу . 

3.4.3. Амортизація основних засобів. 

Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом 

виходячи з кількості років корисного використання: 

будівлі - 80 років: 

машини та обладнання - 5 років 

транспортні засоби - 7 років 

меблі - 5 років. 

інші - 3 роки 
 

Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх 

корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для 



 

 

використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат. яка відбувається 

раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу , або на дату, з 

якої припиняють визнання активу. 

3.4.4. Нематеріальні активи 

Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої 

накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності 

Амортизація нематеріальних активів здійснюється лінійним способом протягом строку 

корисного використання. Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних 

або інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав. 

3.4.5. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів 

На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність 

активу може зменшитися. Товариство зменшу є 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. Втрати на 

операцію включаються до первісної вартості. Собівартість придбаної інвестиційної 

нерухомості включає ціну її придбання та будь-які виграти, які безпосередньо віднесені 

до придбання. Безпосередньо віднесені витрати охоплюють, наприклад, винагороди за 

надання професійних юридичних послуг, податки, пов'язані з передачею права власності, 

та інші витрати на операцію. 

Оцінка після визнання здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки. 

Прибуток або збиток від зміни в справедливій вартості інвестиційної нерухомості 



 

 

визнається в прибутку або збитку . Амортизація на такі активи не нараховується. 

Справедлива вартість інвестиційної нерухомості зазвичай визначається із 

залученням незалежного оцінювача. Періодичність перегляду справедливої вартості 

зумовлюється суттєвими для обліку коливаннями цін на ринку подібної нерухомості. 

Справедлива вартість незавершеного будівництва дорівнює вартості завершеного об’єкта 

за вирахуванням витрат на закінчення будівництва. 

Якщо оцінити справедливу вартість неможливо, Товариство обрає для оцінки 

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

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

розкриваються причини, з яких не використовується справедлива вартість. 

3.6. Облікові політики щодо непоточних активів, утримуваних для продажу 

Товариство класифікує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його 

балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не 

поточного використання. Непоточні активи, утримувані дія продажу, оцінюються і 

відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: балансовою 

або справедливою вартістю з вирахуванням втрат на операції, пов'язані з продажем. 

Амортизація на такі активи не нараховується. Збиток від зменшення корисності при 

первісному чи подальшому списанні активу до справедливої вартості за вирахуванням 

витрат на продаж визнається у звіті про фінансові результати. 

3.7. Облікові політики щодо оренди 

Відповідно до МСБО 16 «Оренда», підприємство визначає, чи є угода орендою 

(містить ознаки оренди), базується на аналізі змісту угоди. Договір у цілому (його окремі 

компоненти) вважатимуть договором оренди, якщо за ним передають право 

контролювати використання ідентифікованого активу протягом певного періоду в обмін 

на відшкодування. 

Підприємство як орендар 

На дату початку оренди підприємство оцінює актив у формі права користування за 

первісною вартістю, куди входить: 

– величина первісної оцінки зобов’язання з оренди; 

– орендні платежі на дату початку оренди або до такої дати за вирахуванням 

отриманих дисконтів; 

– будь-які початкові прямі витрати, здійснені орендарем; 

– оцінка витрат, які здійснить орендар під час демонтажу й переміщення базового 

активу після закінчення договору. 

На дату початку оренди підприємство оцінює зобов’язання з оренди за поточною 

вартістю орендних платежів, які ще не здійснено на цю дату. Орендні платежі 

дисконтують із використанням відсоткової ставки, передбаченої в договорі оренди. 

Якщо таку ставку не можна легко визначити, підприємство використовує ефективну 

відсоткову ставку залучення додаткових позикових коштів у тій самій валюті, 

розраховану з останньої річної або проміжної звітності, складеної на дату укладення 

договору. 

Строк оренди, визначений компанією, складається з невідмовного періоду оренди 

разом з періодами, які охоплюються можливістю продовження оренди у випадку , якщо 

компанія обгрунтовано впевнена у тому, що вона реалізує таку можливість, та періодами 

,які охоплюються можливістю припинити дію оренди , якщо компанія обгрунтовано 

впевнена у тому, що вона не реалізує таку можливість. 

     Договір оренди передбачає перехід орендареві після закінчення строку оренди 

практично всіх ризиків і вигід від володіння матеріальним необоротним активом. 

Підприємство враховує у себе на балансі основний засіб відповідно до МСБО (IAS) 16 

"Основні засоби". В інших випадках орендне право орендар враховує як право 



 

 

користування майном згідно з МСБО (IAS) 38 "Нематеріальні активи". 

Підприємство не застосовує зазначених вимог щодо короткострокової оренди або 

оренди, у якій базовий актив має вартість менше ніж 20 тис. грн. Підприємство-орендар 

визнає орендні платежі щодо такої оренди як витрати лінійним методом протягом строку 

оренди.  

В подальшому, компанія оцінює актив з права користування за собівартістю з 

вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків 

внаслідок зменшення корисності, та з коригуванням на будь-яку переоцінку орендного 

зобов’язання. 

Орендне зобов’язання переоцінюється, якщо виконується будь-яка з таких двох 

умов: або змінився строк оренди, або змінилася оцінка можливості придбання базового 

активу. Переоцінка здійснюється шляхом дисконтування переглянутих орендних 

платежів з використанням переглянутої ставки дисконту. 

Також, якщо наявна модифікація оренди, яка обліковується як окрема оренда, 

орендар має переоцінити орендне зобов’язання шляхом коригування активу з права 

користування. 

Амортизація відноситься на прибутки і збитки за прямолінійним методом 
3.8. Облікові політики щодо податку на прибуток 

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

відстроченого податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, 

що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за 

звітний період. Поточні витрати Товариства за податками розраховуються з 

використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу. 

Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов'язань та 

являє собою податкові активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових 

різниць між балансовою вартістю активу чи зобов'язання в балансі та їх податковою 

базою. 

Відстрочені податкові зобов'язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових 

різниць, що підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з 

урахуванням імовірності наявності в майбутньому оподатковуваного прибутку за 

рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. 

Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату й 

зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий 

оподаткований прибуток, достатній, щоб дозволити використати вигоду від 

відстроченого податкового активу повністю або частково. 

Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які. як очікується, 

будуть застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов'язань. 

Товариство визнає поточні та відстрочені податки як витрати або дохід і включає в 

прибуток або збиток за звітний період, окрім випадків, коли податки виникають від 

операцій або подій, які визнаються прямо у власному капіталі або від об'єднання бізнесу. 

Товариство визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок 

належить до статей, які відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому 

чи в іншому періоді. 

3.9. Облікові політики щодо інших активів та зобов'язань 

3.9. 1. Забезпечення 

Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість 

(юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше 

можливо, ніж неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсів, 



 

 

котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання. 

Товариство також створює резерв витрат на оплату щорічних (основних та 

додаткових) відпусток. Розрахунок такого резерву здійснюється на підставі правил 

Облікової політики Товариства. Розмір створеного резерву оплати відпусток підлягає 

інвентаризації на кінець року. Розмір відрахувань до резерву відпусток, включаючи 

відрахування на соціальне страхування з цих сум. розраховуються виходячи з кількості 

днів фактично невикористаної працівниками відпустки та їхнього середньоденного 

заробітку на момент проведення такого розрахунку . Також можуть враховуватися інші 

об'єктивні фактори, що впливають на розрахунок цього показника. У разі необхідності 

робиться коригуюча проводка в бухгалтерському обліку згідно даних інвентаризації 

резерву відпусток. 

3.9.2. Виплати працівникам 

Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як 

зобов'язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає 

очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення 

відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні 

виплати відпускних. 

3.9.3. Пенсійні зобов'язання 

Відповідно до українського законодавства. Товариство утримує внески із заробітної 

плати працівників до Пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні 

відрахування із поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати відображаються у 

періоді, в якому були надані працівниками послуги, що надають їм право на одержання 

внесків, та зароблена відповідна заробітна платня.. 
 

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

3.10. 1 Доходи ти 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 участі в торгах 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 участі в торгах оформлюється актом 

виконаних робіт, в якому відображається розрахунок (оцінка) досягнутих результатів на 

звітну дату . 

 

Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню 

та критеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення 

активів або зменшення зобов’язань. 

Витрати - це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді 

вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов'язань, результатом чого є 

зменшення чистих активів, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам. 

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

Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не 

надають майбутніх економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні 

вигоди не відповідають або перестають відповідати визнанню як активу у звіті про 

фінансовий стан. 

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

виникають зобов’язання без визнання активу. 

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

3.10.2. Витрати за позиками 

Виграти за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не 

капіталізуються як частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. 

Товариство в звітному періоді не мало витрат за позиками , але проводить постійний 

аналіз фінансового стану для використання позики , як фінансового інструменту. 

3.10.3. Операції з іноземною валютою (у разі наявності) 

Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним 

курсом обміну Національного банку України на дату проведення операцій. 

Монетарні активи та зобов'язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються 

в гривню за відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. Немонетарні статті, які 

оцінюються за історичною собівартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом 

на дату операції, немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в 

іноземній валюті, відображаються за курсом на дату визначення справедливої вартості. 

Курсові різниці, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в 

прибутку або збитку в тому періоді, у якому вони виникають. 

Товариство використовувало обмінні курси на дату балансу: 

3.10.4. Умовні зобов’язання та активи. 

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

Інформація про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, 

які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні 

активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження 

економічних вигід є ймовірним. 

4. Основні припущення, оцінки та судження 

При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які 

мають вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ. МСБО та 

тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. 

Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за 

існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються 

судження щодо балансової вартості активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки 

базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про поточні події, фактичні 

результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі судження 

с особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та 

області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки 

фінансової звітності за МСФЗ. наведені нижче. 



 

 

 
4.1. Судження щодо операцій, подій або умов та 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 дія 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 дія розроблення стандартів, іншу професійну літературу з 

обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать 

вищезазначеним джерелам. 

 
Операції, що не регламентуються МСФЗ Товариством не здійснювались. 

4.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства 

Справедлива вартість інвестицій, шо активно обертаються на організованих 

фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент 

закриття торгів на звітну дату, у інших випадках оцінка справедливої вартості 

грунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої 

економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших 

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

 
4.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів 

Протягом звітного 2018 року переоцінка інвестиційної нерухомості із залученням 

незалежних оцінювачів не здійснювалась. 

Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають 

стосунок до оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є 

ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що: 

а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки 

оцінки базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, 

волатильності, змін валютних курсів, показників кредитоспроможності 

контрагентів, коригувань під час оцінки і метру ментів, а також специфічних 

особливостей операцій: та 

б) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а 

також на доходи (витрати) може бути значним. 

Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових 

ставок, волатильності. курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, лати 

оферти і коригувань піл 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. 

Розуміючи важливість використання облікових оцінок та припущень щодо 

справедливої вартості фінансових активів в разі відсутності вхідних даних щодо 

справедливої вартості першого рівня. Керівництво Товариства планує використовувати 

оцінки та судження які базуються на професійній компетенції працівників Підприємства, 

досвіді та минулих подіях, а також з використанням розрахунків та моделей вартості 

фінансових активів. Залучення зовнішніх експертних оцінок щодо таких фінансових 

інструментів де оцінка, яка базується на професійній компетенції, досвіді та розрахунках 

є недостатньою, на думку  Керівництва є прийнятним та необхідним. 

Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може 

мати значний вплив на передбачувану справедливу вартість. 

 
4.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів 

Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання 

фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне 

судження за цим питанням грунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його 

прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які можуть 

бути пов'язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним 

керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових 

інструментів. 

 
4.5. Використання ставок дисконтування 

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 роді 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 31.12.2019 середньозважена ставка за портфелем банківських 

депозитів у національній валюті в банках, у яких не введено тимчасову адміністрацію 

або не запроваджено ліквідаційну комісію, становила 16,0 % річних. Інформація, що 

використана для визначення середньозваженої ставки одержана з офіційного сайту НБУ 

за посиланням https://bank.gov.ua/files/Procentlastb_DEP.xls  розділ “Вартість строкових 

депозитів ”. 

4.6. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів 

          Відносно фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю. 

Товариство на дату виникнення фінансових активів на  кожну звітну дату визначає 

рівень 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 е специфічними для позичальника, 

https://bank.gov.ua/files/Procentlastb_DEP.xls


 

 

(наприклад, здійснення модифікації або реструктуризації). 

Кредитний ризик за фінансовим інструментом вважається низьким, якщо 

фінансовий інструмент мас 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, шо він вважався інструментом із низьким 

кредитним ризиком у попередньому звітному періоді, але не вважається таким станом 

на звітну дату. У такому випадку Товариство з'ясовує, чи мало місце значне зростання 

кредитного ризику з моменту первісного визнання, а отже чи постала потреба у 

визнанні очікуваних кредитних збитків за весь строк дії. 

Очікувані кредитні збитки відображають власні очікування Товариства щодо 

кредитних збитків. 

5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості 

5.1. Методики оцінювання га вхідні дані, використані для складання оцінок за 

справедливою вартістю 

   

 Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів 

га зобов'язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 га 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 та їх 

еквіваленти 

Первісна та подальша оцінка 

грошових коштів та їх 

еквівалентів здійснюється за 

справедливою вартістю, яка 

дорівнює їх номінальній вартості 

Ринковий Офіційні курси 

НБУ 

Депозити (крім 

депозитів до 

запитання) 

Первісна оцінка депозиту 

здійснюється за його 

справедливою вартістю, яка 

зазвичай дорівнює його 

номінальній вартості. Подальша 

оцінка депозитів у національній 

валюті здійснюється за 

справедливою вартістю 

очікуваних грошових потоків 

Дохідний 

(дисконтуван

ня грошових 

потоків) 

Ставки за 

депозитами, 

ефективні ставки 

за депозитними 

договорами 

Дебіторська 

заборгованість 

Первісна та подальша оцінка 

дебіторської заборгованості 
Дохідний Контрактні 

умови, 



 

 

здійснюється за справедливою 

вартістю, яка дорівнює вартості 

погашення, тобто сумі очікуваних 

контрактних грошових потоків на 

дату оцінки. 

ймовірність 

погашення, 

очікувані вхідні 

грошові потоки 

Поточні зобов’язання Первісна та подальша оцінка 

поточних зобов’язань 

здійснюється за вартістю 

погашення 

Витратний Контрактні 

умови, 

ймовірність 

погашення, 

очікувані вихідні 

грошові потоки 

Інвестиційна 

нерухомість 

Первісна оцінка інвестиційної 

нерухомості здійснюється за 

собівартістю. Подальша оцінка 

інвестиційної нерухомості 

здійснюється  за справедливою 

вартістю на дату оцінки 

Ринковий 

дохідний 

Ціни на ринку 

нерухомості, 

дані оцінки 

професійних 

оцінювачів 

 

 Інвестиційній нерухомості в 2018 на балансі Товариства не обліковувалося. 

В 2019 році на балансі Товариства обліковується інвестиційна нерухомість за 

справедливою вартістю 12 645 тис. грн. 

 Впливу оцінок справедливої вартості на прибуток або збиток на протязі 2018-2019 

років не було. 
 
Класи активів та 

зобов'язань, 

оцінених за 

справедливою 

вартістю 

1 рівень 

(ті. що мають 

котирування, та 

спостережуються 

) 

2 рівень 

(ті. що не мають 

котирувань, але 

спостережувані) 

3 рівень 

(ті, що не мають 

котирувань і не є 

спостережуваними) 

Усього 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Дата оцінки 31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18 

Інвестиційна 

нерухомість 

— — — — 12645  — 12645   - 

Інструменти 

капіталу (акції) 
             — — —       —  — —  

— — 

 
5.3 Переміщення між 2-м та 3-м рівнями ієрархії справедливої вартості 
 
 

У попередньому 2019 році переведень між рівнями ієрархії не було. 

5.4. Рух активів, що оцінюються за справедливою вартістю і використанням 

вихідних даних 3-го рівня ієрархії 

 

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

справедливої вартості на прибуток або збиток 

 

 



 

 

     Класи активів. 
оцінених за 

справедливою 
вартістю з 

використанням 
3-го рівня 

ієрархії 

Залишки 

станом на 

31.12.2018 

Придбання 

переоцінка 

Переведення до 

складу 

інвестиційної 

нерухомості 

Залишки 

станом на 

31.12.2019 

Стаття(статті) у 

прибутку або збитку, у 

якій прибутки або 

збитки визнані 

Інвестиційна 
нерухомість 

0 12645 12645 - 

       
5.5. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» 
Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю 

 

 
Бал.вартість 

2019 
Бал.вартість 2018 Справедл.вартість 2019 Справедл.вартість 2018 

Фінансові 
активи 

    

Короткострок
ові депозити 

2295            1938 2295 1938 

Гротові кошти 
та їх 
еквіваленти 

92             650 92 650 

 

Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування 

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

залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка 

може бути корисною для користувачів фінансової звітності.  

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

6.1. Дохід від реалізації 

6.2. Собівартість реалізації 
 
    Найменування статті 2019 2018 

Витрати на електроенергію 172 136 

Витрати на теплоенергію 225 251 

Витрати на персонал 676 495 

Амортизація - 234 

Інші - - 

Всього 1073 1116 

 
6.3.Інші доходи, інші витрати 
 
    Найменування статті 2019 2018 

Доходи від позитивної операційної курсової різниці 115 189 

Доходи 2019 2018 

Дохід від основного виду діяльності       9           1 

Дохід від реалізації інших послуг    4006        3744 

Всього доходи від реалізації    4015        3745 

 



 

 

Доходи від безоплатно одержаних активів 33 33 

Дохід від зміни справедливої вартості інвестиційної 

нерухомост і 

- - 

Інші доходи 1 - 

Відшкодування раніше списаних активів - - 

Доходи від субсидії - - 

Всього 149 222 

Інші витрати 9 - 

Всього 9 - 

 Операційні витрати від інвестиційної нерухомості, яка принесла доходи від оренди, 

за рік. що закінчився 31 грудня 2019 склали 1319 тис. грн.  

6.4. Адміністративні витрати, інші операційні витрати 
     Найменування статті           2019             2018 

Витрати на персонал 1012 709 

Аудиторські послуги 19 10 

Витрати на зв’язок 53 66 

Навчання та підвищення кваліфікації 5 16 

Інші 1727 1677 

Всього адміністративних витрат 2816 2478 

Інші витрати 4 - 

Благодійність - - 

Витрати від операційної курсової р 435 218 

Представницькі витрати - - 

Штрафи, пені 4 3 

Всього інших операційних витрат 443 221 

6.5. Податок на прибуток 

Основні компоненти витрат з податку на прибуток за звітний період: 

                                                                                                     
                          
 
      За 

результатом всіх видів діяльності в 2019 році Компанією отриманий  збиток в розмірі 

250 тис. грн.  Сума податку на прибуток відображеного в фінансовій звітності за рік, що 

закінчився 31 грудня 2019 не нарахований , згідно з нормами податкового законодавства 

України. 
 
 
6.6. Фінансові доходи та витрати 

    Найменування статті 2019 2018 
   

Відсотки на депозитному рахунку в банку 100 52 

Всього процентні доходи 100 52 
Процентні витрати             173               - 

Банківські кредити та овердрафти -                  - 

Прибуток до оподаткування 

Збитки минулих періодів                                                                                                                                                                                               

    (250) 

   ( 992) 

 204 

(632) 
Всього прибуток до оподаткування   -         - 

Податкова ставка 

Витрати з податку на прибуток                                                                                                                                                          

18%      18% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Фінансовий лізинг - - 

Всього процентні витрати 173 - 

 
6.7.Збитки вії непоточних активів, утримувані для продажу. 

Станом на 31.12.2019 Товариство  не мас непоточні активи, утримуваних для 

продажу . Збитки від непоточних активів, утримуваних для продажу у 2019 р. та 2018р 

не нараховувались.  

    6.8.Нематеріальні активи 

За історичною вартістю Нематеріальні 

активи 

Незавершене 
будівництво 

Всього 

31 грудня 2018 року 1005 - 1005 

Надходження               - - - 

Вибуття 10 - 10 

31 грудня 2019 року 995 - 995 

Накопичена амортизація                              

31 грудня 2019 року 207 - 207 

Нарахування за рік 33 - 33 

Вибуття - -              - 

31 грудня 2018 року 174 - 174 

Чиста балансова вартість                 

31 грудня 2019 року 788 - 788 

31 грудня 2018 року 831 - 831 

 
6.9. Основні засоби 
 

За історичною 

вартістю 

Будівлі Машини 

та 

обладнанання 

 

Транспорт Меблі та 

приладдя 

Інші 

основні 

засоби 

 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 

31 грудня 2018 

року 

13904 69 111       396 9 14489 

Надходження 1523 - -        37     -    1560 

Вибуття    (12645) -      (111)   (50) -  (12645) 

31 грудня 2019 

року 

1533 69 -       383 9 1994 

Накопичена 

амортизація 

      

31 грудня 2018 

року 

1372          61 90    292 - 1816 

Нарахування за 

рік 

465 -       -          - -     465 

Зменшення 

корисності 

- - - - - - 

Вибуття      (1286) -     (90) - -   (1376) 



 

 

31 грудня 2019 

року 

  461          61 90    292 0 905 

Чиста балансова 

вартість 

     0 

31 грудня 2019 

року 

981    8    -       91    9  1 089 

31 грудня 2018 

року 

12532 8 21 104 9 12673 

 

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років у складі основних засобів повністю зношені 

основні засоби становлять 8 817 тис. гри. та 8352 тис. гри. відповідно. 

6.10.Грошові кошти 

Станом на 31.12.2019 р. на поточному рахунку у банку обліковуються за 

номінальною вартістю грошові кошти на суму 2387 тис. гри. Поточний рахунок відкрито у 

банку АТ «Укрексімбанк». 

6.11. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю 

Станом на 31.12.2019 року еквіваленти грошових коштів на суму 1895 тис. грн. 

утримуються у вигляді банківського депозиту в АТ «Укрексімбанк». Згідно Угоди 

банківського вкладу №40115W98 від 23 червня 2015 року. Строк повернення вкладу 05 

лютого 2020 року. 

Грошові кошти на депозитному рахунку розміщені у банку, який є надійним. 
За даними рейтингу надійності банків, що здійснюється рейтинговим агентством, яке 

внесене до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР. даний 

банк має кредитний рейтинг інвестиційного рівня uaАА+ . Кредитний ризик визначений 

як низький. Враховуючи той факт, що строк розміщення коштів на депозитному рахунку є 

короткостроковий (до З-х місяців), очікуваний кредитний збиток Товариством визнаний 

при оцінці цього фінансового активу становить «0». 

 
6.12. Дебіторська заборгованість 
 
      Найменування статті 31 грудин 2019 31 грудня 2018 

Дебіторська заборгованість  66 116 

Очікувані кредитні збитки щодо 

дебіторської заборгованості 

(3) (25) 

Розрахунки з бюджетом 113 113 

Інша дебіторська заборгованість - 3 

Балансова вартість всього: 176                        207 

 

Дебіторська заборгованість Товариства не мас забезпечення. Прострочена 

дебіторська заборгованість складає 3 тис. грн. 

6.13.Інвестиційна нерухомість 

 
 

 

      01 січня 2019 році Товариство перевело  частину основних засобів до складу 

інвестиційної нерухомості, а саме частину  будівлі , яка є власністю підприємства та  

надана  у оренду згідно кількома  угодами про оренду. Включення до складу інвестиційної 

нерухомості  здійснене  за справедливою вартістю . 



 

 

         Найменування статті  2019            2018 

Інвестиційна нерухомість 12645 - 

Всього інвестиційна нерухомість 12645 - 

Основні засоби (будівлі, споруди) - 12645 

Всього основні засоби(будівлі, споруди) - 12645 

 
 
 
 
 
6.14.Запаси 

         Найменування статті 31 грудня 2019 31 грудня 2018 

Витратні матеріали (за історичною 

собівартістю) 

5                    28 

Всього запаси 5                    28 

 
 
6.15.Власний капітал 

Станом на 31 грудня 2019 року зареєстрований га сплачений капітал складав 15400 

тис. грн. Станом на 31 грудня 2018 року зареєстрований та сплачений капітал складав з 

15400 тис. грн. 

 
Структура власного капіталу: 
 

Найменування статті Станом на 
31.12.2018р. 

Станом на 

31.12.2018р. 

Статутний капітал 15400 15400 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (1242) (993) 

Всього власний капітал 15968 16250 

 

 

6.16.Гранти та субсидії 

Станом на 3І грудня 2019  гранти та субсидіїї в фінансовій звітності не відображені. 

 

6.17. Короткострокові забезпечення 

 31 грудня 2019 31 грудня 2018 

Резерв відпусток 6                       3 

Всього 6 3 

 

6.18. Фінансова оренда 

Договірні зобов’язання з оренди 

      З 1 січня 2019 року підприємство почало використовувати стандарт МСФЗ 16 Оренда 

, який був випущений Радою з МСФЗ в 2016 році Підприємство орендує офісне 

приміщення у ТОВ“Український контракт». Право дострокового розірвання договору 

передбачене тільки для орендаря й орендар має намір не припиняти достроково договір, 

то строк оренди становить 3 роки.  Згідно з договором , орендований об’ект є 



 

 

ідентифікованим активом , який в обліку відображений на рах.103(1)»Актив у формі 

права користування за орендованим приміщенням». 

     На підставі аналізу умов договору (категорія орендодавця, строки оренди, орендні 

ставки та порядок їх індексації, цільове використання орендованого майна, ставки 

дисконтування, очікувані індекси інфляції та ін.) керівництво підприємства ухвалило 

рішення враховувати їх як право користування майном у складі нематеріальних активів 

із одночасним визнанням зобов’язань на період дії договорів оренди. 

При цьому застосовано такі припущення: 

– активи й зобов’язання з оренди оцінені за теперішньою вартістю мінімальних орендних 

платежів, які підлягають сплаті до кінця дії договорів оренди або іншого платного 

користування; 

– ставка дисконтування, яку прийнято для договорів 2019 року, становить 20 %; 

– прогнозний рівень інфляції на 2018 – 2020 роки прийнято на рівні 8 %, що відповідає 

макроекономічним прогнозам по Україні, зробленим на початку звітного року; 

        Право користування майном початково оцінено з огляду на залишковий термін дії 

договору на дату першого застосування МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" – з 1 січня 2019 р. 

          Первісне визнання активу обліковується як теперішня (продисконтована) вартість 

орендних платежів, не сплачених на дату початку оренди. 

 Право користування майном за договорами оренди 

Показники  2019 

Первісна вартість 

На 1 січня 1523 

Надходження  

Вибуття (465) 

На 31 грудня 1058 

Амортизація   

На 1 січня (0) 

Нараховано за рік 465 

Вибуття  

На 31 грудня 465 

Балансова вартість  

На 1 січня 1523 

На 31 грудня 1058 

 
 
   Мінімальні орендні платежі майбутніх періодів за договорами оренди, а також поточну 

вартість чистих мінімальних орендних платежів, визнаних у звіті про фінансовий стан 

товариства на звітну дату, наведено далі в таблиці. 

№ Дата  Сума платежу Коефіцієнт дисконтування Дисконтована сума 

зобовязань 

  01.12.2018 50 000,00 здійснено на початок оренди 

1 01.01.2019 50 000,00 0,98888 49 443,76 

2 01.02.2019 50 000,00 0,97787 48 893,70 



 

 

3 01.03.2019 50 000,00 0,96700 48 349,77 

4 01.04.2019 50 000,00 0,95624 47 811,88 

5 01.05.2019 50 000,00 0,94560 47 279,99 

6 01.06.2019 50 000,00 0,93508 46 754,00 

7 01.07.2019 50 000,00 0,92468 46 233,87 

8 01.08.2019 50 000,00 0,91439 45 719,53 

9 01.09.2019 50 000,00 0,90422 45 210,90 

10 01.10.2019 50 000,00 0,89416 44 707,94 

11 01.11.2019 50 000,00 0,88421 44 210,57 

12 01.12.2019 50 000,00 0,87437 43 718,74 

13 01.01.2020 50 000,00 0,86465 43 232,37 

14 01.02.2020 50 000,00 0,85503 42 751,42 

15 01.03.2020 50 000,00 0,84552 42 275,81 

16 01.04.2020 50 000,00 0,83611 41 805,50 

17 01.05.2020 50 000,00 0,82681 41 340,42 

18 01.06.2020 50 000,00 0,81761 40 880,52 

19 01.07.2020 50 000,00 0,80851 40 425,73 

20 01.08.2020 50 000,00 0,79952 39 976,00 

21 01.09.2020 50 000,00 0,79063 39 531,27 

22 01.10.2020 50 000,00 0,78183 39 091,49 

23 01.11.2020 50 000,00 0,77313 38 656,60 

24 01.12.2020 50 000,00 0,76453 38 226,56 

25 01.01.2021 50 000,00 0,75603 37 801,29 

26 01.02.2021 50 000,00 0,74762 37 380,76 

27 01.03.2021 50 000,00 0,73930 36 964,90 

28 01.04.2021 50 000,00 0,73107 36 553,67 

29 01.05.2021 50 000,00 0,72294 36 147,02 

30 01.06.2021 50 000,00 0,71490 35 744,89 

31 01.07.2021 50 000,00 0,70694 35 347,23 

32 01.08.2021 50 000,00 0,69908 34 954,00 

33 01.09.2021 50 000,00 0,69130 34 565,14 

34 01.10.2021 50 000,00 0,68361 34 180,61 

35 01.11.2021 50 000,00 0,67601 33 800,36 

36 01.12.2021 50 000,00 0,66849 33 424,33 

Всього   1 850 000,00   1 473 392,56 

          Товариство уклало низку договір оренди  нерухомості з юридичною особою. 

Зобов’язання за договором оренди є незабезпеченими. 

Інформацію про стан розрахунків за таким договором у звітних періодах подано нижче. 

Облік зобов’язань .Після первісного визнання зобов’язання з оренди змінюється 

наступним чином: 

Збільшується  на величину нарахованих процентних витрат. За період з 01січня 2019 по 

31.12.2019  року процентні витрати склали 173тис. грн. 

 

Заборгованість на 31.12.2019 року відображена як інщі довгострокові  зобов’язання та 

складає 1096 тис. грн. 

Зобов’язання  з оренди на 01.01.2019року становить 1523 тис.грн. 



 

 

  

період 

заборгованість на 

початок періоду 

сплачені 

орендні 

платежі 

зобовязання на 

які 

нараховуються 

відсотки 

нараховані 

витрати з 

дисконтування 

зобовязань 

заборгованість на 

кінець періоду 

01.01.2019 1 523 392,56 50 000,00 1 473 392,56 16 575,67 1 489 968,23 

01.02.2019         1 489 968,23  50 000,00 1 439 968,23 16 199,64 1 456 167,87 

01.03.2019         1 456 167,87  50 000,00 1 406 167,87 15 819,39 1 421 987,26 

01.04.2019         1 421 987,26  50 000,00 1 371 987,26 15 434,86 1 387 422,12 

01.05.2019         1 387 422,12  50 000,00 1 337 422,12 15 046,00 1 352 468,12 

01.06.2019         1 352 468,12  50 000,00 1 302 468,12 14 652,77 1 317 120,88 

01.07.2019         1 317 120,88  50 000,00 1 267 120,88 14 255,11 1 281 375,99 

01.08.2019         1 281 375,99  50 000,00 1 231 375,99 13 852,98 1 245 228,97 

01.09.2019         1 245 228,97  50 000,00 1 195 228,97 13 446,33 1 208 675,30 

01.10.2019         1 208 675,30  50 000,00 1 158 675,30 13 035,10 1 171 710,40 

01.11.2019         1 171 710,40  50 000,00 1 121 710,40 12 619,24 1 134 329,64 

01.12.2019         1 134 329,64  50 000,00 1 084 329,64 12 198,71 1 096 528,35 

01.01.2020         1 096 528,35  50 000,00 1 046 528,35 11 773,44 1 058 301,79 

01.02.2020         1 058 301,79  50 000,00 1 008 301,79 11 343,40 1 019 645,19 

01.03.2020         1 019 645,19  50 000,00 969 645,19 10 908,51 980 553,69 

01.04.2020            980 553,69  50 000,00 930 553,69 10 468,73 941 022,42 

01.05.2020            941 022,42  50 000,00 891 022,42 10 024,00 901 046,42 

01.06.2020            901 046,42  50 000,00 851 046,42 9 574,27 860 620,70 

01.07.2020            860 620,70  50 000,00 810 620,70 9 119,48 819 740,18 

01.08.2020            819 740,18  50 000,00 769 740,18 8 659,58 778 399,76 

01.09.2020            778 399,76  50 000,00 728 399,76 8 194,50 736 594,25 

01.10.2020            736 594,25  50 000,00 686 594,25 7 724,19 694 318,44 

01.11.2020            694 318,44  50 000,00 644 318,44 7 248,58 651 567,02 

01.12.2020            651 567,02  50 000,00 601 567,02 6 767,63 608 334,65 

01.01.2021            608 334,65  50 000,00 558 334,65 6 281,26 564 615,92 

01.02.2021            564 615,92  50 000,00 514 615,92 5 789,43 520 405,35 

01.03.2021            520 405,35  50 000,00 470 405,35 5 292,06 475 697,41 

01.04.2021            475 697,41  50 000,00 425 697,41 4 789,10 430 486,50 

01.05.2021            430 486,50  50 000,00 380 486,50 4 280,47 384 766,97 

01.06.2021            384 766,97  50 000,00 334 766,97 3 766,13 338 533,10 

01.07.2021            338 533,10  50 000,00 288 533,10 3 246,00 291 779,10 

01.08.2021            291 779,10  50 000,00 241 779,10 2 720,01 244 499,11 

01.09.2021            244 499,11  50 000,00 194 499,11 2 188,12 196 687,23 

01.10.2021            196 687,23  50 000,00 146 687,23 1 650,23 148 337,46 

01.11.2021            148 337,46  50 000,00 98 337,46 1 106,30 99 443,76 

01.12.2021              99 443,76  50 000,00 49 443,76 556,24 50 000,00 

               50 000,00  50 000,00 0,00 0,00 0,00 

Всього       326 607,44   

 

    Нарахована амортизація на актив у формі права користування 

№ дата первісна вартість 

активу 

Амортизація накопичена 

амортизація 

Балансова вартість 

на кінець періоду 



 

 

  01.01.2019 1 523 392,56   0 1 523 392,56 

1 01.02.2019 1 523 392,56 42 316,46 42 316,46 1 481 076,10 

2 01.03.2019 1 523 392,56 42 316,46 84 632,92 1 438 759,64 

3 01.04.2019 1 523 392,56 42 316,46 126 949,38 1 396 443,18 

4 01.05.2019 1 523 392,56 42 316,46 169 265,84 1 354 126,72 

5 01.06.2019 1 523 392,56 42 316,46 211 582,30 1 311 810,26 

6 01.07.2019 1 523 392,56 42 316,46 253 898,76 1 269 493,80 

7 01.08.2019 1 523 392,56 42 316,46 296 215,22 1 227 177,34 

8 01.09.2019 1 523 392,56 42 316,46 338 531,68 1 184 860,88 

9 01.10.2019 1 523 392,56 42 316,46 380 848,14 1 142 544,42 

10 01.11.2019 1 523 392,56 42 316,46 423 164,60 1 100 227,96 

11 01.12.2019 1 523 392,56 42 316,46 465 481,06 1 057 911,50 

12 01.01.2020 1 523 392,56 42 316,46 507 797,52 1 015 595,04 

13 01.02.2020 1 523 392,56 42 316,46 550 113,98 973 278,58 

14 01.03.2020 1 523 392,56 42 316,46 592 430,44 930 962,12 

15 01.04.2020 1 523 392,56 42 316,46 634 746,90 888 645,66 

16 01.05.2020 1 523 392,56 42 316,46 677 063,36 846 329,20 

17 01.06.2020 1 523 392,56 42 316,46 719 379,82 804 012,74 

18 01.07.2020 1 523 392,56 42 316,46 761 696,28 761 696,28 

19 01.08.2020 1 523 392,56 42 316,46 804 012,74 719 379,82 

20 01.09.2020 1 523 392,56 42 316,46 846 329,20 677 063,36 

21 01.10.2020 1 523 392,56 42 316,46 888 645,66 634 746,90 

22 01.11.2020 1 523 392,56 42 316,46 930 962,12 592 430,44 

23 01.12.2020 1 523 392,56 42 316,46 973 278,58 550 113,98 

24 01.01.2021 1 523 392,56 42 316,46 1 015 595,04 507 797,52 

25 01.02.2021 1 523 392,56 42 316,46 1 057 911,50 465 481,06 

26 01.03.2021 1 523 392,56 42 316,46 1 100 227,96 423 164,60 

27 01.04.2021 1 523 392,56 42 316,46 1 142 544,42 380 848,14 

28 01.05.2021 1 523 392,56 42 316,46 1 184 860,88 338 531,68 

29 01.06.2021 1 523 392,56 42 316,46 1 227 177,34 296 215,22 

30 01.07.2021 1 523 392,56 42 316,46 1 269 493,80 253 898,76 

31 01.08.2021 1 523 392,56 42 316,46 1 311 810,26 211 582,30 

32 01.09.2021 1 523 392,56 42 316,46 1 354 126,72 169 265,84 

33 01.10.2021 1 523 392,56 42 316,46 1 396 443,18 126 949,38 

34 01.11.2021 1 523 392,56 42 316,46 1 438 759,64 84 632,92 

35 01.12.2021 1 523 392,56 42 316,46 1 481 076,10 42 316,46 

Всього 1 481 076,10     

 

         
6.19. Торговельна та інша кредиторська заборгованість 
          Найменування статті 

31 грудня 2019 31 грудня 2018 

Торговельна кредит.заборгованість 8 14 

Розрахунки з бюджетом 107 155 
Одерержані аванси 3 3 
Заробітна плата та соціальні внески - - 
Ініінші 6 4 



 

 

Всього кредиторська заборгованість 124 176 

 

Станом на 31 грудня 2018 та 2019 років компанія не мала орендованого обладнання.                              

6.20. Пенсійні  плани. 

Товариство на протязі звітного року не  мала недержавної пенсійної програми. 

    6.21.Фінансові активи та інвестиції в дочірні підприємства 

        Компанія  класифікує фінансові інструменти, які є у  власності на звітну дату за 

наступними категоріями.  

Довгострокові фінансові інвестицій , які належать до категорії  утримуваних до 

погашення, облік яких ведеться по собівартості, відображаються в  статті «Інші 

фінансові інвестиції» балансу (рядок 1035). В 2019 р. Компанія не провадила додаткових 

довгострокових фінансових інвестицій. 

На 31.12.2019 року є акціонером, учасником в таких юридичних особах: 

1.Національний депозитарій України (код ЄДРПОУ 30370711)  -20000,00 грн. 

2.Товарна біржа «Київська біржа»(код ЄДРПРУ 3185514)         - 17150,00грн 

          Амортизована вартість фінансового активу або фінансового зобов'язання - 

величина, в якій фінансові активи або зобов'язання розраховані при первісному визнанні, 

за вирахуванням виплат у погашення основної суми боргу, зменшена або збільшена на 

суму накопиченої з використанням методу ефективної ставки відсотка амортизації 

різниці між первісною вартістю і сумою погашення , а також за вирахуванням суми 

зменшення (прямого або шляхом використання рахунку оціночного резерву) на 

знецінення або безнадійну заборгованість. 

Поточні фінансові інвестиції які належать до категорії - утримувані для продажу, облік  

яких ведеться по справедливій вартості. В 2019 р. Компанія не провадила поточних 

фінансових інвестицій.  

       Також, компонентом за статтею «Поточні  фінансові інвестиції» є депозитні вклади, 

строк погашення яких перевищує 3 місяці від звітної дати.  Протягом 2019 року 

Компанія таких вкладів не мала. 

        Справедлива вартість фінансових активів та зобов'язань, що визначена та включена 

у фінансову звітність Компанії, являє собою суму, на яку може бути обміняний 

фінансовий інструмент в результаті поточної операції між бажаючими здійснити таку 

операцію сторонами, відмінної від вимушеного продажу або ліквідації. 

          Дочірнім є підприємство, контрольоване Компанією. Контроль існує, коли 

материнська компанія має можливість прямо або опосередковано управляти 

фінансовими та операційними політиками підприємства з метою одержання вигод від 

його діяльності. 

    Компанія  має дочірнє підприємство , яке находиться в стадії ліквідації. Фінансові 

інвестиції , виражені в грошовій формі  повернуті дочірнім  підприємством Компанії  в 

повному обсязі , що призвело до збільшення активів. На дату формування звітності УФБ  

не здійснювала по відношенню до дочірнього підприємства жодних владних 

повноважень по управлінню його фінансовими чи операційними політиками з метою 

одержання вигід від його діяльності, що виключає наявність відносин контролю. 

В 2019 році Компанія не провадила інвестування в нові дочірні підприємства. 

7.Розкриття іншої інформації 



 

 

7.1 Умовні зобов'язання 
7. 1. 1. Судові позови 

       Протягом 2018-2019 років відкрито провадження в адміністративній справі  за 

позовом ПрАТ «Українська фондова біржа» до Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку про визнання бездіяльності протиправною та зобов´язання вчинити дії.  

 

7.1.2. 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 піддають сумніву певне 

тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Товариства, 

ймовірно, що Товариство змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. 

Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати га 

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

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

податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими 

органами протягом трьох років. 

7.1.3. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів 

Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат 

економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що 

активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної 

діяльності Товариства. 

Ступінь повернення активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які 

знаходяться поза зонною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської 

заборгованості Товариству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на 

дату балансу. На думку керівництва Товариства, виходячи з наявних обставин та 

інформації, кредитний ризик дія фінансових активів Товариством визначений як дуже 

низький, тому кредитний збиток не був визнаний при оцінці цих активів. Враховуючи 

той факт, що поточна дебіторська заборгованість буде погашена у лютому 2020 року , а 

строк розміщення коштів на депозитному рахунку с короткостроковий (2 місяці), і строк 

повернення вкладу 21 лютого 2020 року, очікуваний кредитний збиток Товариством 

визнаний при оцінці цього фінансового активу становить «0». 

 
7.2 Розкриття інформації про пов'язані сторони 

               Пов'язаними сторонами вважаються сторони, якщо одна сторона має можливість 

контролювати іншу сторону або здійснювати  суттєвий вплив  на прийняття фінансових 

та операційних рішень іншою стороною. 

     Операції між пов’язаними сторонами  - передбачають передачу ресурсів або 

зобов’язань, незалежно від стягування плати. 

Спільний контроль – зафіксоване угодою розподілення прав контролю. 

       Пов’язані сторони  Компанії  включають акціонерів, ключовий управлінський 

персонал, підприємства, які мають спільних власників та перебувають під спільним 

контролем, підприємства, що перебувають під контролем ключового управлінського 

персоналу, а також компанії, стосовно яких у Компанії є істотний вплив. 



 

 

 2018 2019 

 Операції з 

пов'язаними 

сторонами 

Всього Операції з 

пов'язаними 

сторонами 

Всього 

Реалізація       2272 3745 2272 4015 

Придбання сировини та матеріалів 
- 3 - 3 

Торгова дебіторська 

заборгованість 

- 91 - 63 

Торгова кредиторська 

заборгованість 

- 14 - 8 

Компенсація провідному у 

правлінському персоналу 

58 495 146 699 

Короткострокові виплати 

працівникам 

- -            - - 

Виплати по закінченні трудової 

діяльності 

- -            - - 

 

          В 2019 році Компанія  здійснювала операції з продажу та закупівлі  робіт і послуг 

між пов’язаними сторонами. Будь-яка заборгованість з пов'язаними сторонами в балансі 

Компанії відсутня.  

За рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, не має заборгованості за сумами, що 

підлягають виплаті пов'язаним сторонам .  

      Оцінка можливої наявності проведення операцій з пов’язаними сторонами 

проводиться Компанією в кожному фінансовому році за допомогою аналізу балансу 

відповідної пов'язаної сторони та стану ринку, на якому така сторона веде діяльність.  

       Винагорода, виплачена ключовому керівному персоналу складається із заробітної 

плати та відрахувань на соціальне забезпечення.     

Винагороди у формі акцій – не  нараховувались та не отримувались. 

 Кількість позицій ключового керівного складу дорівнювало 1 особі в 2019 році.  

      Протягом звітного періоду Компанія не брала на себе істотних зобов'язань по 

пенсійним виплатам, оплаті вихідної допомоги або інших довгострокових зобов'язань 

перед ключовим управлінським персоналом.  
 

 
Протягом періоду з 01.01.2019 по 31.12.2019 у Товариства виникали операції з 

по'язаними сторонами, в т.ч оплати праці директору Товариства. 

 
До провідного управлінського персоналу відносяться директор. Заборгованості по заробітній 
платі керівництву Товариства та іншому управлінському персоналу за період з 01.01.2018 по 
31.12.2018 р. нє має 

Пов’язані сторони: юридичні особи 
Найменування Місцезнаходження Володіння 

акціями % 

Керівник 

ТОВ»Український 

контракт» (21555127) 

01601 м.Київ, 

пров.Рильський, 

б.10 

53,85 Оскольський 

Валентин 

Володимирович 

Асоціація»ДжіЕс1Україна» 04053 м.Київ, 1,6 Оскольський 



 

 

(00065324) вул.Артема ,26 Валентин 

Володимирович 

 

Пов’язані сторони: фізичні особи 
Фамілія , ім’я ,по-батькові Адреса реєстрації 

Оскольський Валентин Володимирович М.Київ, вул.В.Житомирська ,буд.14, кв.2 

 

 
7.3. Цілі та політики управління фінансовими ризиками 

Управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу 

Товариства і є важливим елементом її діяльності. Політика управління ризиками 

сконцентрована на не передбачуваності фінансових ринків і націлена на мінімізацію 

потенційного негативного впливу на фінансові показники Товариства. Оперативний і 

юридичний контроль має на меті забезпечувати належне функціонування внутрішньої 

політики та процедур з метою мінімізації операційних і юридичних ризиків. 

              Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з 

фінансовими 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 

неможливе. До таких фінансових ризиків віднесено кредитний ризик, Ринковий ризик та 

ризик ліквідності. 

             Політика з управління ризиками орієнтована на визначення, аналіз і управління 

ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а 

також постійний моніторинг за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та 

політики управління ризиками. 

 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. 

7.3.1. 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, дебіторська заборгованість (в т.ч. 

позики) та векселі (уразі наявності). 

Основним методом оцінки кредитних ризиків Товариства є оцінка 

кредитоспроможності контрагентів. для чого використовуються кредитні рейтинги та 

будь-яка інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові 

зобов'язанні. 

Станом на 31.12.2019 р. кредитний ризик по фінансовим активам, що 

оцінюються за амортизованою собівартістю, є низьким, що підтверджується 

чинниками, які враховують специфіку контрагентів, загальні економічні умови та 

оцінку як поточного, гак і прогнозного напрямків зміни умов станом на звітну дату. 

Щодо депозитів 

При визначенні рівня кредитного ризику фінансового активу у вигляді 

еквівалентів грошових коштів, розміщених на депозитному рахунку в АТ «Укрексібанк» 

були враховані, в першу чергу , дані НБУ. Відповідно до цих даних складаються 

рейтинги банків. За даними рейтингу надійності банків, що здійснюється рейтинговим 



 

 

агентством, яке внесене до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств 

НКЦПФР (http://www.nssmc.gov.ua/rating-agencies/) АТ «Укрексімбанк» має кредитний 

рейтинг інвестиційного рівня  АА.https://eximb.com/ukr/about/rates/ 

         Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uа.АА 

характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими 

українськими позичальниками або борговими інструментами. Знаки «+» та «-» 

позначають проміжний рейтинговий рівень відносно основного рівня. Стабільний 

прогноз вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу 

протягом року. 

          Враховуючи проведений аналіз, кредитний ризик визначений Товариством як дуже 

низький, враховуючи те. що термін розміщення на депозиті вклади складає менш місяця 

від дати балансу (до 07.02.2020 р.). сума збитку від знецінення визначена на рівні 0%. 

Щодо позик 
Станом на 31.12.2019 року в активах Товариства немає позик. Керівництво 

компанії проводить аналіз , враховуючи підходи затверджені в Товаристві у межах 

системи управління ризиками.   Керівництво прийшло висновку, що з дати первісного 

визнання (видачі позики) кредитний ризик позичальника не зазнав зростання і є низьким. 

Відсутні факти, які б свідчили про ризик невиконання зобов'язання. Використовується 

модель розрахунку збитку з використанням коефіцієнту співвідношення грошового 

потоку до загального боргу. 

У разі, якщо операційного прибутку боржника не вистачає навіть щоб 

обслуговувати наявний борг, кредитний ризик такого боржника збільшується, у разі ж 

наявного запасу у 2-3 пункту. у порівнянні з вартістю боргу у відсотках кредитний 

ризик можна вважати прийнятним. І далі, відповідно до вимог МСФЗ. при збільшенні 

запасу співвідношення ЕВІТ до підпроцентного боргу по відношенню до вартості 

боргу можна вважати, що кредитний ризик боржника зменшується, і навпаки  

Політика обрання чисельника коефіцієнту EBITDA або ЕВІТ може залежати від 

специфіки боржника. Наприклад, якщо  аналізувати металургійний комбінат зі 

значними основними засобами, то краще брати для розрахунків EBITDA, якщо мова 

йде про агрокомпанію без основних засобів, то краще аналізувати через ЕВІТ.  

До заходів мінімізації впливу кредитного ризику Товариство  відносить: 

встановлення внутрішнього обмеження обсягу дебіторської 

заборгованості в активах: диверсифікацію структури активів: аналіз 

платоспроможності контрагентів: 

здійснення заходів щодо недопущення наявності в активах Товариства 

простроченої дебіторської заборгованості. 

У Товариства для внутрішньої системи заходів із запобігання та мінімізації 

впливу ризиків створені: система управління ризиками, внутрішній аудит (контроль). 

Товариство використовує наступні методи управління кредитними ризиками: 

• ліміти щодо боргових зобов'язань за класами фінансових інструментів: 

• ліміти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або 

асоційованою гру пою): 

• ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за 

Національною рейтинговою шкалою: 

http://www.nssmc.gov.ua/rating-agencies/


 

 

• ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами . 

7.3.2. Ринковий ризик 

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові 

потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. 

Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та 

відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збитків, зумовлених 

коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство 

наражатиметься на ринкові ризики у зв'язку з інвестиціями в акції, облігації та інші 

фінансові інструменти. 

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 відсотковою 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. 

Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів 

пом'якшення цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та 

дотримання лімітів на вкладення в акції га інші фінансові інструменти з нефіксованим 

прибутком. 

        Станом на 31.12.2019р. Компанія не мала активів , по яким необхідно б було 

розраховувати ринковий та інший ціновий ризик. На протязі 2019 року Компанія не 

використовувала та не залучала фінансові активи ,вплив зміни ціни на які змінили б 

фінансовий стан. 

Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові 

потоки від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів. 

Дія мінімізації та контролю за валютними ризиками Товариство контролює частку 

активів, номінованих в іноземній валюті, у загальному обсягу активів. Оцінка валютних 

ризиків здійснюється на основі аналізу чутливості. 
 

Визначення порогу чутливості керівництво Товариства здійснювало на основі 

статистичних даних НБУ щодо динаміки курсу гривні до іноземних валют, на основі 

яких була розрахована історична волиальність курсу, що визначається як стандартне 

відхилення річної дохідності від володіння іноземною валютою за період. 

Валютні ризики Товариства виникають у зв'язку з володінням фінансовими 

інструментами, номінованими в іноземній валюті. Товариство інвестує кошти в 

банківські депозити в іноземній валюті та може інвестувати в цінні папери, номіновані 

в доларах США/євро. Товариство визначило, що обґрунтовано можливим є коливання 

валютного курсу на ±39,3 відсотка. 

 
Чутливі до коливань валютного курсу активи 
 

Активи номіновані в іноземній 
валюті 

31 грудня 2019 31 грудня 2018 

Рахунки в банках 27 248 

Банківські депозити 1895 1938 

Всього 1922 2186 

Частка в активах Товариства. %        0.11%                       0.13% 



 

 

 

 

 

 
            Валютні ризики 
 

Аналіз чутливості до валютних ризиків проведено на основі історичних даних щодо 

волатильності курсів іноземних валют. 

 

Відсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові 

потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових 

відсоткових ставок. Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть 

змінюватись і це впливатиме як на доходи Товариства, так і на справедливу вартість 

чистих активів.  

Усвідомлюючи значні ризики, пов'язані з коливаннями відсоткових ставок у 

високоінфляціному середовищі, яке є властивим для фінансової системи України, 

керівництво Товариства контролює частку активів, розміщених в банківських 

установах  в іноземній валюті з фіксованою відсотковою ставкою. Керівництво 

Товариства здійснює моніторинг відсоткових ризиків та контролює їх максимально 

припустимий розмір. У разі зростання відсоткових ризиків Моніторинг відсоткових 

ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу можливих змін відсоткових ставок на 

вартість відсоткових фінансових інструментів. 

  
Активи, які наражаються на відсоткові ризики 
 

Тип активу 31 грудня 2018 31 грудня 2018 

Банківські депозити 1895 1938 

Всього   1895 1968 

Частка в активах Товариства. %          0,11%               0,11% 

 

Для оцінки можливих коливань відсоткових ставок Товариство використовувало 

історичну волатильність відсоткових ставок за строковими депозитами (до 1 року) за 

останні 5 років за оприлюдненою інформацією НБУ. 

Валюта Сума Стандартне 

відхилення. % 

(зміни) 

Потенційний вплив на активи 

Товариства 

+ - Сприятливі зміни 

(зростання вартості) 

Несприятливі зміни 

На 31.12.2018 р. 
Долар США 2186 39.3  +859 -859 

 ...   ...  

Разом 2186   +859 -859 

На 31.12.2019 р. 

Долар США 2040 30,0  +612 -612 

     ... 

Разом 2040   +612 -612 



 

 

Товариство визнає, що обгрунтовано можливим є коливання ринкових ставок на ±4 

процентних пункти в гривні та +-0,5процентних пунктів в іноземній валюті. 

Проведений аналіз чутливості заснований на припущенні, що всі інші параметри, 

зокрема валютний курс, залишатимуться незмінними, і показує можливий вплив зміни 

відсоткових ставок на 0,5 процентних пункти на вартість чистих активів Товариства. 

 
          Відсоткові ризики 
 
7.3.3. 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 га 

іншими фінансовими активами, зобов'язаннями, а також прогнозні потоки грошових 

коштів від операційної діяльності. 

Інформація щодо недисконтованих платежів за фінансовими зобов'язаннями 

Товариства в розрізі строків погашення представлена наступним чином: 

 

 
Рік, що закінчився 

31 і рудня 2018 року 

До 1 

місяця  

Від 1 

місяця до 3 

місяців 

Від 3 

місяців до 1 

року 

Від 1 

року до 5 

років 

Більше 5 

років 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 

Короткострокові 

позики банка 

- - - - - - 

Торговельна та інша 

кредиторська 

заборгованість 

-     14 - - -             14 

Поточна 

заборгованість за 

довгостроковими 

зобов’язаннями 

- 162 - - -      162 

Тип активу Вартість Середньозважена 

ставка 

Потенційний вплив на чисті 

активи Товариства в разі зміни 

відсоткової ставки 
На 31.12.2018 р. 

Можливі коливання ринкових ставок + 0,5% пункти – 0,5% пункти 

Банківські 

депозити 

1938 3% -0,2 +0,2 

Разом 1938  -0,2 +0,2 

На 31.12.2019 р. 

Можливі коливання ринкових ставок + 0,5% пункти – 0,5% пункти 

Банківські 

депозити 

1895 3% -0,2 -0,2 

   +0,2    
     

Разом 1895  -0,2 +0,2 



 

 

Всього - 176 - - - 176 

Рік, що закінчився 31 

грудня 2019 року 

До 1 

місяця  

Від 1 

місяця до 3 

місяців 

Від 3 

місяців до 1 

року 

Від 1 року 

до 5 років 

Більше 5 

років 

Всього 

Короткострокові 

позики банка 

- - - - - - 

Торговельна та інша 

кредиторська 

заборгованість 

- 8 - - - 8 

Поточна 

заборгованість за 

довгостроковими 

зобов 'язаннями 

- 116 
- 

- -       116 

Всього - 124 - - - 124 

 
7.4. Управління капіталом 

 

           Товариство розглядає управління капіталом як систему принципів та методів 

розробки і реалізації управлінських рішень, пов'язаних з оптимальним формуванням 

капіталу з різноманітних джерел, а також забезпеченням ефективного його використання 

у діяльності Товариства. Ключові питання та поточні рішення, що впливають на обсяг і 

структуру капіталу, а також джерела його формування, розглядаються управлінським 

персоналом. Механізм управління капіталом передбачає чітку постановку цілей і завдань 

управління капіталом, а також контроль за їх дотриманням у звітному періоді; 

удосконалення методики визначення й аналізу використання усіх видів капіталу: 

розроблення загальної стратегії управління капіталом. 

         Управлінський персонал здійснює огляд структури капіталу на кінець кожного 

звітного періоду. При цьому проводиться аналіз вартості капіталу, його структура та 

можливі ризики. На основі отриманих висновків Товариство здійснює регулювання 

капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також витати 

дивідендів та погашення існуючих позик. Товариство може здійснювати регулювання 

капіталу шляхом зміни структури капіталу. Система управління капіталом може 

коригуватись з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або 

стратегії розвитку. 

Управління капіталом Товариства спрямовано на досягнення наступних цілей: 
• зберегти спроможність Товариства продовжу вати свою діяльність так. щоб 

воно і надалі забезпечу вазо дохід для учасників Товариства та виплати іншим 

зацікавленим сторонам; 

• забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню 

цін на послуг и Товариства, що відповідають рівню ризику ; 

• дотримання вимог до капіталу, встановлених регулятором, і забезпечення 

здатності Товариства функціонувати в якості безперервного діючого 

підприємства. 

Товариство вважає, що загальна сума капіталу, управління яким здійснюється, 
дорівнює сумі 

капіталу, відображеного в балансі. 

Склад власного капіталу на дату фінансової звітності (15968) тис.грн.: 



 

 

- Зареєстрований капітал (оплачений капітал) 15400 тис.грн. 

- Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (1242)тис.грн. 

Відповідно до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності 

на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженого рішенням 

НКІДПФР № 1597 від 01.10.2015р. (з врахуванням змін) Товариство розраховує такі 

показники: 

1) розмір власних коштів; 2) норматив достатності власних коштів: 3) коефіцієнт 

покриття операційного ризику; 4) коефіцієнт фінансової стійкості. 

Розмір регулятивного капіталу (власні кошти) Товариства станом на 31.12.2019р. 

складає 15344 тис.грн., яка складається з розміру статутного капіталу в сумі 15400 

тис.грн., що зменшений на розмір збитку поточного року у розмірі 56тис. грн. 

 
7.5. Події після Балансу  
 

Між датою складання та затвердження фінансової звітності жодних подій, які б 

могли вплинути на показники фінансової звітності та економічні рішення користувачів, 

не відбувалося. 

 

Голова правління     ____________________  Оскольський В.В. 

Головний бухгалтер ___________________   Даруга А.О. 

 

 
 


