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Вrrди дiяльностi Виключним видом дiяльностi ТОВ (IHBECT HCITI> ,е здiйснення професiйноi

дiяльностi на фондовому ринIry

. яка включас:

а) ,Щiяльнiсть з торгiвлi цiннилли папераI4и на фочловому ринкч. а самс:
- брокерська дiяльнiсть:
б) Депо,lитарнr, дiяльнiсть

Види дiяпьностi за

66,19

-

:епозитарноi чстанови,

КВЕ! - 20l0

:

Iнша допомiжна дiяльнiсть

у

сферi фiнансових послуг, KpiM страхування та пенсiйного

забезпечення;
66,12 - Посеролництво за договораIии по цiнних паперах або товарах.
Станом на 3 l грl,лня 20 I9p- чисельнiсть прачiвникiв Товариства становила б спiвробiтникiв,

Лицснзtl Нацlона,rьноi Kor.ticii з цiнних папсрiв та фон.lового ринкч_

:iя;rьнiсть на фонловоil\ ринк\ .tспозитарна ,tiяльнiсть . Серiя А Е Ng 26З298,
,Щата при йняття m Hor{op рIшсння про видачr лiцснзii , l 0 09 20 l 3р Ns l 778
2) Профссiйна дtяльнiсть на фондовоrtr ринку - дiяльнiстьз тсlргiв.ti uiнничи паперами Брокерська
l

) Профссiйна

дlя,ilьнlсть

Щата прийняття та ноллср рiшення про видачу лiцензii

-

l2, 12,20l2p.

ЛЪ
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2. Загальна основа формування фiнансовоi
2.1.

l9
звiтностi

[ocToBipHe подання та вiдповiднiсть МСФЗ

Фiнансова звiтнiсть Товариства е фiнансовою звiтнiстю загiцьного лризначення, яка
сформована з метою достовiрного подання фiнансового стану, фiнансовлтх результатiв дiяльностi
та грошових потокiв ToBap}icTвa для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола
корисryвачiв при прийняттi нимtt економiчних рiшень
Кончептуальною основою фiнансовоr звiтностi Товариства за перiод з l сiчня 20l9p по 3l
20l9p с Мiжнаролнi стандарти фiнансовоi звiтностi (МсФЗ), включаючtl Мilкнаролнi
стандарtll бухгалтерського облiку (МСБо) та Тлумачення (кТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з
Мi;кнародних станлартiв бухгалтерського облlку (РМСБО). в релакцii чиннiйt на 0l сiчня 20l9
року, що офiuiЙно опрrrлюдненнi на веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни
грулня

Пiдготовлена ToBaprrcTBoM фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень
вiдповiдас BciM вltмогам чинних МСФЗ з врzжуванням змiн, внесених РМСБО, дотримання як}lх
забезпечуе достовiрне подання iнформацii в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречноi, достовiрноi,
зiставноl' та зрозумiлоi iнформацii,

При формуваннi фiнансовоi звiтностi ToBaprtcTBo керувмося також вимогами
нацiонмьвих законодавчих та нормативних аtсгiв щодо органiзацii i ведення бухгалтерського
облiку та складання фiнансовоi звiтностi в YKpaiHi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ.
2.1.1. Застосування

нових, переглянутих та змiнених Мiжнародних стандартiв фiнансовоi
звiтностi та iнтерпретацiй

Товариство не застосовуе жодних МСФЗ достроково.
На дату затвердження ланоi фiнансовоi звiтностi, насryпнi стандарти. тлумачення та зviнlI
до стандартiв були випущенi, але не набули чинностi:

- Концептуальна ocIloBa cPiHarrcoBoi звiтностi (дiс починаючlr з 0l 0l2020p.) У новiй редакцiТ
КОФЗ згадуються тiльки лвi форми звiтностi: звiт про фiнансовиГr стан iзвiт про фiнансовi
результати lншi форми об'еднанi пiд назвою кiншr форми розкрtrття), визначасться, що данi
фiнансовоi звiтностi представляються за певниil перiод i мiстять порiвняльну iнформаuiю, а
також за певнrrх обставин прогнознi данi Введено понят-гя економiчного ресурсу в вtlзначення

i зобов'язання. Вираз <економiчний ресурс> замiсть TepMiHy ресурс пlлкреслюс, що Рада
МСФЗ бiльше не розглядае активи лише як фiзичнi об'скти, а скорiше, як набiр прав За
попереднiми оцiнками, дострокове застосування не матиме iстотного впливу на фiнансову
звiтнiсть Товариства.
aKTrrBy

-МСБО 1 <Подання фiнансовоi звiтностi> (дiе починаючи з 01.0l,2020р). Змiни }точнюють
визначення cyTTcBocTi, [нформачiя с с)лгrсвою. якщо обгрунrовано очiкусться, шо li пропуск.

спотворення або заryманення може вплин)пи на рiшення основних корrrсryвачiв фiнансовоТ
звiтностi загального призначення. За попереднiми оцiнками, дострокове застосування не матиме
iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть ToBaprrcTBa

- МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти>, МСФЗ 7 <Фiнансовi iHcTpyMeHTll, розкриття iнформацii>
(дiе починаючи з 0l 0I2020p) Змiнилися вttмогll до облiку хеджування Не застосовуеться,
ефект впливу на фiнансову звiтнiсть не очiкусться. оскiлькll на звilну даlу вiдсуrнi операuii
хеджування,

2.2. Валюта подання звiтностi та функцiональна ваJ|юта, ступiнь округлення

Валюта подан}я звiтностi вiдповiдае функчiональнili валютi, якою е нацiональна валюта
Украiни - гривня, скJIадена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч,
2.3. Припущення про безперервнiсть

дiяльностi

Фiпансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi
дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя акгивiв iпогашення зобов'язань вiлбувасться в холi
звичайноi дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включае кориryвання, якi необхiдно було б провести

в тому

в}iпадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здiйснення фiнансовогосподарськоi дiяльностi вiдповiдно до припципiв безперервностi дiяльностi.
2.4. Рiшення про затвердження фiнансово'i звiтностi

Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена керiвником Товариства 20 лютого 2020р Hi
учасники Товариства, Hi iншi особи не мають права вносити змiни до цiеi фiнансовоi звiтностi
пiсля ii затвердження
2.5. Звiтний перiод фiнансовоi звiтностi

Фiнансова звiтнiсть зформована за перiод з

1

сiчня 2019р. по 31 грудня 2019р.

2

3.

Сугтсвi положення облiково'i полiтики

Облiкова полiтика Товариства визначас

та

встановлюе слинi прltнчttпи, методи та

процедури, що викорlrстовуються Товариством для складання та подання фiнанСОвОi ЗвiтнОСтi,

При складаннi фiнансовоi звiтностi Товариство

дотримуеться основних якiСних

характеристlrк KoprrcHoi фiнансовоi iнформаuii, наведеноi у фiнансових звiтах, а саме, лоречностi
та правдивого подання,

Фiнансова звiтнiсть Товариства (KpiM Звiту про рух грошових коштiв) ск.Jlадаеться за
принципом нарахування
3,1, Основа (або основи) оцiнки, ]астосована при складаннi фiнансовоi звiтностi

фiнансова звiтнiсть пiдготовлена у вiлповi:носtiiз прtlнultпоv оцiнкlt за спРаведливОЮ
вартiстю, вiдповiдно до МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти>, з використанням методiв оцiнки
фiнансових iHcTpyMeHTiB, дозволенrtх МСФЗ lЗ <Оцiнки за справедлIlвою вартiстю,l TaKi методи
оцiнки включають в}lкористання бiржових KoтrrpyBaнb або даних про поточну p}rHKoBy BapTicTb
iншого аналогiчного за характером iHcTpyMeHTy, аналiз дисконтованих грошових потокiв або
iншi моделi визначення справедливоi BapTocTi, Передбачувана справедлива BapTicTb фiнансовltх
активiв iзобов'язань визначасться з в}lкористанням наявноТ iнформачii про p}IHoK i вiдповiдних
l_{я

методiв оцiнкrr, При пiдготовцi фiнансовоi звiтностi у вiдповiдностi з вимогамrr МСФЗ
пiдприсмством ви корIlстовусться ряд ошiнок та припущень по вiдношенню представлення
акгивiв i зобов'язань та розкриття умовних акгпвiв i зобов'язань, Факгичнi результати мо}ryть
вiлрiзнятися вiд вказанItх оцiнок,

3.2. Зага.пьнi по.поження щодо облiкових
3.2. I - ()cttoBa tllop-ttyBattttя об.ziковш

полiтик

папiпluк

Облiковi полiтllки - KoHKpeTHi принuIlпll. ocнoBll, домовленостi. правIIла та практика.
застосованi суб'сюгом господарювання прtl складаннi та поданнi фiнансовоi звiтностi МСФЗ
наводить облiковi полiтики, якi, за BrlcHoBKoM РМСБО, дають змоry скласти таку фiнаясову
звiтнiсть, яка мiстrtтиме доречну та достовiрну iнформачiю про операцiТ, iншi подii та yмoBtt, до
якl{х вони застосовуються. TaKi полiтикrt не слiд застосовувати) якщо вплив Тх застосування е
несуттевим,

Облiкова полiтика Товариства розроблена та затвердя(ена керiвнllцтвом Товариства
вiдповiдно до вимог МСБО 8 <Облiковi полiтиклt, змiни в облiкових оцiнках та помилки)) та
iншlrх чинних МСФЗ,
3.2.2. Ittttlор,tlацiя про злttillu в обltiковuх полilпuкttх

Товариство обирае та застосовус cBoi облiковi полiтики послiдовно для подiбних
операчiir. iнших подil-t або умов, якцо МСФЗ конкретно не вимагас або не дозволяс вliзначення
категорil статеГt. для яких iншi полiтltкlt можуть бутrr доречними
У вiдповiдностi ло параграфа l4 МСБО 8 <Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та
помилки) та у зв'язку зi внесенням змiн до Облiковоl полiтики, Товариство з 0l сrчня 20l9 року
застосовус облiкову полiтику, затверджену наказом директора Товариства Ns 2-П вiд 0З.01.20l9
року,

застосувавня ToBaprrcTBoM з 0].01,2019р, МСФЗ lб <Оренда>
Товарlrсгво з початку 20Iq р мас вiдповiдно до нового стандарту МСФЗ l6, визнавати операчiю
з оренди примiщень на балансi в якостi фiнансового зобов'язання та права користування

Однiею

зi змiн е

акгивом,

)

ЗМiНа ОблiкОвоi полiтики можJ]ива лише у вtlпадках, передбачених МСФЗ, i повинна бутtr
обгрунтована та розкрtrта у фiнансовiй звiтностi
3.2.3. Форлttа

Перелiк

та н.вви форм

встановленим НП(С)БО

пu,

аз0ll фiнансовьr звiпtiв

фiнансовоi звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам,

l <Загальнi вrrмоги

до фiнансовоj звiтностi>>,

Що складу фiнансовоТ звiтностi входить:

Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12,2019p,;
Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупниli дохiд) за 20l9 piK;
Звiт про рух грошових коштiв за 20l9 piK;
Звiт про власниir капiтал за 20 l9 piK;

Примiтки до фiнансовоi звiтностi за 20l9 piK
ФiНаНСОва Звiтнiсrь за перiоа. tlхопленtlй фiнансовою lBirHicrKl. включас порiвняльну
iнформачiю за поперелнiй перiол,
3.2.4. Меmоdu поdаttttя iпфорллtпцiI у фittоttсовuх эвiплtut

Згiдно НП(С)БО 1 Звiт про фiнансовi результати передбачае подання вlпрат, визнаних у
прибугку або збитку, за класифiкачiею, основаною на методi "функчiТ витрат". згiдно з якttм
витрати класrrфiкують вiдповiдно до ix функцili як частини coбiBapTocTi чtl витрат на
адмiнiстративну дiяльнiсть.
ПРедставлення грошових поюкiв вiд операцiilноi, iнвестицil-tноi та фiнансовоi дiяльностi у
Рух гРОшовtlх коштiв здiriснюсться iз застосуванrfiм прямого методу, згiдно з якltм
РОЗКРИВаСТЬСЯ iНфОРмаuiя про ocHoBHi клас}t надход)кень Iрошових кошtiв чtl вllплат грошових
коштiв, Iнформацiя про ocHoBHi Bltдlt грошових надходжень та грошових вrlплат формустьоя на
пiдставi облiкових за п исiв ToBapltcTBa

ЗВiТi ПРО

3.3.

Облiковi полiтики щодо фiнансових iHcTpyMeHTiB

3. 3. 1. Вuзtшнttя mа оцi ltKtt tllittaпcrlBusc iпс mруlrcпmiв
ВllЗНаННЯ, ouiHKa, предстаален}ul та розкриття iнформачii tцодо фiнансових iHcTpyMeHTiB
здiЙснюеться у вiдповiдностi до вимог мсФз 9 <Фiнансовi iнструменти>, мсБо з2 <Фiнансовi
iнструменти: подання)), МСФЗ 7 <Фiнансовi iнструменти: розкрIrття iнформацiil>.

о
о

Товариство визнае TaKi категорii фiнансових активiв:

фiнансовi активи, щО оцiнюються

за

справедлItвою BapTicTto.

результату переоцiнки у прибутку або збитку;
фiнансовi активIl, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю

з

вiлображенняv

Товариство визнас TaKi категорii фiнансових зобов'язань,

.
о

фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортIlзованою собiвартiстю;
фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедлtlвою вар.гiстю, з вiдобраrкенням результату
переоцiнкrt у прибутку або збитку

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство
оцiнюе ix за iхньою справедливою BapTicTro, Справедлива BapTicTb фiнансового iHcTpyMeHTa при
первiсному визнаннi е, як правило, цiна операцii.
4

Облiкова полiтrrка щодо подальшоi оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB розкриваеться нижче
у вiлповiдних роздiлах облiковоТ полiтики.
3. 3.

2.

Гр о ut о в i

ко lu

пlu пха[жп i

е

KBiB cut

е tt

пlu

Грошовi коштll складаюгься з готiвкlt в Kaci та коштiв на поточних рахунках у банках,
Еквiвалентtt грошових коштiв це коро гкосlроковi. вttсоколiквiднi iнвестицi[. якi вiльно
конверryються у вlломr cyMll грошовl|х коштiв i як}lм пр}lтаманниr'i незначний ризик змiни
вартосгi Iнвестицiя вllзначасться зазвltчай як еквiвалент грошовlIх коштiв тiлькrr в разi
короткого строку погашення, напр}lкJIад, протягом не бiльше нiж три мiсячi з дати придбання
Грошовi кошти та ix еквiваленти можугь }тр и му ватися, а операцii з ними проводllтися в
нацiональнiй валютi,

та

подаJIьша оцiнка грошових коштiв та
справедливою вартiстю, яка дорiвнюе Тх номiнальнiй BapTocTi,

Первiсна

iх

еквiвалентiв здiйснюеться за

У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках у банках (наприклад,
у випадку призначеннJI НБУ в банкiвськiй ycTaHoBi тимчасовоi адмiнiстрацiТ) цi актrrви можуть
бути класифiкованi у складi непоточних активiв. У випадку прlrйняття НБУ рiшення про
лiквiдацiю банкiвськоi установи та вiлсутностi ймовiрностi повернення грошовttх коштiв.
вIl]нання lх як aKlllBv llгllпltняl ться ilx Bapriclb вi:ображасться у склалi збиткiв звiтного
перiолу.

3.3.3. Позчкu mа lебiпtорська заборzовultiспtь

-

це фiнансовий актив, який являе собою контрактне право
,Щебiторська заборгованiсть
отримати грошовi коштlr або iншиir фiнансовиir акrив вiд iншого суб'екга господарювання
,Щебiторська заборгованiсть подiляеться на поточну (TepMiH погашення протягом 12
мiсяцiв з дати фiнансовоi звiтностi) та довгострокову (TepMiH погашення бiльше 12 мiсяцiв з дати
фiнансовоi звiтностi).
первiсна оцiнка поточноi дебiторськоi заборгованостi та дебiторськот заборгованостi за
вtlданими авансами здiriснюеться за справедливою вартiстю, яка дорiвнюе, як правrtло, i1 цiнi

операцir,
пода_пьша оцiнка поточноi дебiторськоi заборгованостi без встановленоi ставки вiдсотка

здiйснюеться за амортлlзованою собiвартiстю, балансова BapTicTb якоi розраховусться iз
застосуванням ефективноI cTaBKrt вiдсотка В якостi ефективноi ставки вiдсотка Товарисгво
застосову€

середню ринкову кредитну ставку

IIepBicHa otliHKa наданих безвiдсоткових фiнансовtlх позl,к з TepMiHoM погашення
протягом l2 мiсяцiв здiйснюеться за амортизованою собiвартlстю, яка розраховуеться iз
застосуванням ефективноi cTaBKrr вiдсотка В якостi ефективноI ставки вiдсотка Товариство
застосовуе облiкову ставку НБУ,
Товариством встановлено порiг суггевостi щодо кожного дебiтора у розмiрi 5% вiд
п iлсумку вiдповiдно Bcix активiв
Первiсна оцiнка довгостроковоТ позик}r або дебiторськоi заборгованостi, За якttМИ не
нараховуються вiдсотки, здiйснюсться за амортизованою собiвартiстю, яка оцiнюеться iз
3астосуванням середньоТ ринковоi кредитноi ставки на подiбний iHcTpyMeHT, Пiсля первiсного
визнання довгострокова позrtка або дебiторська заборгованiсть облiковуеться за амортизованою
собiвартiстю, застосовуючи метод ефекгивного вiдсотка, з урахуванням вимог до зменшення
KopllcHocтl,

Пiсля первiсного визнання довгострокова

позлlка або дебiторська заборгованiсть
облiковусться за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метол ефективного вiдсотка, iз
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урахуванням вимог до зменшення корисностi. Рiзниця мiж первiсною сумою заборгованостi та ii
дисконтованою вартiстю на дату виникнення заборгованостi списуеться на збиток вiд лервiсного
визнання активу, з подальшою амортизацiею цiеi рiзницi протягом перiоду погашення, Якцо
ПОЗltКа абО ЛебiТОРСька Заборlованiсгь поl аша(,lься _]остроково. lо HeaMoplllloвaHltй tалtlшок
рiзницi вiдображасться у звiтi про сукупниir дохiд того перiолу, в якому вlдбулося дострокове
погашення
ПОдальша оцiнка дебiторськоi заборгованостi, на яку нараховуються вiдсотки за ставкою,
що не перевицус pItHKoBy. i контракт передбачас щомiсячне погашення HapaxoBaнl{x вiдсогкiв.
ЗДirlСНЮеТЬСЯ За амОртизованою собiвартiстю Балансова BapTicTb перераховуеться шляхом
ОбЧИСЛення BapTocTi користуючись ефекгивною ставкою вiдсотка, В якостi ефектrrвноi ставки
вiдсотка Товариство застосовуе середню ринкову кредитну ставку.
3.3.4. 3обов'язаннл

Кредиторська заборгованiсть визнаеться як зобов'язання тодi, коли Товариство стас
стороною договору та, внаслiдок цього, набувае юрид}rчне зобов'язання сплатити грошовi
коштll,

поточнi зобов'язання
нижченаведенl,tх ознак:

це

зобов'язання,

якi вiдповiдають однiй або декiльком

iз

- пiдприемство сподiвасться погасити зобов'язання або зобов'язаrlня пiдлягас погашенню
протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;
- пiдприемство не мае безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання протягом,
як найменше l2 мiсяцiв пiсля звiтного перiоду,
первiсна оцiнка поточнrтх зобов'язань здiйснюсться за вартiстю погашеннJI, тобто за
недllсконтованою сумою грошових коштiв або Тх еквiвалентiв, яка, як о.Iiкусться, буле сплачена
для погашення зобов'язань у ходi звичайноi дiяльностi, Подальша оцiнка поточнlrх зобов'язань
облiковуеться за амортизованою вартiстю та вiдобраяtасться у звiтi про сукупниl-t дохiдБалансова BapTicTb оцiнюетьсЯ застосовуючи метод ефективного вiдсотка, В якостi ефективноi
ставки вiдсотка Товариство застосовуе середню ринкову кредитну ставку
!овгостроковi фiнансовi зобов'язання без встановленоi ставки вiдсотка оцiнюються та
враховуються за справедливою вартiстю, змiни якоi визнаються у прибутку (збитку) звiтного
перiоду Справедлlrва BapTicTb довгострокових зобов'язань розраховусться за дохiдним методом
lз застосуванням ставки дисконтування. яка розрахову€ться з урахуванням дiючоi ставки НБУ,
що затверджусться керiвником Товариства по Mipi змiни ставки НБУ
3.3.5. 3zорпtпtlttя фittопсовш окплuвiв пло зобов'язttttь

Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство мае юридичне право
здiriснюватИ залiк вlrзнаниХ у балансi сум i мае HaMip або зробити взаемозалiк, або
реалiзувати
aKT}iB та вttконати зобов'язання одночасно.

3.4.

облiковi полiтики щодо основних засобiв та нематерiальних акrивiв
3,4.1. Вuзttttltttя tпа оцiнка octtoBHux засобiв

Товариство визнае матерiальний об'ект основним засобом, якщо BiH }тримуеться з метою
використання його у прочесi cBoei дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення
адмiнiстративних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатаuiт) яких бiльше
одного року та BapTicTb яких бiльше 6000 грн
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Первiсно Товариство оцiнюе об'екг основнкх засобiв за його собiвартiстю. Собiвартiсть
об'екга основних засобiв складасться з цiни його придбання та будь-якrrх витрат, якi
безпосерелньо пов'язанi з доставкою активу до мiсчя розташування та приведення riОгО в gГаН,
необхiдниl-t для експлуатацii у спосiб, визначений управлiнським персонarлом

Пiсля первiсного визнання об'екги ocHoBHrtx засобiв облiковуютьСя За СОбiВаРТiСТЮ
вирахуванням накопllченоТ амортtrзачii ]а накопllченlIх збrrткiв вiд зменшення кОРИСНОСТi
3,4. 2.

За

По)аt buli вuпtрппtu

Товариство не визнае у балансовili BapTocTi об'скта основних засобiв в}iтРатИ На ТеХНiЧНе
обслуговування та ремонт об'екга, I_|i витрати визнаються в прибугку чи збитку в перiолi , кОлrr
вони понесенi. У балансовiй BapTocTi об'скта основних засобiв ви3наються cyмl{ С}лГГСВИХ
молернiзашiй та удосконалень. а також iншi подальшi вtlтрати, якi задовОльняЮть крlггеРiям
визнання акIиву,
3,4.3. Длпор muзацiя octtoBttux зпсобiв

Амортизаuiя основн}lх засобiв Товариства нараховусться прямолiнir'iним метОдОм, За яКИМ
нарахування зносу протягом перелбачуваного строку Тх корисноТ експлуатацiТ проводитьСя
piBHoMipHo i вiлобра;кагться у склалi витрат
Аrлортизачiя нарахов\ еться_ поtIинаючи з r'to\lcнT\. коrи об'екг став придатни},l ,ro сксплlатаuti
Строк корисно1 сксп.rr атацii вll;насться ol(pc\to на п1.1ставl рIшсннrI поСтiйнО лiЮЧОi iНВеНТаРlrЗаЦiir Hoi
KoМlcll Та ПРСДСТаВJ'IеНа ТаКИ

'

ЧИНОМ

Машини ra облаJнання - Bi:5 poKiB:
Прилааи, iHcTpvlreHT- вимiрювальна TexHiKa, iHBcHTap

-

вiд 5 poKiB

Лiквiдацiйну BapTicTb об'сr<тiв основних засобiв з ь{етою нараl(},вання аллортизацii прийнята рiвною
нулю,
3. 4.

4. Вuзttсtttttл плп оцiлlка пелttапtерiапыtuх акпtuвiв

Нематерiальнi акгив}l визнаються активами, якщо BoH}I вiдповiдають наступним
крrtтерiям.
о с йtMoBipHicтb того, що майбутнi економiчнi вигоди, якi вiдносяться до активу,
надходитимуть до пiлприемства;
о собiвартiсть активу можна лостовiрно оцiнити

Нематерiальнi активи первiсно оцiнюються за собiвартiстю
Нематерtальнi активи з визначеним строком експлуатацii амортизуються з використанням

прямолiнiйного метода, за як}lм нарахування зносу протягом перелбачуваного строку lх
корисного вtlкористання проводиться piBHoMipHo i вiдображаеться у складi витрат, Строки
корисного експлуатачiТ нематерiальних активiв визначаються постiйно дiючою комiсiсю на
пiдприсмствi,

Нематерiальнi активи
амортизачil
3.4. 5.

з

невизначеним строком корисноi експлуатачii не пiдлягають

3меншенпя Kopucltocпli oclloBltпx засобiв пtп tte.lstaпlepioлbttux акmчвiв

На кожну звiтну лату Товариство оцiнюе, чи с якась ознака того, що кориснiсть акгиву
може зменшитrrся, ToBaprrcTBo зменшуе балансову BapTicTb акгиву до суми його очiкуваного
вiдшкодування. тодi i riлькlI годi. якщо сума очiкуваного вiлшкодування активу менша вiд його
балансовоi BapTocTi Таке зменшення вrlзнасться в прибугках чrr збитках, якщо акгив не
облiковують за переочiненою вартiстю згiдно з МСБО lб Збиток вiд зменшення корисностi.
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вl!знаний для ak.ltBy в попереднiх перiодах. Товариство сторнуе. тодi i тiлькlr тодi змiнилttся
ПОПеРеДНi ОЦiНКИ, ЗаСТОСОванi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання
Збитку вiд Зменшення корисностi амортltзацiя основнlIх засобiв кориryеться в маliбутнiх
ПеРiОДах З метою розподiлення переглян}то'i балансовоi BapTocTi необоротногtl aKTtJBy на
систематич Hi it ocHoBi протя гом строку корисного Btl KoprlcTa ння
3.5. облiковi полiтики щодо податку на прlrбуток

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат

з

поточного податку на

пРибугок, Товариство прlrЙняло рiшення про незастосування кориryвань фiнансового результату
до оподаткування на yci рiзницi, визначенi вiдповiдно до положень роздiлу lll Податкового
КОлекСу Украiни. Поточний лодаток вI{значасться як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають
Сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку за звiтниri piк. Розрахунок зобов'язань i
сплата податку на прибуток здiйснюe.гься вiдповiдно до вlrмог Податкового кодексу Украiни,
3.6.

облiковi полiтики щодо iнших ак-тивiв та зобов'язань
3.

б.1. Забезпечаutя

ЗабеЗПечення визнаються, коли Товариство мае теперiшню заборгованiсть (юридичну або
KoHcTpyKTlrBHy) внаслiдок минулоi подiТ, icHye liMoBipHicTb (тобто бiльше можливо, нiж
неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття pecypciB, KoTpi втiлюють у собi
економiчнi вигоди, i можна достовiрно 0цlнllт}| суму зобов'язання
ТОВаРИСТВО СтвОрюс забезпечення на виплату вiдпусток робiтникам Toвap}lcTBa та
резерв
очiкуваних кредитних збиткiв
3.б.2. Вutt lаrпu працiвtluкплп
KopoTKocTpoKoBi виплати працiвникам вкJIючають виплати по заробiтнiй платi, внески на
та оплата тимчасовоl непрацездатностi При
визначеннi вел1,1чtlни зобов'язань щодо короткострокових вIlнагород працiвнltкам дttсконтування
не застосовусться, iвiдповiднi виплатIl визнаються витратами по Mipi вltконання працiвнttками
своlх трудових обов'язкiв

соцiальне забезпечення. Щорiчнi вiдпусткlI

3.7. Iншi застосованi облiковi полiтики, що е доречними для розумiння фiнансовоi звiтностi

3.7.I.

loxolu

ltrп вuлпрапш

!охiд вiд звичаirно'i дiяльностi визначаеться пiдприсмством з урахуванням вимог МСФЗ l5
<Виручка вiд KoHTpaKTiB з клiснтами> Цим стандартом передбачена п'ятирiвнева модель
визяання доходу.
в першу чергу iдеmифiкуються договорll iз клiснтамtt, а саме .щоговlр з депозитарн}lх послуг та
,Ц,оговiр iз посередницьких послуг з торгiвлi цiнними паперами,
В друге визначаються до виконаннJI зобов'язання за цими договорами
надалi визначаеться цiна операцii,

,

потiм цiна операцii розподiляеться Mix зобов'язаннями, що пiдлягають вItконанню.
в останню черry визнаеться виручка вiд виконання кожного зобов'язання з лепOзитарних
послуг) послуг з торгiвлi цiнними паперамиl облiку та веденню paxyHkiB в цiннпх паперах.,

вrrзначення вrrручкrr вiд операцiйноi дiяльностi в ТоВ
dHBEcT IHCITI)
використовуетЬся метоД оцiнки за результатами, який передбачае визнанюl доходу вiд
звltчайно] дiяльносгi на ocHoBi прямих очiнок BapTocTi для клiснта послуг з торгiвлi цiнними

[ля
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в цiнних паперах, переданих на сьогоднi по вiдношенню
до iнших послуг , обiцяних за договором
Якшо перlол мiж моментом перелачi товару / послуги клiенту й моментом платежу не
ПереВиЩус одного року суму обiцяноi компенсацii , яку пiлприсмство повIIнно отримати в
результатi продажiв не коригусться,
[оходи i витрати в бухгмтерському облiку вiдображаються у вiдповiдностi з принципом
ПаПеРаМИ, ОбЛiКУ Та веденню paxyHKiB

нарахування,

Виручка визнасться, якrчо icHyc вiрогiлнiсть того, що пiлприсмство отримае економiчнi
ВtlГОдИ, та якщо виручка може бутtr надiЙно оцiнена, Виру^rка оцiнюсться за справедливою
вартiстю отриманоi винагород}r, за вирtжуванням зния(ок та iнш}fi податкiв,
Згiдно з пунктом <б> параграфа 4.25 Концептуальноi основи фiнансовоi звiтностi витрати Це ЗМеНШеННЯ екОнОмiчних вигiд протягом звiтного перiолу у вrrглядi вибуття або амортизачii
аКТИВiВ абО У ВИглядi в}lнriкнення зобов'язань, результатом чого е зменшення власного капiталу,
KPiM ЗМеНШення , пОв'язаного з виплатами учасникам ToBaplrcTBo здiйснюе групування витрат за

еКОНОМiЧНими елементаvlI (аморlизачiя_ витратlt на матерiали, вlIплати прачiвнtrкам та iнше ) та

групування в залехсностi вiд функцiI витрат (собlвартiсть реалiзованоi пролукчii, ToBapiB, робiт,
ПОСЛУГ). аЛМiНiСТРативнi BltTpaTtt, витрати на збр. iншi операuiirнi витрати, фiнансовi вIiтрати,
iншi витрати. BIlTpaT}I з податку на прибугок)
3.7.2. YlttoBпi зобов'язоttttя пrа aюпluqll

не BlвHae yMoBHi зобов'язання в Звiтi про фiнансовиri стан Товариства
lнформацiЯ про умовне зобов'язаннЯ розкриваеться, якщо моrкливiСть виб}.ття pecypciB, якi
ТОВаРИСТВО

втiлюють у собi економiчнi вигоди, не е вiддаленою. Товариство не визнае yMoBHi активи Стисла
iнформацiя про умовний актив розкривасться, коли надходження економiчних вигiд е ймовiрним.
4. OcHoBHi

припущення, оцiнки та судження

ПРи пiдготовui фiнансовоi звiтностi Товарисгво здiirснюе оцiнки та припущення, якi
мають впл}lв на елементи фiнансовоi звiтностi, грунтуючись на МсФз, МсБо та тлумаченнях,
розробленlrх koMiTeToM з тлумачень мiжнаролноi фrнансовоi звiтностi, Оцiнки та оудження
базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються
обlрунтованrtМи i за результаrаvIt якllХ приймаються судження щодо балансовоi BapTocTi aKTllBiB
та зобов'язань Хоча цi розрахунки базуються на наявнii]t у керiвничтва Товариства iнформацiТ
про поточнi полii. фактIrчнi результатtt мохryть зрештою вiдрiзнятItся вiд цих розрахункiв
обласl i. ле TaKi сулження с особливо важлIlвими. областi. шо хара ктеризуються високltм piBHeM
складностi, та областi. в яких припущення й розрахунки мають велике значення для пiдготовки
фiнансовоi звiтностi за МСФЗ, наведенi ниlкче.
4.1. Сулження щодо операчiй, подiй або умов за вiдс}.тностi конкретних

МСФЗ

операuii, що не регламентованi МсФз, у Товариствi вiдсутнi,
4.2. Сулження щодо виявлення ознак знецiнення активiв

на кожну звiтну лату Товариство проводить аналiз дебiторськоi заборгованостi та iнших

фiнансових акгивiв на предмет наявностi ознак Тх знецiнення, Збиток вiд знецiнення визнаеться
виходячи з власного професiйного судження керiвництва за наявностi об'ективних даних, що
свiдчать про зменшення перелбачуваних маirбрнiх грошових потокiв за даним акт}rвом у
результатi однiеi або кiлькох подiit, що вiлбулися пiсля визнання фiнансового акгиву При
о

в!lзначеннi резерва очiкуваних кредитньй збиткiв Товариства використан спрощений
стандартизований пiдхiд. У MelKax спрощеного стандартизованого пiдходу Bci активи Товарlrсгва
подiляються на 5 категорiil, для кожноi встановлене вiдповiдне значення коефiцiснта ризику,
5. Розкриття iнформацii щоло використання справедливоi BapTocTi
5.1. Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок ]а справедливою

вартiстю
Товариство здiйснюе виключно безперервнi очiнки с п равеtt,.rlи Bol BapTocTi aKTttBiB та
зобов'язань, тобто TaKi оцiнкrt, якi вимагаються мсФз 9 кФiнансовi iнструменти> та мсФз l з
кВизначення справедливоi Bapтocтi) у Звiтi про фiнансовиir стан на кiнець кОжнОГО ЗВiТНОГО
перiоду,

класи активiв та
зобов'язань,
оцiненнх за
справедливою
вартiстю
Грошовi кошти та
Iх еквiвалентлt

Поточна
дебiторська
заборгованiсть

Iнструменти
капiталу

Методики оцiнювання

Первiсна та подальша оцiнка
грошовr{х коштiв та ix
еквiвалентiв здiйснюсться за
справедливою вартiстю, яка
дорiвн юс lx ноviнальнiй Baprocri
Первiсна оцiнка поточноi
дебiторськоi заборгованостi
здiйснюеться за амортизованою
собiвартiстю, я ка розраховуеться
iз застосуванням методу
ефектrrвного вiдсотка
Первiсна оцiнка iHcTpyMeHTiB
капiталу здiйснюеться за ix
справедливою вартiстю, яка
зазвrtчай дорiвнюе цiнi операцii, в
ходi якоi був отриманий актив.
Подальша оцiнка iHcTpyMeHTiB
капiталу здiйснюеться за
справедл}tвою вартiстю на дату

Метод
оцiнки
(ринковий,
дохiдний,
витDатннй)
Ринковий

Вхйнi данi

Офiцiйнi

нБу

курси

Амортизова
на BapTicTb

KoHTpaKTHi умови,
irMoBipHicTb

Дохiдний

Фiнансова та iнша
звiтнiсть компанiй

рtlнковиil

KoHTpaKTHi умови,

погашення,
очiкуванi вхiднi
грошов'i потоки

оцiн ки

Поточ Hi
зобов'язання

Первiсна та подал ьша оцiнка
поточних зобов'яза н ь
здiйснюсться за вартiстю
погашення,

й

MoBip

н

lcT ь

погашення,
очiкуванi вrrхiднi
грошовi потоки

5.2. PiBeHb icpapxii справедливоi BapTocTi, до якого наJIежать оцiнки справедливоi BapTocтi

Станом на З1.|2 2019р. у складi акгивiв Товарисгва враховуються,
- довгостроковi фiнансовi iнвестицii;
- дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги;
-

iнша поточна дебiторська заборгованiсть;
10

- Фошовl кошт}t.
насту

!,о класiв акгивiв та

п

зобов'язань. оцiнених за справедливою вартiстю, застосовусться

на iгрархiя справедлllвоi вартосгi,

класи активiв та
зобов'язань, оцiнених за
справедливою вартiстю

2 piBeHb Ti. що не мають

1 piBeHb Ti, що мають

3 piBeHb

котирувань i нс е
спостсрсжуваними

котирувань, але
спостережуванi

котирування, та
спостережуванl

-

Ti, що не мають

довгостроковi фiнансовi

+

дебiторська
заборгованiсть за
продукчiю, ToBapTt,
роботи, послуг[,l
Iнша поточна
дебiторська
заборгованiсть
поточна кредиторська
заборгованiсть за товари
роботи послуги

+

1нвOстицll

5.3.

+

+

Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 <Оцiнка справедливоТ BapтocTi>
Справедлива BapтicTb фiнансовrтх iHcTpyMeHTiB у порiвняннi з jx балансовою вартiстю,
(тис грн )
Балансова BapTicTb

з1,1220l9

Справедлива BapTicTb

зl,]2,20l9

довгостроковi фiнансовi

4з

4]

заборгованiсть за
дебiторська
продукцlю,
ToBaplr, роботи,
послуги
iнша поточна дебiторська
заборгованiсть

12з

42з

lH

Bec,IlItlll

Грошовi кошти та ix еквiваленти

7 087

219

7 087

2,|9

Торговельна кредиторська
заборгованiсть
Iншi поточнi зобов'язання

Згiдно МСФЗ l3 перелбаченi наступнi методи оцiнки BapTocTi фiнансових iHcTpyMeHTiB,
ринковиli пiдхiд, витратниГl пiдхiд та дохiдниЁr пiдхiд
При визначеннi справелливоi BapTocTi довгос]рокоRllх фiнансових iнвестицiй, бралrrсь до
чllннt]ки.
xapaKTepHi для цих активiв. PrrHoK для цих фiнансових iнвестицiй не актrrвний
уваги
Оцiнка поточнrrх фiнансових iнвестицii:r здiйснена за справедливою вартiстю,

]l

Поточна дебiторська та кредиторська заборгованiсть вiдображенi в Балансi за вартiстю,
яка дорiвнюс iхнiЙ BapTocTi погашення.
КерiвнIrцтво Товариства вважас. цо наведенi розкриття щодо застосування справеллtlвоi
BapTocTi е достатнiми, i не BBarKac, цо за межами фiнансовоi звiтностi залишltлась буль-яка
суттева iнформацiя щодо застосування справедливоi BapTocTi, яка може буги корисною для
корlIсrувачiв фiнансовоr звiтностi,
6. OcHoBHi засоби

OcHoBHi засоби облiковуються за фактичною вартiстю. яка не переоцiнюваJlась на дату
переходу на МСФЗ за вирахуванням накопичено'i амортtrзацii i накопичених збиткiв вiд

знецiнення, ,Ц,о основних засобiв вiдносяться матерiальнi акгиви, якi вtlкористовуються в
господарськiй дiяльностi бiльше року з дати введення в експлуатацiю та BapTicTb якlж перевицус
6000,00 грн, Амортизацiя основних засобiв нараховуеться лiнiriним методом протягом TepMiHy
корrrсного викорt{стання акгиву,
На бапансi пiдприемства облiковуються ocHoBHi засоби:
З 1,

12.2019р,

3l.12 2018р

mчс, ?рн,

mltc. ?рн,

Перв icHa BapTicTb

5,7

26

Сl,ма зносч

zб

l5

За,,-lишкова BapTlcTb

]l

1l

У

2019 РОцi були придбанi ocHoBHi засоби на суму

коллп'ютерна TexHiM на cуl,ry 4 тис.грн,

З5тис,грн

коI!п ютерна TcxHlKa та бt,Ta списана

Рух ocHoBHrTx засоби представлений насryпн}lм чином:
Балансова
BapTicTb

Групи основних засобiв
Будинки,

Машини та

Транспортн

Iнструменти,

Iншi

споруди,

обладнанн

i засоби

приладlr,

ocHoBHi

передавальн

я

iHBeHTap

засоб}r

Разом

iпристроi
Первiсна
BapTicTb:

залишок на
31,12,2018 р.
Надiйшло
у 2019 роцi
Iншi змiни
(iнвестицiйна

26

26

з5

35

HepyxoMicTb)

Iншi змiни
(дооцiнка)
|2

Вибуло
у 201 9 роцi
залrtшок на

4

4

57

57

й знос:
зал ltшок на

lS

l5

Амортизачiя

l5

l5

4

4

26

26

ll

Il

зl

зl

3l l2,20l9

р

накопичени

Зll220l8р
за 2019 piK

lншl змlни
(амортrrзаuiя
iнвестицiйнот
HepyxoMocTi)
Вибуло
у 2019 роцi
залишок на
31 12 2019 р

залишкова
BapTicTb:
залишок на

Зl

l2 20l8 р
залишок на
З1,12 20l9 р

ТаКО)К

Станом на 3| 122019р, ocHoBHi засоби пiд заставою вiдсутнi,на пiдприемствi не icHye
ocнoBнllx ЗаСОбiв, вилучених з експлуаталii для продажу.Переоцiнка основних засобiв не

проводилась,
7.

Нематерiальнi активи

У вiдповiдностi до МСБо 38

<HeMaTepiMbHi активи) нематерiаJIьни}i актIIв визначасться
як немонетарний акгив, якиri не мае фiзичноТ субстанцii та може бути iдентифi кований.

Протягом

20l9 року були

забезпечення на суму l lтис грн

придбанi нематерiальнi активи

у

виглядi програмного

3l

l220 l9p залишкова BapTicTb нематерiальнltх aKTltBiB складас I0тис,грн
знос- lтис грн У 20l8 poui нематерiальнi активи були вiдсутнi
СТанОм на

8.

!овгостроковi фitrансовi iHBecTll

цiТ

[овгостроковl фiнансовl iнвестицiI представленi в балансi Товариства наступним чиноNr]
(тис. грн,)

На

На

lншi фiнансовi iнвестицii

З1 ,12

2019р.

3 1.

4з

12,2018р.
4з

Бi:,lьшення
/зменшення

ТоВ (IHBECT IHCITЬ) володiе акцiями ПрдТ <АЛЬПАРIС> в кiлькост\ 4 З32 шryки, що
СКЛаДаС 43З20 ГРн та становить 24 ОЬ Стат\тного капiтапу ПрАТ кАЛЬПАРIС> Простi iпlсннi акцii
ПрАТ <АЛЬПАРIС> на бiржi не облiковуються, Тх продаж не вiдбувався. ТОВ (IHBECT IHCITЬ)
здiйснюс оцiнку справедливоl BapTocTi цич довгострокових фiнансових iнвестицiй iз
застосуванням методу аналiзу фiнансовоi звiтностi ПрАТ кАЛЬПАРIС>.

,

1з

9. Щебiторськазаборгованiсть
На балансi пiдприемства облiковусться дебiторська заборгованiсть, .Щебiторська заборгованiсть

е

насryпною

:

(тис грн
На

На

!ебiторська

)

Бi.lьш

сн

31,1220l9p

3l l2 20l8p

42з

l60

,1

0

+7

l2

+54

l02

-l5

заборгованlсть
за
продукцiю, товари, роботи, послуги

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки

66

За виданилlи авансаNIи

Iнша пото.rна дебiторська заборгованiсть

7 087

,7

ня

/зменшення
+2

6]

На дебiторськ1 зэборгованiсть за ювари. робоr и послчги Hapa\oBycl ься рсзсрв пiд o,tiKr ва н i крс_tи l н i
збитки в,*rлежностi вiд cTpoKiB ii непогашення, Так. cTaHoll на 3l I22019рокубl,в нарахований рсзсрв r
cvrli 7 тис грн

[сбiторська заборгованlсть за зворотньою фiнансовою допомогою складасться з таких дсбiторlв:
- ПРАТ ((АЛЬПАРlСD, еДРПОУ Зl151942- 1479 тис.грн - виникла 1, гру,rнi 20l9poK1,. строк
погlшсн ня- бсрсзень 2tJ2{J рок1
- ПРАТ (КОНЦЕРН АВЕК та Ко>, €ЩРПОУ
погашонtul- березень 2020 року

- ll55

тис фн.- виникла }, груднi 20l9poKv. строк

- ПРАТ (dIЕРСПЕКТИВА). код €,ЩРПОУ 31З441l]- 1480 тис,грн,- виникJIа у грулнi 20l9poKy.

строк погашення- березень 2020 року,

- ПП (СТРАТУС>, код е.ЩРПОУ З1558992- 1480 тис,грн- виникла у гру,лнi 20l9poKy.

строк

погашен ня- березень 2020 рок1,,
-

ТОВ KXAPKIBCЬKA РОЗДРIБНА КОМПАНIЯ). код СДРПОУ З9783459- l480 тис,грн,

у грr,днi 20l9poKy,

сток

виник.па

погашення_ березень 2020 року,

Первiсна оцiнка наданих безвiдсоткових фiнансових позик з TepMiHoM погашення
ПРОТягОм l2 мiсяцiв здiitснюеться за амортизованою собiвартiстю, яка розраховусться iз
застосуванням ефективноi ставки вiдсотка, В якостi ефекгивноi cTaBKrr вiдсотка Товариство
застосовуе облiкову ставку НБУ

Облiковою полiтикою Товариства встановлено порiг су,ггсвостi щодо кожного дебiтора у
РОЗмiрi 5% вiд пiдсумку вiдповiдно Bcix активiв. Згiдно розрахунку амортизованоi BapTocTi
зворотньоi фiнансовоi допомоги сума дисконry становtlла 2,9Уо вtд загальноi BapTocтi активiв, що
нижче приЙвятого пороry cyTTeBocTi Керiвнrrцтвом приЙнято рiшення про вiдображення
зворотньоi фiнансовоi допомоги за номiнальною вартlстю,
10.

Грошовi кошти

ГРОШi Та ix еквiваленти за cвoiм характером е фiнансовrrми iнструментами, зокрема
фiНаНСОВИми активамиt якi регулюються вимогами МСФЗ 7 <Фiнансовi iяструменти: розкр}rття
iнформачii> та МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти,>,

На ба_rансi пiдприсмства облlков\ ютьсrl грошовl кошти в нацiона.rьнiй ва.rютi

l4

(тис. грн,)

На

На

jl

l2 20l9 р

З1.12,20l8 р

zl9

На рахунку в банку

Бiпьшення
/злленшення

247

_28

241

-28

Готiвка

2l9

Разо м

Прmягом 20l9
EKBiBa,rcH

Пiд

t

рок1, пiдприсмство депозитiв но вlдкривало та кредfiтlв не отри\lуваJIо

и грошови\ коштlв вiдсrтнi.

l1. Власний капiтал

власнtlм капiталом слiл розумiти частку аlстивiв пiлприсмства. яка залишаСтьСЯ ПiСЛЯ
вирахування ycix його зобов'язань,

р

Станом на Зl .12.2019

-

власний капiтал. Товариства становив '7 665 тис. грн , в тому числi

:

заресстрованиЙ капiтал - 7 030;
додатковrrй
резервний

капiтал -

капiтал -

З00.

lб,

нерозподiлениri прибуток - 3l9.

За результатами господарськоi дiяльностi Товариства за 20l 9 piK отримано прибуток в
розмiрi 167 тис. грн.

Станом на
грв );,

З

1.12.20l8 р. власний капiтал Товариства cTaHoBtlB '7 498 тис. грн,, втому чlrслi (тис,

зареестровани}l капlтал

додатковии капtтал
резервн ttи капlтал

нерозподiлений приброк
в

- 7 030;

- З00;
-8;
_

160

За результатами господарськоi дiяльностi ToBaprtcTBa за 2018 piK отримано прибуток
розмiрi l4 тис грн

Резервний капiтал ТОВ "IHBECT - IHClTl" станом на З1.12 20l9 р. склав lб тис, грн,, або
0,2 %о заресстрованого капiталу Товариства.
Нерозполiлений прибугок Товариства станом на З|,12.2019 р дорiвнюе 319 тис. грн або
4,5 7о зареестрованого капiта.пу Товариства.
Учасникамrr Товариства е фiзичниi особи - громадяни Украiни:
Гайденко Едуард Анатолiйович (код 2702207 бЗ4)
засновнлlк- 9,5О% стаryтного
капiталу
Гмюгiн Вiкгор Миколайович (код l9ЗЗ 106592) - засновник -4,35О% статугного
капiталу
- засновник- 9,5О% статутного
елiсеев Мrжайло Iгоровrrч (код
капiталу
Крючко Ольга Валентlrнiвна (кол 2695008849) - засновнIlк- 9,5%о статутного

-

-

-

265З91l355)

-

капiтал v

KyueHKo Володимир Сергiйовriч (кол 3059803
ка пiталу

J79)

- засновн}lк- 9,5%о статутного

l5

Сiваченко Свген Васильович (код252791697О)
капiталу
Руденко Сергiй Володимrrрович (код 2З4'79|6014)
капiталу
Остапенко Влвста Володимирiвна (кол 28770l4465)
капiталу
MlHiH leHic Володимирович (кол 29606
капiталу
Соболев Юрiй Нифоннович (кол 24З67l 58
капiталу
Фоменко Алдрiй Борисович (код
капiталу

- засновнлlк- 9,82Оlо статутного

- засновник-9,83О% статугного
-

засновник- 9,5Уо статутного

l587l)

- засновник- 9,5О% стаryтного

l4)

- засновн}rк- 9,50% статутного

24880l76З9)

l2. Ilоточвi зобов'язання i забезпечення
Поточнi зобов'язання i забезпечення вiдображенi

становили:

в

- засновник- 9,50% статутного

балансi

за

сумою погашення
(тис. грн.)

Ко отк ocTpoKoBi крелитlt
Поточна кредиторська

на

на

31.12.2019 р,

31.12,20l8 р

збiльшення/
зменшення

бан KiB

заборгованiсть за|
- товари, роботи , послуги
- розрахунками з бюджетом
у тому числi з податку на

прибlток
- розрiжунками зl страхування
- розрахунками з оплати працl
- одержанtlми aBaнcaмll

Поточнi забезпечення (резерв
щорiчних вiдпусток)
lншi поючнi зобов'язання
Разом

lб

-,lб

50

5

+45

Jo

з

-1-J

1l

J

+8

65

J

20

+45

1

l

6/

з2

+55

214

77

+

l37

13. Резерви

на пiдприемствi облiковуеться резерв на виплату вiдпусток персоналу, За:tлrшtlк резерву
станом на 01.01,2019p, cTaHoBItB 32 тис грн Сума нарахування резерву на виплату вiдпусток
персоналу за 2019piK становила 11З Tlrc, грн,, використано протягом року 58 тис грн.залишок
резерву на 31.12,2019р, скJIадае 87 тrrс,грн. (з2+tlз-5s:s7), який буле використаний протягом
наступного року.
14.

Податок на прибуток

Податок на прибуток розраховуеться за результатами господарськоТ дiяльностi за звiтний piK
та сrulав 37 тис,грн,

16

i

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)

15.

!о

cKlady io.uodiB пiiпрuеlrcпва входять:
2019р,

lпuс. ZpH.

о чистий дохiд

пролукчii (ToBapiB, робiт, послуг)

о
.

реалiзачiТ

l8p.

п1llс. zрп

2Iз9

1606

2139

1б06

iншi операчiйнi лохоли

iншi фiнансовi доходи

Вu пtр ппtu

о

(виручка) вiд

20

п

iiп

рu епс пt во,.

20l9p.

20]8р.

пlчс, ?pll,

mllc, ?pll

собiвартiсть реалiзованоi продукцii (ToBapiB, робiт,

з91

адмiнiстративнiвитрати

1506

iншi операчiйнi витратlr

38

витрати з податку на прибуток

з,7

послуг)

.

1ншl витрати

1972

15

89

3

| 592

Вrrручку за бартерними контрактами за звiтниr'i перiол пiлприемство не отримувало
,Ц,охоли iBlrTpaTlr в бухгалтерському
нарахч ван

н

облiку вiдображаються у вiлповiдностi з прllнчItпом

я

Вllручка вllзнасться. якщо icHyc вiрогiлнrсть того. шо пiлпрtlсмство отримас економiчнi
вигоди, та якщо виручка може буги надiliно оцiнена Виручка оцiнюсться за справедливою
вартiстю oTpliMaнoi винагороди, за вирахуванням знижок та iншltх податкiв,
.I[охiл

послуг

в

пiдприсмства за 20l9p включае

розмiрi

21

в себе

З9 тис грн

тiльки

чистийt дохiд (виручку) вiд реалiзацii

Витрати пiдприемства за 2019р. вк.rючають:

Собiвартiсть реалiзованих послуг - 391 тис.грн. ,Що складу якоi входить: заробiтна плата
фахiвчiв депозитарноТ дiяльностi та дiяльностi з rоргiвлi цiHHttMlt паперами- 284 тис грн .
вiдрахування на соцiальнi заходll- 4З тlrс,грн, депозитарнi посJryги- 43 тис,грн, членськi BHecKllJ2 тис грн , спецiальне програмне забезпечення для ведення дiяльностi- 9 тис грн,
Алмiнiстративнi BlrTpaTrt- l506 тис. грн

До складу адмiнiстрати вн их BtlTpaT включасться оренла прrlмiшення- 206 тис,грн;
заробiтна плата адмiн апарату- 989 тис грн; вiлрахування на соцiальнi заходlt- l47 тис.грн,
послуги ачлlrторiв- lЗ тlIс,грн. супровiл програмною забезпе,tення- 28 тис грн. матерiальнi
1,7

затрати- 43 тис.грн,; амортrrзацiя- 15 тис.грн. ; витрати на персонал- семiнари, навчання- 39
тliс,грн,; iншi адмiнiстративнi витрати- 26 тrrс,грн,
Витрати з податку на прибуток

-

37 Trrc, грн

За результатамIr господарськоi дiяльностi ТОВ (IHBECT IHCITID у 20l9 рочi валовий
прибуток становив 1 748 тис, грн,, фiнансовиir результат вiд господарськоi дiяльностi е прrrбуток
у розмiрi l67 тис грн

l6. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим метолом)
Рух грошовllх коштiв вltзначасться Товариством за допомогою прямого методу
СтанОм на 31,1220l9p. на балансi Товариства облiковувалlrся грошовi коштtl у нацiональнit-t
валютi- 2] 9 тис.грн,
Еквiваленти грошових коштiв на бмансi ТОВ (IHBECT IHCITb) не облiковувмися

рlх

грошових коштiв за 2019 pik скJтадався з коштiв вiд операцiйноi та iнвестицiйноi
дiяльностi Чистиri рух грошових коштiв у результатi операчiйноi дiяльностi за 20l9 piK склав
l8 ТИС.ГРН., За РеЗультатами iнвестицiirноi- (46) тис,грн. Залишок коштiв пiдпрrtсмства станом на
З1.|2,201L9 р. становив 2l9тис, грн, i вiдповiдае даним балансу ТОВ (IHBBCT IHCITЬ).

Станом на з1,1220l8р, на балансi ToBaprrcTBa облiковувалtlся грошовi кошти у нацiональнiti
валютi- 247 тис,грн

Еквiваленти грошовltх коштiв на балансi ТОВ KIHBECT IHCITI)) не облiковувалися

рух грошових коштiв за 2018 pik складався з коштiв вiд операцiliноi дiяльностi Чистий
грошових
коштiв у результатi операцiйноi дiяльностi за 20l8 pik склав lб Tttc грн, Залrrшок
рух
коштiв пiдприсмства станом на 3l ]2 20I8 р становив 24'7 тис грн i вiдповiдас даним балансу

ТОВ KIHBECT IHCITI)

17. Звiт про власний капiтал

Звiт про власниri

KaniTa.rr вiдображае

змiни, що вiдбулися у складi власного капiталу , та

показуе пр}lчини таких змiн в товариствi протягом звiтного перiоду,

Станом на З1 12.20l9p. власний капiтал складав 7 665 тис, грн, в тому числi (тис, грн_)

-

капiтал - 7 030;
додатковий капiтал
- З00;
- 1'7
резервний капiтал

,

зареестрованrtй

;

нерозподiлений

прибугок -З18

За результатами господарськоi дiяльностi Товариства за 2О19 piK отримано прlrбуток
розмiрi l67 Tr{c грн
Станом на

-

3

l.

l2,20l 8р, власниЁr капiтал складав 7 498 тис грн,

капiтал - 7 030;
додатковий капiтал
- 300,
- 8
резервний капiтал

в

в

тому чrrслi (тис грн,),

заресстрованиri

;

нерозподiлений

прибугок, -

160,

За результатамIl господарськоi дiяльностi Товариства за 2018 piK отримано прибуток в
розмiрi 14 тис, грн.

l8

18. Операuii з пов'язаними сторонами

.

о
.
о
.
.
.

!,о пов'язанlrх cTopiH або операчiй з пов'язанимлt сторонами належать:
пiдприемства, якi прямо або опосередковано конlролюють або перебувають пiд
контролем! або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з Товариством;
асоцiйованiкомпанii;
спiльнi пiдпрlrемства, у яких Товариство с контолюючим учасником;
член}lпровiдногоуправлiнськогоперсоналутовариства;
близькi родичi особи, зазначеноi вище;
компанii, що контролюють Товариства, або здiйснюють суттевий вплив, або мають
с},ттевий вiдсоток голосiв у Товариствi;
програми виплат по закiнченнi трудово'i дiяльностi прачiвникiв Товариства або бульякого iншого суб'скта господарювання. якиГt с пов'язаною стороною ToBaprtcTBa

[нформачiя про пов'язанi сторони розкривасться у вiдповiдностi з п. I7- l9 МСБО 24
"Розкрlrття iнформацii про пов'язанi cTopoH}l" .

У фiнансовiй звiтностi пiдприемства пов'язаними сторонами вважаються сторони, одна

якr{х контролюе пiдприсмство або коtпролюеться нею, або разом з пiдпрlrемством е

з

об'екгом

спiльного контролю.

Протягом 20l9p, не було змiн у складi пов'язаних осiб у порiвrrяннi з 20l8p.
Станом на З1.12 20l9p пов'язанrrми сторонами пiдприемства е
Гаitденко Едуард днатолil'iович (кол 27022076з4)
засновнllк- 9,57о стаryтного
капiталу
Галюгiн BiKTop Миколаriович (кол l9З3
- засновник -4,357о статутного
капiталу
Слiсесв МихаЙло lгорович (кол 2б5З9l
- засновник- 9,57о стат}тного
ка пiталу
Крlочко Ольга Валентttнiвна (кол 2695008849) - засновнllк- 9,50% статутного
капiталу
Куценко Володимир Сергiйович (кол 3059803179) - засновник- 9,50% стат}тного
капiталу
Сiваченко евген Васильович (кол 2527916970) - засновник- 9,82О% стат}тного
капiталу
Руленко Сергiir Вололимирович (код 2З4'7 916014) - засновник-9,83%о статутного
капiталу
Остапенко Влвqга Володимирiвна (код 287'7014465) - засновник- 9,5Оlо стат}тного
капiталу
MiHiH Щенiс Вололимирович (кол 2960615871) - засновник- 9,50Z статутного
капiталу
- Соболсв К)рiй Н lrфон новtlч (код 24] 67 l 5 8 l 4)
- засновн}lк- 9,50% статутного
капiталу
Фоменко Андрiй Борисович (кол
- засновник- 9,57о статутного
капiталу
Кириллова Олена BiKTopiBHa (кол 2080402083) - дирекгор пiдприемства

-

-

-

]06592)

-

lЗ55)

:

-

-

-

24880l76]9)

-

Станом на 31.12,20l9p не icHyc дебеторськоi та кредиторськоi заборгованостi з пов'язанимлt
cтopoHaM1l.

l9

!о

складу провiдного управлiнського персонiллу пiдприсмства вiдносяться директор та
головниt'l бухгалтер, Вllплаlи iM проrягом звiтного перiоду становItли, дItректора - З32 Trrc, грн..

головного бухга_птера - 283 тис, грн,

19. Iншi розкриття

ТоВ KIHBECT IHCITЬ) не мас непоточних

aKTltBiB, уIр}rмуваних для продa'ку, та припl]нену

дiяльнiсть, а тако}к iнвестrrцiй в асоцil-tованi пiдприемства.

Показники фiнансового стану Товариства на початок i кiнець звiтного перiоду
На

0l 0l l9p

показники

l

ll

коефiuiснт загальноi лiквiдносli (коефiцi(

H,l

покриття):
1

Коефiцiент абсолютноi лiквiдностi
Kl

,2 =Гролlовi коurт-r m ix еквiва]еI{ги
rro1o.rTli зобоD' язаIfl ц (

L4

2

z.1

oBi зобов"язаIпtя

1

7

52l 171-

l695Фl)

l95 Фl

з6.26

97.68

2|9/2\5-

24,1l77-

1,02

з,2I

0.20-0.25

(p&tl 160 +ряд 1 l65 Ф1)

,7796/7l5-

Коефiцiснт розрахунковоi лiквiдностi
К1.3 =Оборотrri аю}iви(ряд

779612l5-

1.5-2.0

l95Ф] y/Ilo tllчti зобов'язаrтrrя
(!яцl695 Ф1)

1з

оптиrrапьно

Кое lцlснти j,lll(Blдностl

К] , 1.=оборотнi активи (lйд,

|,2.

На

31,12l8p

752l'/771,0

) / Псуrо.лri

та

з6,26

97,6tl

l695 ФI

15

7,196-2I5-

Чистиit оборотнlrl'i капiтал (тис грн )
Фl (рял l195 - ряд 1695)

758l

'7

52l-'l1=
,7

444

Бi,-rьшс 0
збi.,rьшсння

Косфiциснти п.lатоспро\.1ожностi (фiнансово'i стiйr<остi)
7665/2

Коефiцiент фiнансовоi стiйкостi
КФС =Власrлй капiт€ш(ряд.l495

Фl) / Пото.Iнi та

i зобов"язаrпц

11

l59

l695 Ф

('

1 г,r:i 1495 Уф_ (рлд.
1

1498l71=

з5.65

97,з8

7665/7880

749817575

0,5

1.0

t

Коефiцiент фiнансовоi незалежностi (aBToHoMii)
кФн=

1_5=

>0,

0.97

_5

0.99

] 9( )0 )

пiдприемство мае достатню cyll.v оборотних активiв для погашення поточних зобов'язань
кредиторсьltоi заборгованостi, Показники лiквiдностi та фiнансовоi стiйкостi мають оптимaлльнi значення

з

20. Щiлi та полiтики управлiння фiналlсовими ризиками
Керiвництво Товариства визна€, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з
ризиками i BapTicTb
чtIстlIх активiв у несlабiльному plIHKoBoMy сереловttшi \4оже с)rп сво змiниrись
унаслiдок вплllву
суб'ективних та об'сктrlвних чrtнникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь точно
передбачити неможливо_ !о ризикiв, якi вlrникають внаслiдок
фiнансових iHcTpyMeHTiB,
вiднесено кредитниit ризик, ринковиir ризик та ризик лiквiдностi Ринковиrj
рI{зик включае

валютний ризик, вiдсотковий ризик та iншиЁr цiнови;I ризик. Управлiння
рlrзиками - це
неперервний процес, за допомогою якого Товариство виявJше
проводить
оцiнку ix
рtвики,
величин}L контролюе ризиковi позицii Товариствц а також здiйснюе монiторинг власного

ризику Товариства.

Станом на

З1

'iвня

,|2,2О|9 року найбiльш с}"ггевllм ризикам для Товариства е кредrrгний
ризик,

20

Кредитний рlrзик - ризик фiнансових втрат (збrrткiв) Товариства внаслiдок невиконання в
повному обсязi або неповного виконання контрагентом cBoix фiнансових зобов'язань перед
Товариством вiдповiдно до умов договору. Розмiр збиткiв у цьому випадку пов'язанилi iз сумою
невиконаного зобов'язання Кредитнrtй р}iзик притаманний таким фiнансовим iHcTpyMeHTaM, як
поточнi рахунки в банках та дебiторська заборгованiоть.
OcHoBHltM ме I одо\,t ouiHKtl крелtllнttх pttзttKiB керiвничтвом Товариства с Оцiнка
кредитоспроможностi контрагентiв, для чого в l tкорIlстовуються кредитнi реrrтинги та будь-яка
iнша досryпна iнформачiя щодо lx спроможностi виконувати борговi зобов'язання ТОваРиСтвО
використовуе наступнi метолlt управлiння кредитни Mll ризr{ками.
лiмiтrt щодо вкладень у фiнансовi iHcTpyMeHTlt в розрiзi кредllтнl|х рейтингiв за
Нацiональною реliтrrнговою шкалою;
попередня оцiнка фiнансового стану контрагентiв;
викор}lстання власнот моделi оцiнкrr кредитного ризriку,
Поперелня ouiHKa фiнансового стану коflрагентiв розраховуються з метою вl{значення
plrHKoBoi позицit позичальника, riого взаемовiдносин з Товариством у минулому, перспектив
розвlIтку, Розроблена власна модель очiнки кредитного ризику застосовуеться до основних
лебiторiв Товариства, суми заборгованостi по яким не погашенi на звiтну лату,

На пiдставi проведеного аналiзу у межах системи управлiння ризиками в Товариствi та
згiдно з рейтинговою шк,lлою попередньоТ оцiнки основних дебiторiв (IIРАТ (KOHI-EPH АВЕК
ТА КО)), ПРАТ кАЛЬПАРlС), ТОВ (ХРК). ПРАТ (ПЕРСПЕКТИВА> та iншi) Товариство
приliшло висновку. що крелитнrtтli ризик с на piBHi серелнього

l

l2 20l9 року вiлсутнi факти, якi б свiдчили про ризик нев}lкорлlстання
зобов'язання основними лебiторами Товариства
С,r,анt,lп,t

на

--i

Розрахунок пруленчiйних показнлtкiв е складовою системи управлiння рrrзиками (СУР),
якtrй здiirснюеться вiдповiдно до вимог Положення щодо пруденцiйнrrх нормативiв професiirноi
дiяльностi на фондовому pIlHKy - дЬльностi з торгiвлi цiннttми паперамll та депозIlтарноi
дiяльностi, затверд)кеного рiшенням НКIШФР Ns 1597 вiд 01.10,2015 р. та зареестрованого в
MiHicTepcTBi юстицii Украiни 28 жовтня 2015 р. за Nе lЗ1112'7'756,

Станом на З1.122019 року факгичнi пока:lники лiквiдностi Товариства вiдповiдають

нормат}lвним пруленцiйним показникам.

2l. Управлiння капiтлпом

Управлiння

капiталом це

ctlcTeмa принчипiв

i

методiв розробки

i

реалiзацiТ

управлiнських рiшень, пов'язанltх з оптltмальнltм його формуванням з рiзноманiтнлтх джерел, а
також забезпеченням ефекгивного його вltкорllстання у госполарськiй дiяльностi Товариства

.
.

Товариство здiirснюс управлiння капiталом з метою досягнення наступних чiлей,
зберегти спроможнiсть ToBaptrcTBa продовя(увати свою дiяльнiсть так, щоб воно
забезпечувало дохiд для учасникiв Товариства та виплатIt iншим зацiкавленим
сторонам;

забезпечитlr належний прибlток учасникам Товариства завдяки встановленню цiн на
послуги Товариства, цо вiдловiдають рiвню рlrзику.

Керiвнrrцтво Товариства здii:tснюе огляд струкгурtr капiталу на щорiчнiй ocHoBi, При
керiвничтво
чьоr,ту
аналiзус Bap,l icTb капiтму та притаманнi Його складовим ризикlt,

Система управлiння капiталом спрямована на забезпечення дотримання встановлених

Законодавством вимог щодо капiталу,

2l

Станом на 31,12 2019р, власнrrй капiтал Товариства складався зi статутного капiталу,
додаткового капiталу, резервного капiталу та нерозподiленого прrrбутку,

Вiдповiдно до чинного законодавства розмiр статутного капiталу Товариства, сплаченlrй
грошовими коштами, повинен станов}Iти 7 000 тис грн Товариство цим вимогам вiдповiдас та
мае 7 000 1ис, грн, сплаченого стат}п ного капirалу
20'l9p, власниli капiтал ToBapllcTвa склав 7665 тис грн, та вiдповiдас
вllмогам чitнного законодавства щодо розмiру власноI о капiталу. встановленоI о для
провадженнJl пiдприемством cBoci дiяльностi,

Станом на

Зl

12

22. Суловi розгляди
На кiнець звiтного перiолу ТОВ KIHBECT IHCITЬ) не мае поточних судових розглялiв та
позовiв, якi можуть сутгево вплин}ти на результати дiяльностi або фiнансовиli стан Товариства,
тому резерв на суловi розгJuIди не створювався,
23. Подiя пiсля звiтноi дати: розкриття
березня 2020 року Всесвiтня органiзаuiя охорони здоров'я (ВООЗ) офiчiйно оголосила
пандемiю, виклtlкану новим KopoHaBipycoM (COVlD- l 9)

ll

Управлiнськrrй персонал ТоварlIсгва в!lзначtlв. що цi подir не с корlllуюllllмtt llu вiдношеttню до
фiнансовоi звiтностi за 20l9 piK Вiдповiдно, фiнансовий стан на 3l l220l9 р i результати
дiяльностi за piK, що закiнчився 3l грулня 2019 року, не були скорrtгованi на вплив подiй,
пов'язанrтх з

COVID-19

Керiвництво уважно стежить за розвитком цiеi пандемii, в тому числi за тим, як COVID-19 може
вплин}ти на дiяльнiсть ToBaprrcTBa, eKoHoMiKy краiни i населення в цiлому Керiвництво ще не
визначило фiнансовий впл}lв цих подiri. на подмьшу дiяльнiсть Товариства та його фiнансовi
результати
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