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ЧАСТИНА 3

Фінансова звітність емітентів та небанківських установ
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «МОТОР-ГАРАНТ»
Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності»
КОДИ
31 грудня 2017 р.
Підприємство Товариство з додатковою відповідальністю
за ЄДРПОУ
31154435
«Страхова компанія «Мотор-Гарант»
Територія Запорізька обл.
за КОАТУУ
2310137500
Організаційно-правова форма господарювання Страхування
за КОПФГ
250
Вид економічної діяльності Інші види страхування, крім
за
КВЕД
65,12
страхування життя
Середня кількість працівників*  72
Адреса, телефон 69068 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ,
МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, Вересаєва, буд.3 061 212-95-13; 212-96-06;
212-96-96 ,212-95-13
Одиниця виміру: тис.грн.без десяткового знака (окрім розділу IV
Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)(форма
№2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
V
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2017 р.
Форма №1
Код за ДКУД
1801001
Код
На початок звітного На кінець звітного
Актив
рядка
періоду
періоду
1
2
3
4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
1000
364
352
первісна вартість
1001
364
352
накопичена амортизація
1002
0
0
Незавершені капітальні інвестиції
1005
0
0
Основні засоби
1010
13058
11862
первісна вартість
1011
17822
20319
знос
1012
4764
8457
Інвестиційна нерухомість
1015
60272
57285
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
1016
78071
78037
Знос інвестиційної нерухомості
1017
17799
20752
Довгострокові біологічні активи
1020
0
0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
1021
0
0
Накопичена амортизація довгострокових біологічних
1022
0
0
активів
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
1030
198197
105760
підприємств
інші фінансові інвестиції
1035
5
5
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040
15504
13380
Відстрочені податкові активи
1045
0
0
Гудвіл
1050
0
0
Відстрочені аквізиційні витрати
1060
0
0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних 1065
5169
6939
фондах
Інші необоротні активи
1090
0
0
Усього за розділом I
1095
292569
195583
II. Оборотні активи
Запаси
1100
18
29
Виробничі запаси
1101
18
29
Незавершене виробництво
1102
0
0
Готова продукція
1103
0
0
Товари
1104
0
0
Поточні біологічні активи
1110
0
0
Депозити перестрахування
1115
0
0
Векселі одержані
1120
0
0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
1125
23769
28502
роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
1130
27
21
за виданими авансами
з бюджетом
1135
1095
1119
у тому числі з податку на прибуток
1136
0
344
Дебіторська заборгованість за розрахунками з
1140
32
158
нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із
1145
0
0
внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
4287
4352
Поточні фінансові інвестиції
1160
54664
8830
Гроші та їх еквіваленти
1165
37705
53055
Готівка
1166
5
3
Рахунки в банках
1167
37700
53052
Витрати майбутніх періодів
1170
0
3
Частка перестраховика у страхових резервах
1180
18069
16074
У тому числі в:
1181
0
0
Резервах довгострокових зобов’язань
Резервах збитків або резервах належних виплат
1182
0
0
Резервах незароблених премій
1183
18069
16074
Інших страхових резервах
1184
0
0
Інші оборотні активи
1190
0
0
Усього за розділом II
1195
139666
112143
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 1200
0
0
вибуття
Баланс
1300
432235
307726
Код
На
початок
звітного
На кінець звітного
Пасив
рядка
періоду
періоду
1
2
3
4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
12312
12312
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
1401
0
0
Капітал у дооцінках
1405
48130
42525
Додатковий капітал
1410
99
71
Емісійний дохід
1411
0
0
Накопичені курсові різниці
1412
0
0
Резервний капітал
1415
136797
136797
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
175534
44463
Неоплачений капітал
1425
0
0
Вилучений капітал
1430
0
0
Інші резерви
1435
2485
4472
Усього за розділом I
1495
375357
240640

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
1500
0
0
Пенсійні зобов’язання
1505
0
0
Довгострокові кредити банків
1510
0
0
Інші довгострокові зобов’язання
1515
0
0
Довгострокові забезпечення
1520
0
0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
0
0
Цільове фінансування
1525
0
0
Благодійна допомога
1526
0
0
Страхові резерви
1530
37840
51126
У тому числі:
1531
0
0
Резерв довгострокових зобов’язань
Резерв збитків або резерв належних виплат
1532
3867
1655
Резерв незароблених премій
1533
33973
49471
Інші страхові резерви
1534
0
0
Інвестиційні контракти
1535
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
Усього за розділом II
1595
37840
51126
III. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600
0
0
Векселі видані
1605
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за:
1610
0
0
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
1615
460
279
розрахунками з бюджетом
1620
348
1063
у тому числі з податку на прибуток
1621
268
996
розрахунками зі страхування
1625
26
1
розрахунками з оплати праці
1630
106
-7
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними
1635
131
111
авансами
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками 1640
0
0
з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх
1645
0
0
розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за страховою
1650
13701
10525
діяльністю
Поточні забезпечення
1660
641
509
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
3625
3479
Усього за розділом III
1695
19038
15960
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
1700
0
0
утримуваними для продажу, та групами вибуття
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду1800
0
0
Баланс
1900
432235
307726
Керівник		
Тишечко Віталій Володимирович
Головний бухгалтер
Товстоног Тетяна Михайлівна
____________
* Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері статистики.
КОДИ
Товариство з додатковою
Підприємство
відповідальністю «Страхова компанія
Дата (рік, місяць, число) 31 грудня 2017 р.
«Мотор-Гарант»
(найменування)
за ЄДРПОУ
31154435
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2017 р.
Форма № 2
Код за ДКУД 1801003
І.ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
За звітний
За аналогічний період
Стаття
рядка
період
попереднього року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 2000
50069
39158
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
2010
50069
39158
Премії підписані, валова сума
2011
102656
92741
Премії, передані у перестрахування
2012
35093
52493
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
2013
15498
10415
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 2014
-1996
9325
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 2050
33061
21992
послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
2070
0
0
Валовий:
2090
17008
17166
прибуток
збиток
2095
0
0
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 2105
0
0
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
225
811
Зміна інших страхових резервів, валова сума
2111
225
811
Зміна частки перестраховиків в інших страхових
2112
0
0
резервах
Інші операційні доходи
2120
2304
2135
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 2121
0
0
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і 2122
0
0
сільськогосподарської продукції
Адміністративні витрати
2130
21327
20776
Витрати на збут
2150
375
142
Інші операційні витрати
2180
5252
2653
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 2181
0
0
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і 2182
0
0
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
2190
0
0
прибуток
збиток
2195
7417
3459
Дохід від участі в капіталі
2200
937
0
Інші фінансові доходи
2220
20613
15359
Інші доходи
2240
7
11550
Дохід від благодійної допомоги
2241
0
0
Фінансові витрати
2250
0
10491
Втрати від участі в капіталі
2255
0
0

ВСЕУКРАЇНСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА
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ФІНАНСОВИЙ ВІСНИК
Інші витрати
2270
141701
17561
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 2275
0
0
статті
Фінансовий результат до оподаткування:
2290
0
0
прибуток
збиток
2295
127561
4602
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
3510
2531
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
2305
0
0
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
2350
0
0
прибуток
збиток
2355
131071
7133
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Код
За
звітний
За
аналогічний період
Стаття
рядка період
попереднього року
1
2
3
4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400 0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405 0
0
Накопичені курсові різниці
2410 0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415 0
0
підприємств
Інший сукупний дохід
2445 0
0
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450 0
0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
2455 0
0
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460 0
0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465 -131071 -7133
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Код
За звітний За аналогічний період
Назва статті
рядка період
попереднього року
1
2
3
4
Матеріальні затрати
2500 3056
3920
Витрати на оплату праці
2505 9638
9227
Відрахування на соціальні заходи
2510 2084
2031
Амортизація
2515 3926
3907
Інші операційні витрати
2520 17004
7332
Разом
2550 35708
26417
IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Код
За
звітний
За аналогічний період
Назва статті
рядка період
попереднього року
1
2
3
4
Середньорічна кількість простих акцій
2600 0
0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605 0
0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610 0
0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на оду просту акцію
2615 0
0
Дивіденди на одну просту акцію
2650 0
0
Керівник		
Тишечко Віталій Володимирович
Головний бухгалтер
Товстоног Тетяна Михайлівна
КОДИ
Товариство з додатковою
Підприємство
відповідальністю «Страхова компанія
Дата (рік, місяць, число) 31 грудня 2017 р.
«Мотор-Гарант»
(найменування)
за ЄДРПОУ
31154435
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 р.
Форма № 3
Код за ДКУД
1801004
Код
За звітний
За аналогічний період
Стаття
рядка
період
попереднього року
1
2
3
4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
3000
0
0
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
3005
0
0
у тому числі податку на додану вартість
3006
0
0
Цільового фінансування
3010
186
76
Надходження від отримання субсидій, дотацій
3011
0
0
Надходження авансів від покупців і замовників
3015
22
1
Надходження від повернення авансів
3020
0
0
Надходження від відсотків за залишками коштів на 3025
917
408
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)3035
0
0
Надходження від операційної оренди
3040
1807
1726
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Надходження від отримання роялті, авторських
3045
винагород
Надходження від страхових премій
3050
Надходження фінансових установ від повернення
3055
позик
Інші надходження
3095
Витрачання на оплату:
3100
Товарів (робіт, послуг)
Праці
3105
Відрахувань на соціальні заходи
3110
Зобов’язань з податків і зборів
3115
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на
3116
прибуток
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану 3117
вартість
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків 3118
і зборів
Витрачання на оплату авансів
3135
Витрачання на оплату повернення авансів
3140
Витрачання на оплату цільових внесків
3145
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
3150
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
3155
Інші витрачання
3190
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
3200
фінансових інвестицій
необоротних активів
3205
Надходження від отриманих:
3215
відсотків
дивідендів
3220
Надходження від деривативів
3225
Надходження від погашення позик
3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 3235
іншої господарської одиниці
Інші надходження
3250
Витрачання на придбання:
3255
фінансових інвестицій
необоротних активів
3260
Виплати за деривативами
3270
Витрачення на надання позик
3275
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 3280
іншої господарської одиниці
Інші платежі
3290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
3300
Власного капіталу
Отримання позик
3305
Надходження від продажу частки в дочірньому
3310
підприємстві
Інші надходження
3340
Витрачання на:
3345
Викуп власних акцій
Погашення позик
3350
Сплату дивідендів
3355
Витрачання на сплату відсотків
3360
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової
3365
оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
3370
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 3375
дочірніх підприємствах
Інші платежі
3390
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період
3400
Залишок коштів на початок року
3405
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
Залишок коштів на кінець року
3415
Керівник		
Тишечко Віталій Володимирович
Головний бухгалтер
Товстоног Тетяна Михайлівна

0
95632
0
288
20526
7935
2247
5812
3126

0
87737
0
304
8636
7188
2020
5029
2550

0

0

2686
0
0
0
54732
0
6318
1282

2479
0
0
0
63603
0
2098
1678

13634
295
4170
416
0
0
0
0
1101
3429
0
0
0
0
13985

31148
0
2749
874
0
0
0
0
16044
507
0
0
0
0
18220

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0
0
0
15267
37705
83
53055

0
0
0
19898
17702
105
37705

КОДИ
Підприємство
Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Мотор-Гарант»
Дата (рік, місяць, число)
31 грудня 2017 р.
                                                                                                                            (найменування)
за ЄДРПОУ
31154435
Звіт про власний капітал
за 2017 р.
Форма № 4
Код за ДКУД 1801005
Код
Зареєстрований
Капітал у
Додатковий Резервний Нерозподілений прибуток
Неоплачений Вилучений
Стаття
Інші резерви
рядка (пайовий) капітал
дооцінках
капітал
капітал
(непокритий збиток)
капітал
капітал
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Залишок на початок року
4000 12312
48130
99
136797
175534
0
0
2485
Коригування:
4005
0
0
0
0
0
0
0
0
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
4010 0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни
4090 0
0
0
0
0
0
0
0
Скоригований залишок на початок року
4095 12312
48130
99
136797
175534
0
0
2485
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
4100 0
0
0
0
-131071
0
0
0
Інший сукупний дохід за звітний період
4110 0
0
0
0
0
0
0
0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
4111 0
0
0
0
0
0
0
0
Дооцінка ( уцінка) фінансових інструментів
4112 0
0
0
0
0
0
0
0
Накопичені курсові різниці
4113 0
0
0
0
0
0
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і
4114 0
0
0
0
0
0
0
0
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
4116 0
0
0
0
0
0
0
0
Розподіл прибутку:
4200 0
0
0
0
0
0
0
0
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0
0
0
0
0
0
0
0
Відрахування до резервного капіталу
4210 0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету
4215
0
0
0
0
0
0
0
0
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на створення спеціальних
4220 0
0
0
0
0
0
0
0
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0
0
0
0
0
0
0
0
Внески учасників:
4240 0
0
0
0
0
0
0
0
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
4245 0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення капіталу:
4260 0
0
0
0
0
0
0
0
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
4265 0
0
0
0
0
0
0
0
Анулювання викуплених акцій (часток)
4270 0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення частки в капіталі
4275 0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної вартості акцій
4280 0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни в капіталі
4290 0
-5605
-29
0
0
0
0
1987
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в
4291 0
0
0
0
0
0
0
0
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
4295 0
-5605
-29
0
-131071
0
0
1987
Залишок на кінець року
4300 12312
42525
71
136797
44463
0
0
4472
Керівник		
Тишечко Віталій Володимирович
Головний бухгалтер
Товстоног Тетяна Михайлівна
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Примітки до фінансової звітності
Фінансова звітність ТДВ «Страхова компанія «Мотор-Гарант» підготовлена за звітний рік, який включає
період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 201 року.
Примітка 1. Основні відомості про Компанія:
ТДВ «Страхова компанія «Мотор-Гарант» створена 05 вересня 2000 р.
Основною діяльністю Компанії є надання страхових та пов’язаних із страхуванням послуг на території
України. Компанія здійснює свою діяльність на підставі ліцензій, виданих Державною комісією з регулювання
ринку фінансових послуг України. Компанія здійснює добровільні та обов’язкові види страхування, інші, ніж
страхування життя.
Компанія має ряд ліцензій, виданих Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг
України ( діючі ліцензії представлені нижче):
Дата
Номер
Вид діяльності
ліцензії
Дата видачі закінчення
дії ліцензії
(дозволу)
(дозволу)
Обов’язкове страхування цивільно-правової вiдповiдальностi
АЕ190416 30.11.2012 безстрокова
власникiв наземних транспортних засобiв
Обов’язкове особисте страхування вiд нещасних випадкiв на
АВ 299473 06.02.2007 безстрокова
транспортi
Обов’язкове авiацiйне страхування цивiльної авiацiї
АВ299474 16.02.2007 безстрокова
Обов’язкове страхування вiдповiдальностi суб’єктiв перевезення
небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при АБ321853 30.12.2005 безстрокова
перевезеннi небезпечних вантажiв
Обов’язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi суб’єктiв
господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами
та аварiями на об’єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи
АБ321663 19.01.2006 безстрокова
пожежовибухонебезпечнi об’єкти та об’єкти, господарська дiяльнiсть
на яких може
Обов’язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян
України, що мають у власності чи іншому володінні зброю, за
шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок АБ321856 30.12.2005 безстрокова
володіння, зберігання чи використання цієї зброї.
Обов’язкове страхування цивiльної відповідальності оператора
ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна
АЕ284263 28.11.2013 безстрокова
внаслідок ядерного інциденту
Добровiльне страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) АВ299465 12.02.2007 безстрокова
Добровiльне страхування фiнансових ризикiв
АВ299004 02.11.2006 безстрокова
Добровiльне страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)
АВ299006 02.11.2006 безстрокова
Добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв
АВ299002 02.11.2006 безстрокова
Добровiльне страхування повiтряного транспорту
АВ299466 06.02.2007 безстрокова
Добровiльне страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi
АВ299470 06.02.2007 безстрокова
позичальника за непогашення кредиту)
Добровiльне медичне страхування (безперервне страхування
АВ299007
02.11.2006 безстрокова
здоров’я)
Добровiльне страхування медичних витрат
АВ299467 12.02.2007 безстрокова
Добровiльне страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних АВ299003 02.11.2006 безстрокова
явищ
Добровiльне страхування майна [крiм залiзничного, наземного,
повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших АВ299005 02.11.2006 безстрокова
видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)].
Добровiльне страхування вiдповiдальностi перед третiми особами
[крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту,
вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi АВ299468 06.02.2007 безстрокова
власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть
перевізника)
Добровiльне страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв
АВ299471 12.07.2007 безстрокова
наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)
Страхування відповідальності перед третіми особами (іншої ніж
АВ2994698
12.02.2007 безстрокова
передбачена пунктами 12-14 цієї статті)
Особисте страхування працівників відомчої [крiм тих, які працюють
в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету АВ299472 12.02.2007 безстрокова
України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних
пожежних дружин (команд)
Компанія є асоцiйованим членом Моторного (транспортного) страхового бюро України з 07 травня
2003 р. i має право на укладенння договорiв з обов’язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi
власникiв наземних транспортних засобiв з дiєю на територiї України.
Згідно Витягу з Протоколу №83 загальних зборів членів об’єднання «Ядерний страховий пул» від 21
листопада 2014 р. ТДВ «СК «Мотор-Гарант» прийнята в члени об’єднання «Ядерний страховий пул».
Компанія зареєстрована за адресою: Україна, м. Запоріжжя, вул. Вересаєва,3.
У складі компанії станом на 31 грудня 2017 р. зареєстровано 3 представництва та 1 відділ продаж
страхових продуктів:
1. Волочиське представництво ТДВ «СК «Мотор-Гарант» (Хмельницька обл.)
Юридична адреса: Хмельницька область, м. Волочиськ, вул. Пушкіна,11А, тел.(03845) 3-70-29.
2. Південно-Східне представництво Товариства з додатковою відповідальністю «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«МОТОР-ГАРАНТ»: юридична адреса: 69068, м. Запоріжжя, вул. Брюлова, 6.
3. Харківське представництво ТДВ «СК «Мотор-Гарант».
Юридична адреса: м. Харків, вул. Сумська, 132 тел. (0572) 58-54-46.
4. Енергодарський відділ продаж страхових продуктів ТДВ «СК «Мотор-Гарант»
(Запорізька обл.) Юридична адреса: Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Українська, 4а
тел. 099 511 52 63
Директор компанії – Тишечко Віталій Володимирович–26.10.1978 р.н., реєстрація за місцем проживання:
м. Запоріжжя, вул. Шевченко, буд. 99-а, освіта вища -Національний аерокосмічний університет
«Харків, авіаційний інститут», інженер-механік - 2001г., друга вища освіта Запорізький інститут державного та
муніципального управління - спеціаліст з фінансів - 2006г.
Головний бухгалтер – Товстоног Тетяна Михайлівна, 1958 р.н., освіта вища економічна, проживає за
адресою: м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, 34/125.
Статутний фонд компанії станом на 31.12.17 р. складає 12 312,0 тис. грн.
Гарантійний фонд компанії станом на 31.12.17 р. складає 181 331,0 тис. грн., в т.ч. вільні резерви 136
797,3 тис. грн.
Резервний капітал складає - 136 797,3 тис. грн.
Пріоритетними в роботі компанії були такі напрями:
- медичне страхування;
- страхування майна від вогневих ризиків;
- страхування майна (окрім вогневих ризиків);
- страхування фінансових ризиків
- авіаційне страхування цивільної авіації
Постійними клієнтами нашої компанії є такі підприємства і організації:
- ВАТ «Мотор-Січ»;
- Харківський завод «ФЕД»;
- ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом»;
- ВП»Атоменергомаш»ДП НАЕК «Енергоатом»;
- Волочиський машинобудівний завод;
-ЗМКБ «Прогрес»
По перестрахуванню компанія працює з Бусін АСО м. Київ, ТДВ «СК «ІСТ» м. Київ.
Страхова компанія розташовується у власному приміщенні, що стоїть окремо, загальною площею 864
кв. м.
Кількість штатних працівників станом на 31.12.17 - 72 осіб.
Середньомісячна заробітна плата за 2017р. –10120,14грн.
З метою дотримання Компанією вимог ст. 15.1 Закону України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг» та впровадження найкращої практики забезпечення ефективної і
безпечної діяльності з надання фінансових послуг було сформовано службу внутрішнього аудиту. На підставі
Протоколу зборів учасників Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова Компанія «Мотор-Гарант»»
№ 20/12 від 26.12.12г. було прийнято рішення щодо створення служби внутрішнього аудитора з залученням
до його складу однієї штатної одиниці. Наказом Товариства № 73/1-К від 26.12.12р. було затверджено
Положення про службу внутрішнього аудиту. 09.01.2013р. на посаду внутрішнього аудитора було призначено
відповідальну особу з достатнім рівнем кваліфікаційних вимог.
Нарахування резервів незароблених премій нараховуються методом 1/365 за всіма видами страхування.
Примітка 2. Основа підготовки фінансової звітності
Основою надання фінансової звітності є чинні Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ),
міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО). Компанія вперше прийняла МСФЗ у 2012 році, датою
переходу на МСФЗ визначено - 1 січня 2011 року.
Фінансова звітність була складена за формами встановленими Національним положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку № 1, затверджених наказом МФУ від 07.02.2013р. №73.
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Принципи облікової політики, які були використані при підготовці зазначеної фінансової звітності надані
нижче. Визначені положення облікової політики послідовно застосовувались по відношенню до всіх наданим в
звітності періодам, якщо не вказано інше.
Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складається на основі
бухгалтерських записів згідно українського законодавства шляхом трансформації з внесенням коригувань,
проведенням перекласифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно вимог МСФЗ.
Зазначена фінансова звітність є індивідуальною звітністю, що відповідає вимогам МСФЗ 10 в зв’язку з тим,
що керівництво не вбачає достатнього рівня контролю над емітентами фінансових активів, якими володіє
Компанія.
Валюта надання інформації
Функціональною валютою фінансової звітності Підприємства є українська гривня.
Фінансова звітність надана у тисячах українських гривень, якщо не вказано інше.
Принцип безперервності діяльності.
Керівництво підготувало зазначену фінансову звітність на підставі принципу безперервності діяльності.
В найближчому майбутньому Компанія продовжуватиме вiдчувати вплив нестабiльної економiки в державi.
Наслiдком цьому є невизначенiсть, яка здатна iстотним чином впливати на майбутнi операцiї, на можливiсть
вiдшкодування вартостi активiв Компаніям, а також на її готовнiсть своєчасно обслуговувати i погашати свої
борги (зобов’язання) при настаннi термiнiв їх погашення. Економiчна стабiльнiсть бiльшою мiрою залежатиме
вiд ефективностi фiскальних i iнших заходiв, якi реалiзує уряд України та розвитку фондового ринку України.
Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi припущення, що Компанія функцiонуватиме в майбутньому.
Це допущення передбачає реалiзацiю активiв i виконання Компанією узятих на себе зобов’язань, в ходi своєї
звичайної дiяльностi. Таким чином, фiнансова звiтнiсть не мiстить яких-небудь коригувань вiдображених
сум активiв, якi були б необхiдними, якби Компанія не мала можливостi продовжувати свою дiяльнiсть в
майбутньому або у випадку, коли вона була б вимушена реалiзовувати свої активи не в ходi своєї звичайної
господарської дiяльностi.
Примітка 3. Основні принципи облікової політики:
Примітка 3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів
Компанія визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі, коли і тільки коли воно стає
стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента.
Компанія визнає такі категорії фінансових інструментів:
−
фінансовий актив, доступний для продажу – акції ;
−
інвестиції, утримувані до погашення – облігації та векселя;
−
дебіторська заборгованість;
−
фінансові зобов’язання, оцінені за справедливою вартістю – кредити банків.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання Компанія оцінює їх за
їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які прямо відносяться до придбання або випуску
фінансового активу чи фінансового зобов’язання.
Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних
розділах облікової політики.
Грошові кошти та їхні еквіваленти
Грошовими коштами визначаються високоліквідні короткострокові інвестиції, які можуть бути замінені
на визначену суму грошових коштів та мають термін погашення три місяці або менше з дати їх придбання.
Вони обліковуються по вартості придбання з урахуванням накопичених відсотків, що складає їх справедливу
вартість. Грошові кошти, на які має місце обмеження щодо їх використання, відображаються в обліку окремою
статтею якщо їх сума виходить за межу суттєвості.
Грошові кошти товариства складаються з готівки в касі, кошти на рахунках в банках, грошові кошти в
дорозі, депозити.
Класифікація фінансових активів. Фінансові активи класифікуються по наступним категоріям:
−
дебіторська заборгованість та займи;
−
фінансові активи, які відображаються по справедливій вартості з віднесенням
змін за рахунок прибутків та збитків;
−
фінансові активи, які утримуються з метою погашення;
−
фінансові активи, які утримуються з метою продажу.
Дебіторська заборгованість .
Дебіторською заборгованістю, визнаються фінансові активи (за виключенням дебіторської
заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів або фінансових інструментів, за
розрахунками з операційної оренди та за розрахунками с бюджетом) та первісно оцінюються за справедливою
вартістю плюс відповідні витрати на проведення операцій. Після первісного визнання дебіторська
заборгованість оцінюються за амортизованою собівартістю, з застосуванням методу ефективного відсотка.
Якщо є об’єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість
активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів.
Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою
вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми резерву на
покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка,
на думку Керівництва, достатня для покриття понесених збитків. Для фінансових активів, які є істотними,
резерви створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів, для фінансових активів, суми яких
індивідуально не є істотними - на основі групової оцінки. Фактори, які Компанія розглядає при визначенні того,
чи є у нього об’єктивні свідчення наявності збитків від зменшення корисності, включають інформацію про
тенденції непогашення заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність боржника. Для групи дебіторів
такими факторами є негативні зміни у стані платежів позичальників у групі, таких як збільшення кількості
прострочених платежів; негативні економічні умови у галузі або географічному регіоні групи.
Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку від зменшення
корисності зменшується і це зменшення може бути об’єктивно пов’язаним з подією, яка відбувається після
визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується
за рахунок коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості
повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збитків
від зменшення корисності.
Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю з віднесенням змін на рахунок прибутків
і збитків
До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю з віднесенням змін на прибутки і
збитки, Компанія відносить інвестиції в акції. Після первісного визнання Компанія оцінює їх за справедливою
вартістю. Результати від зміни справедливої вартості фінансового активу відбиваються в прибутку або збитку
за рік як фінансові доходи доки визнання фінансового активу не буде припинено. Дивіденди включаються
у фінансові доходи, коли встановлено право на отримання виплачуваних дивідендів, і вірогідність їх
надходження є високою.
Якщо існує об’єктивне свідчення зменшення корисності фінансового активу, сума кумулятивного збитку
визнається у прибутку чи збитку.
Ринкові акції оцінюються за середньозваженою ринковою ціною.
Неринкові акції, справедливу вартість яких неможливо визначити, обліковуються за собівартістю, за
вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є .
Фінансові активи, утримувані до погашення
До фінансових активів, утримуваних до погашення Компанія відносить облігації та векселя, що їх
Компанія має реальний намір та здатність утримувати до погашення. Після первісного визнання Компанія
оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка, за вирахуванням збитків
від знецінення, якщо вони є.
Фінансові активи, що утримуються з метою продажу
До фінансових активів, що утримують з метою продажу, Компанія відносить цінні папери, призначені
для торгівлі, якщо має намір реалізувати їх протягом короткого періоду часу з дати їх придбання у зв`язку із
невизначеністю терміну та необхідністю погашення зобов`язань.
Основними подіями, що свідчать про знецінення фінансового активу, можуть бути:
а) фінансові труднощі емітентів акцій або корпоративних прав;
б) порушення умов договору (невиконання зобов’язань, прострочення сплати нарахованих доходів та/
або основної суми боргу);
в) висока ймовірність банкрутства або фінансова реорганізація емітента фінансового інструмента;
ґ) прийняття рішення НКЦПФР щодо анулювання реєстрації випуску пакета акцій емітентів.
Знецінення цінних паперів в портфелі до погашення.
Компанія оцінює на індивідуальній основі, чи існують ознаки знецінення за цінними паперами в портфелі
до погашення. У випадку наявності ознак від знецінення, сума збитків визначається як різниця між балансовою
вартістю активу та теперішньою вартістю майбутніх грошових потоків. Балансова вартість активу зменшується,
а сума збитку відображається у звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід.
Якщо у наступному році сума оцінених збитків від знецінення зменшується внаслідок події, яка сталася
після того, як були визнані збитки від знецінення, тоді раніше визнані суми збитків відображаються у звіті про
прибутки і збитки та інший сукупний дохід.
Торгові цінні папери
У торговому портфелі обліковуються боргові цінні папери та інші цінні папери, що використовуються
Компанією для отримання прибутків у результаті короткотермінових коливань ціни або дилерської маржі
та продажу в найближчий час. До фінансових активів доступних для продажу Компанія також відносить
інвестиції в частки в статутному фонді інших юридичних осіб та цінні папери придбані з метою подальшого
перепродажу. Після первісного визнання Компанія оцінює їх за справедливою вартістю. Результати від зміни
справедливої вартості доступного для продажу фінансового активу визнаються прямо у власному капіталі з
відображенням у звіті про зміни у власному капіталі, за винятком збитків від зменшення корисності та збитків
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від іноземної валюти, доки визнання фінансового активу не буде припинено, коли кумулятивний прибуток або
збиток, визнаний раніше у власному капіталі, слід визнавати у прибутку чи збитку.
Якщо існує об’єктивне свідчення зменшення корисності фінансового активу, доступного для продажу,
сума кумулятивного збитку виключається з власного капіталу и визнається у прибутку чи збитку.
Цінні папери, що придбані в торговий портфель, обліковуються за справедливою вартістю з визнанням
переоцінки через прибутки/збитки. У разі зміни справедливої вартості здійснюється переоцінка цінних паперів.
Результат переоцінки обов’язково відображається в трансформаційних таблицях на кожний останній день
звітного кварталу.
Справедлива вартість цінних паперів, що перебувають в обігу на організаційно оформлених ринках,
визначається за їх ринковою вартістю.
Якщо котирування ринкових цін на цінні папери є недоступним, то Компанія застосовує для визначення
справедливої вартості такі методи:
посилання на ринкову ціну іншого подібного інструменту;
залишається ринкова вартість такого фінансового активу на розрахунок попереднього
періоду;
аналіз дисконтованих грошових потоків. Застосовуючи аналіз дисконтованих
грошових потоків, Компанія використовує ставку дисконту, яка дорівнює або діючій нормі прибутковості
подібної фінансової інвестиції, що має в основному такі самі умови та характеристики (строк погашення, що
залишився; структура потоків грошових коштів; валюта; кредитний рейтинг емітента, процентна ставка), а в
разі її відсутності – розмір ставки дисконтування затвердженої обліковою політикою Компанії;
інші методи, що забезпечують достовірне визначення справедливої вартості цінних
паперів.
Разом з тим переоцінка цінних паперів, за якими укладений договір про продаж за визначеною вартістю
реалізації, між датою операції і датою розрахунку в бухгалтерському обліку не відображається.
Цінні папери в портфелі до погашення
У портфелі до погашення обліковуються придбані боргові цінні папери з фіксованими платежами або з
платежами, що можна визначити, а також з фіксованим строком погашення. Боргові цінні папери відносяться
до портфеля до погашення, якщо Товариство має намір та змогу утримувати їх до строку погашення з метою
отримання процентного доходу - як правило векселя.
Після первісного визнання боргові цінні папери в портфелі до погашення на дату балансу відображаються
за їх амортизованою собівартістю в разі, якщо термін очікуваного погашення складає термін більше одного
року.
Товариство визнає дохід та здійснює амортизацію дисконту (премії) за борговими цінними паперами не
рідше одного разу на квартал із застосуванням методу ефективної ставки відсотка.
Боргові цінні папери в портфелі до погашення підлягають перегляду на знецінення.
За цінними паперами в портфелі до погашення визнаються процентні доходи, у тому числі у вигляді
амортизації дисконту (премії) із застосуванням принципу нарахування та методу ефективної ставки відсотка.
Компанія визнає процентні доходи за борговими цінними паперами в сумі, що є добутком амортизованої
собівартості та первісної ефективної ставки відсотка відповідного цінного папера, у тому числі і за цінними
паперами, за якими визнавалося знецінення.
На дату балансу цінні папери в портфелі до погашення переглядаються щодо можливого знецінення на
основі аналізу очікуваних грошових потоків.
Знецінення цінних паперів у портфелі до погашення відображається в бухгалтерському обліку шляхом
формування резерву на суму перевищення балансової вартості цінних паперів (без урахування сум накопиченої
уцінки) над поточною теперішньою вартістю попередньо оцінених майбутніх грошових потоків за таким цінним
папером, дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка (тобто за ефективною ставкою відсотка,
розрахованою під час первісного визнання).
За наявності прострочених процентів на час визнання знецінення цінних паперів у портфелі до погашення
відображає визначений збиток за рахунками резервів під знецінення цінних паперів та під заборгованість за
нарахованими доходами. Сума резервів, відображених за відповідними рахунками, має відповідати різниці
між балансовою вартістю цінних паперів та оціненою сумою очікуваного відшкодування на дату визнання
знецінення.
Примітка 3.2. Основні засоби
Компанія 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 6000,0 грн.
Первісно Компанія оцінює основні засоби за собівартістю. Розглянув доречність застосування будьякого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керівництво вирішило
застосувати історичну вартість як доцільну собівартість основних засобів на дату переходу. 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.
Подальші витрати. Витрати на поточний ремонт і техобслуговування відносяться на витрати поточного
періоду. Ці витрати визнаються в поточних витратах по даті , коли вони понесені. Витрати на заміну крупних
вузлів або компонентів основних засобів капіталізуються при одночасному списанні тих, що підлягають заміні
частин.
На кінець кожного звітного року керівництво визначає наявність ознак знецінення основних засобів.
Якщо буде виявлено один з наступних ознак, керівництво оцінює суму відшкодування активу, яка визначається
як найбільша з двох величин: справедлива вартість за вирахуванням витрат на продаж активу та вартість, яка
отримується від його використання. Балансова вартість активу зменшується до суми відшкодування; збиток
від знецінення відображається в прибутках або збитках за рік.
Прибуток або збиток від вибуття основних засобів визнається як різниця між отриманою виручкою
від продажу та їх балансовою вартістю та відображається в прибутках або збитках за рік в складі іншого
операційного доходу або витрат.
Амортизація. На землю амортизація не нараховується. На об’єкти незавершеного будівництва
амортизація не нараховується.
Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом з використанням таких термінів
використання (років):
−
Будівлі - 20-37 років
−
Машини та обладнання - 5-15 років
−
Транспортні засоби - 10-20 років
−
інші - 4-15 років
Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного
використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання, яка визначається
як дата введення об’єкта в експлуатацію. 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.
Примітка 3.3 Нематеріальні активи
Нематеріальні активи Компанія, мають невизначений термін корисного використання та включають
ліцензії. Придбані ліцензії капіталізуються в сумі витрат, які понесені на їх придбання та введення в
експлуатацію. Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю та будь-яких накопичених збитків від
зменшення корисності. Нематеріальні активи, які виникають в результаті договірних або інших юридичних
прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.
За станом на кінець дня 31.12.2017р. Компанія володіє нематеріальними активами в вигляді ліцензій на
здійснення фінансової діяльності з визначеним строком корисного використання -безстроково. Амортизація
на ці об’єкти не нараховується.
Товариство розглядає нематеріальний актив як такий, що має невизначений строк корисного
використання, якщо на підставі аналізу всіх чинників (юридичних, нормативних, договірних, економічних тощо)
немає передбачуваного обмеження періоду, протягом якого такий актив буде, за очікуванням, забезпечувати
надходження чистих грошових потоків до Товариства (наприклад, право на здійснення діяльності).
Згідно з МСБО 38 термін «невизначений» не означає «безкінечний». Строк корисної експлуатації
нематеріального активу відображає лише рівень майбутніх видатків на обслуговування активу, необхідних для
певного стандарту продуктивності, визначеного під час оцінювання строку корисної експлуатації цього активу,
та намір і можливість суб’єкта господарювання досягти такого рівня.
Строк корисної експлуатації нематеріального активу, який походить від договірних чи інших
юридичних прав, не повинен перевищувати період чинності договірних або інших юридичних прав, але
може бути коротшим від терміну їх чинності залежно від періоду, протягом якого суб’єкт господарювання
очікує використовувати цей актив. Якщо договірні або інші юридичні права надаються на обмежений
строк, який може бути подовженим, строк корисної експлуатації нематеріального активу має включати такі
періоди (період) поновлення, тільки якщо є свідчення, які підтверджують можливість поновлення суб’єктом
господарювання без суттєвих витрат.
Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів
На кожну звітну дату Компанія оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися.
Компанія зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо
сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно
визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з іншим
стандартом. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх
періодах, Компанія сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми
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очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів
коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу
на систематичної основі протягом строку корисного використання.
Примітка 3.4. Інвестиційна нерухомість
До інвестиційної нерухомості Компанія відносить будівлі, приміщення або частини будівель, утримувані
з метою отримання орендних платежів, а не для використання у наданні послуг чи для адміністративних цілей
або продажу в звичайному ході діяльності. Такими активами визначено комплекс Дитячого оздоровчого табору
та будівля медичного закладу. Якщо будівлі включають одну частку, яка утримується з метою отримання
орендної плати та другу частку для використання у процесі діяльності Компанії або для адміністративних
цілей, в бухгалтерському обліку такі частини об’єкту нерухомості оцінюються та відображаються окремо, якщо
вони можуть бути продані окремо. Інвестиційна нерухомість первісно оцінюється за собівартістю, включаючи
витрати на операцію. Оцінка після визнання здійснюється на основі моделі справедливої вартості. Ринкова
вартість для оцінки інвестиційної нерухомості Компанії визначається на підставі звітів незалежних оцінювачів,
які мають відповідну професійну кваліфікацію. Прибуток або збиток від зміни в справедливій вартості
інвестиційної нерухомості визнається в прибутку або збитку. Амортизація на такі активи не нараховується.
Наступні витрати капіталізуються в складі балансової вартості активу тільки тоді, коли існує висока
вірогідність того, що Компанія отримає пов’язані з цими витратами майбутні економічні вигоди, та що їх
вартість може бути надійно оцінена. Всі інші витрати на ремонт та технічне обслуговування враховуються як
витрати по даті їх виникнення.
Оренда
Операційна оренда - активів, за якою ризики та винагороди, пов’язані з правом власності на актив,
фактично залишаються у орендодавця. Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються як
витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду
Компанія визнає на прямолінійній основі протягом строку оренди. Витрати, включаючи амортизацію, понесені
при отримані доходу від оренди, визнаються як витрати.
При визначенні терміну використання основних засобів, отриманих в фінансову оренду оцінюється
вірогідність переходу права власності до орендаря по завершені терміну дії договору. Якщо відсутня
ймовірність обгрунтованої впевненості в тому, що орендар отримає право власності до кінця терміну
фінансової оренди, актив повністю амортизується на протязі самого короткого з двох термінів: оренди або
корисного використання. Якщо така впевненість існує, то актив амортизується на протязі терміну корисного
використання. Угоди на оренду, за якими орендодавець зберігає за собою всі ризики та вигоди, пов’язані з
правом власності на активи, класифікується як операційна оренда.
Примітка 3.5. Податки на прибуток
Витрати з податку на прибуток - це сума витрат з поточного та відстроченого податків. Поточний податок
визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого
прибутку (збитку) за звітній період. Поточні витрати Компанії 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 в 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. Компанія визнає поточні та
відстрочені податки як витрати або дохід і включає в прибуток або збиток за звітній період, окрім випадків,
коли податки виникають від операцій або подій, яки визнаються прямо у власному капіталі або від об’єднання
бізнесу.
Компанія визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок відноситься до статей, які
відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді.
Примітка 3.6 Податок на додану вартість.
Податок на додану вартість, який відноситься до виручки від реалізації підлягає сплаті в бюджет на
більш раню дату:
- дату отримання сум дебіторської заборгованості від клієнтів або
- дату надання послуг клієнтам. ПДВ, сплачений при придбанні товарів та послуг, підлягає відшкодуванню
шляхом заліку з ПДВ, нарахованого з виручки від реалізації. Податкові органи дозволяють розрахунки по ПДВ
на нетто-підставі. ПДВ до сплати та ПДВ сплачений розкривається в звіті про фінансовий стан в згорнутому
вигляді в складі активів або зобов’язань. При формуванні резерву під знецінення дебіторської заборгованості
збиток від знецінення відображається на повну суму заборгованості, включаючи ПДВ .
Примітка 3.7 . Фінансові зобов’язання
Кредити банків
Первісно кредити банків визнаються за справедливою вартістю, яка дорівнює сумі надходжень
мінус витрати на проведення операції. У подальшому суми фінансових зобов’язань відображаються
за амортизованою вартістю за методом ефективної ставки відсотку, та будь-яка різниця між чистими
надходженнями та вартістю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом періоду дії запозичень із
використанням ефективної ставки відсотка.
Згортання фінансових активів та зобов’язань
Фінансові активи та зобов’язання згортаються, якщо Компанія має юридичне право здійснювати залік
визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов’язання
одночасно.
Примітка 3.8. Виплати працівникам
Компанія визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов’язання після вирахування
будь-якої вже сплаченої суми. Компанія визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за
відсутність як забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на
майбутні виплати відпускних.
Примітка 3.9. Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Компанія 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.
Примітка 3.10. Доходи та витрати
Доходи від страхової діяльності
Доходи від страхової діяльності включають в себе чисті премії по страхуванню і частки страхових
платежів, передані в перестрахування, з вирахуванням чистої зміни в резервах по незароблених преміях,
страхових виплат, чистих змін в резерві збитків й вартості придбання страхового полісу.
Чисті страхові премії представляють собою валові премії з вирахуванням премій, що передані
в перестрахування. При укладанні договору (угоди) премії враховуються в сумі, що вказана в полісі, і
відносяться на доходи з дати, зазначеній в договорі страхування. Резерви незароблених премій-це премії,
що розраховується як 1/365 за всіма видами страхування, що відносяться до не закінченого строку договору
страхування, та включаються в зобов’язання в балансі (звіті про фінансовий стан).
Збитки та витрати по коригуваннях резервів враховуються у звіті про фінансові результати (звіті про
сукупний дохід).
Перестрахування
В ході звичайної діяльності Компанія здійснює перестрахування ризиків в страхових Компаніях,
що є платоспроможними, не є банкрутами, та знаходяться в реєстрі Нацкомфінпослуг. Такі угоди про
перестрахування забезпечують велику диверсифікацію бізнесу, дозволяє керівництву здійснювати контроль
над потенційними збитками, що виникають в результаті страхових ризиків, і дають додаткову можливість
для росту.
Перестрахувальник одразу після укладання договору перестрахування відображає страхові платежі з
відображенням заборгованості клієнта. Перестрахування в балансі (звіті про фінансовий стан) враховуються
на валовій основі.
Договори перестрахування оцінюються для того, щоб впевнитися, що страховий ризик визначений як
можливість суттєвого збитку, а тимчасовий ризик визначений як можливість суттєвого коливання строків руху
грошових коштів, переданих Компанією перестрахувальнику.
Страхові резерви
Страхові резерви – це фонди страхової компанії, що створюються для забезпечення гарантій в виконанні
фінансових зобов’язань зі страхових виплат, розрахованих за окремим договором страхування і /або за
портфелем страхування на звітну дату.
Формування резервів відбувається за Правилами формування, обліку та розміщення страхових резервів
за видами страхування іншими, ніж страхування життя, визначеними Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
Відповідно до пункту 14 МСФЗ 4 «Страхові контракти»:
а) не визнаються зобов’язаннями будь-які резерви щодо ймовірних майбутніх страхових виплат, якщо
такі страхові виплати виникають за страховими контрактами, які не існують на кінець звітного періоду (такі як
резерв катастроф та коливань збитковості);
б) провели перевірку адекватності зобов’язань;
г) не проводили взаємозалік: щодо активів перестрахування проти відповідних страхових зобов’язань;
або доходів або витрат за договорами перестрахування проти витрат або доходів за відповідними страховими
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контрактами;
ґ) слідкували за тим, чи не зменшилась корисність його активів перестрахування
Тест на адекватність страхових зобов’язань
На кожну звітну дату Компанія оцінює адекватність страхових зобов’язань, користуючись поточною
оцінкою майбутніх потоків грошових коштів в рамках своїх страхових договорів. Якщо така оцінка показує,
що балансова вартість зобов’язань Компанії зі страхування не відповідає передбачуваним майбутнім потокам
грошових коштів, то це відхилення належить визнанню у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний
дохід) у складі витрат на формування резервів збитків.
Комісійні доходи й комісійні витрати
Комісійні доходи й комісійні витрати брокерів і агентів визнаються в момент початку дії договорів
страхування/перестрахування.
Примітка 3.11. Облік умовних зобов’язань
На дату складання фінансової звітності може існувати ряд умов, що можуть призвести до виникнення
додаткових збитків або зобов’язанням для Компанії. Керівництво оцінює суму таких можливих майбутніх
зобов’язань, оцінка яких виконується на підставі допущень та включає в себе фактор суб`єктивності. При
визначенні розміру можливих втрат в результаті судових або податкових узгоджень за участі або вимог, які
можуть бути пред`явлені в вигляді позовів до Компанії, керівництва, в результаті консультацій з юристами
та податковими консультантами, оцінює як перспективи таких судових або податкових узгоджень та
пред`явлення Компанії таких вимог в судовому порядку, так і можливі суми відшкодування, які протилежна
сторона вимагає, або може вимагати в суді . Якщо в результаті оцінки вірогідності виникнення майбутнього
зобов’язання виявляється, що грошове зобов’язання визначено з достатнім рівнем впевненості, тоді вартісна
оцінка такої заборгованості відображається в фінансової звітності. В разі, коли умовне зобов’язання, яке має
значну вартісну оцінку, не може бути класифіковано як вірогідне, а виявляється лише можливим, або вартісна
оцінка не може бути визначена, то в примітках до фінансової звітності включається інформація про характер
такого зобов’язання та його вартісна оцінка (якщо сума може бути визначена з достатньою впевненістю та є
значною).
Якщо вірогідність майбутнього збитку є незначним , то взагалі інформація про такий збиток не
включається в примітки до фінансової звітності, за виключенням випадків, коли такий можливий збиток
відноситься до наданої гарантії. В таких випадках сутність гарантії підлягає розкриттю. Однак, в деяких
випадках умовні зобов’язання, можуть бути відображені в примітках до к фінансової звітності, якщо, на думку
керівництва, обумовленому на консультаціях з юристами або податковими консультантами, інформація про
такі зобов’язання може бути необхідна акціонерам та іншим користувачам фінансової звітності.
Примітка 4. Ключеві бухгалтерські оцінки та професійні судження в застосуванні облікової політики.
При підготовці фінансової звітності Товариство робить оцінки та припущення, які мають вплив на
визначення суми активів та зобов’язань, визначення доходів та витрат звітного періоду, ґрунтуючись на
МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Фактичні
результати можуть відрізнятися від таких оцінок.
Найбільш суттєве використання суджень та оцінок включає таке:
Примітка 4.1. Безперервність діяльності.
Керівництво здійснило оцінку щодо можливості подальшої безперервної діяльності Компанії за
визначеними видами діяльності та впевнилося, що Компанія має ресурси для продовження діяльності в
досяжному майбутньому. Керівництву не відомо про будь-які значні невизначеності, що можуть викликати
значну невпевненість у можливості здійснювати безперервну діяльність. Таким чином, складання фінансової
звітності було здійснено виходячи з принципу безперервності діяльності.
Примітка 4.2. Резерви на покриття збитків від фінансових зобов’язань(резерви непокритих збитків).
Оцінюються у відповідності з МСБО 37 «Резерви, умовні зобов’язання та умовні активи», який вимагає
застосування оцінки та судження керівництва.
Допущення, використані при визначенні суми резервів. Правилами формування, обліку та розміщення
страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя визначено, що нарахування
резерву незароблених премій і частка перестрахувальників в резервах незароблених премій проводиться
методом 1/365 по всіх видах страхування.
Згідно з вимогами пункту 15 МСФЗ 4 «Страхові контракти» страховик повинен на кожну звітну дату
оцінювати адекватність своїх страхових зобов’язань, використовуючи для цього поточні оцінки майбутніх рухів
грошових коштів за страховими контрактами. Якщо ця оцінка показує, що балансова вартість його страхових
зобов’язань за вирахуванням відповідних відстрочених аквізиційних витрат та відповідних нематеріальних
активів, є неадекватною в контексті розрахункових показників майбутніх рухів грошових коштів, нестачу
необхідно повністю визнавати у звіті про прибутки та збитки.
Для оцінки адекватності резервів незароблених премій використовуються методи математичного
моделювання комбінованої збитковості, теорії випадкових процесів, методи теорії ймовірностей та
математичної статистики.
Компанія періодично проводить оцінку адекватності страхових зобов’язань з урахуванням «Положення
про обов’язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів, якими представлені
страхові резерви з видів страхування, інших, ніж страхування життя». В разі, якщо така оцінка надає підстави
вважати її неадекватною, то обліковою політикою Компанії передбачено включення різниці до складу
прибутків (збитків) в повному обсязі. В разі, якщо така оцінка не надає підстав вважати її неадекватною, то
коригування фінансових результатів не проводиться.
Станом на 31.12.2017р. було проведено оцінку адекватності страхових зобов’язань актуарієм ТОВ
«Дослідницький центр Евклід» (Редька А.В.) згідно з розрахунком якого активи Компанії визначені як достатні.
Для оцінювання адекватності резервів були використані методи математичної статистики, зокрема
перевірки статистичних гіпотез та там, де є достатній для аналізу обсяг даних, актуарні методи оцінювання
збитків, що базуються на аналізі трикутників розвитку страхових виплат.
Результати перевірки тесту адекватності зобов’язань для резерву незароблених премій підтверджують,
що останні є адекватними до страхових зобов’язань Компанії на звітну дату. Таким чином, з урахуванням
проведеної оцінки адекватності зобов’язань розмір сформованих резервів незароблених премій для кожного
виду страхування співпадає з фактичним розміром сформованих резервів відповідно до вимог чинного
законодавства. Обсяг сформованих резервів незароблених премій станом на звітну дату складає 51126,0 тис.
грн. Для оцінювання адекватності резервів збитків (що виникли, але незаявлені та збитків, що заявлені, але
не врегульовані) використовуються методи математичної статистики, зокрема перевірки статистичних гіпотез
та там, де є достатній для аналізу обсяг даних, актуарні методи оцінювання резервів збитків, що базуються на
аналізі трикутників розвитку страхових виплат.
Відповідно до проведеного аналізу актуарієм зроблено висновок, що страхові резерви, що сформовані
Компанією на звітну дату та можуть бути перевірені актуарними методами, сформовано у відповідності до
вимог МСФЗ. Для тих видів страхування, де резерви збитків, що виникли, але не заявлені та/або резервів
збитки, що заявлені, але не врегульовані, сформовано в нульовому розмірі, коректність перевірено шляхом
перевірки статистичних гіпотез. Обсяг сформованих резервів заявлених, але не виплачених збитків станом на
звітну дату складає 4472,0 тис. грн. Обсяг сформованих резервів збитків, що виникли, але не заявлені, станом
на звітну дату складає 1654,8 тис. грн.
Примітка 4.3 Інші джерела невизначеності
Керівництво не може достовірно оцінити вплив на фінансовий стан Товариства будь-якого подальшого
погіршення ситуації з ліквідністю на фінансових ринках та підвищення нестабільності на валютних ринках. На
думку керівництва, вживаються усі необхідні заходи для підтримки життєздатності та зростання діяльності у
поточних умовах.
Оцінки, які особливо чутливі до змін, стосуються короткострокових зобов’язань перед працівниками
по відпусткам, справедлива оцінка основних засобів, визначення справедливої вартості цінних паперів
та довгострокової заборгованості, суми нарахованих страхових резервів. Основні припущення стосовно
майбутнього та інших ключових джерел виникнення невизначеності оцінок на дату балансу, але вони не мають
значного ризику стати причиною внесення суттєвих коригувань у балансову вартість активів та зобов’язань
протягом наступного фінансового періоду.
Вартісна ознака таких оцінок наступна: тис. грн.
31.12.2016 31.12.2017
Забезпечення по відпусткам 641 509
Справедлива вартість ОЗ     13058 1862
Справедлива вартість інвестиційної нерухомості 60272 57285
Нарахований резерв збитків    2485 4472
Нараховані страхові резерви 37840 51126
Оцінка власних приміщень.
Приміщення Товариства відображаються за справедливою вартістю, визначеною на основі звітів про
оцінку, підготовлених Товариством з обмеженою відповідальністю «Бюро незалежних експертиз» [компанією,
що спеціалізується на незалежній оцінці]. У зв’язку з характером приміщень і наявністю зіставної ринкової
інформації, справедлива вартість приміщень визначається на основі методу співставлення та доходного
методу, який припускає оцінку вартості на основі очікуваного ринкового доходу від оренди аналогічної
власності з аналогічною капіталізацією. При використанні даного методу розглядається чистий дохід,
отриманий від зіставної власності, капіталізований для визначення вартості оцінюваної власності.
У основу оцінки справедливої вартості покладені основні допущення у відношенні: можливих ринкових
ставок оренди і застосовних ставок дисконтування. Результати оцінки порівнюються на регулярній основі з
фактичними даними ринку про прибутковість і реальними операціями.
Ставка дисконтування була прийнята рівною ставці ефективного відсотку застосовується ставка
доходності облігацій внутрішньої державної позики у 2016р.- 2017 р.- 20% для різних видів власності.
Примітка 4.4. Терміни корисного використання основних засобів.
Оцінка терміну корисної служби основних засобів проводилася із застосуванням професійної думки на
основі наявного досвіду відносно аналогічних активів та термінів фактичного використання об’єктів на дату

складання звітності. Майбутні економічні вигоди, пов’язані з цими активами, в основному будуть отримані
в результаті їх використання. Проте інші чинники, такі як зістарення, з технологічної або комерційної точки
зору, а також знос устаткування, часто приводять до зменшення економічних вигод, пов’язаних з цими
активами. Керівництво оцінює термін корисного використання основних засобів, що залишився, виходячи
з поточного технічного стану активів і з урахуванням розрахункового періоду, протягом якого дані активи
приноситимуть економічні вигоди. При цьому до уваги приймаються наступні основні чинники: (а) очікуваний
термін використання активів; (б) очікуваний фізичний знос устаткування, який залежить від експлуатаційних
характеристик і регламенту технічного обслуговування; і (в) моральний знос устаткування з технологічної і
комерційної точки зору в результаті зміни ринкових умов.
Примітка 4.5. Припинення визнання фінансових активів.
Керівництво застосовує професійні судження для того, щоб визначити, чи всі суттєві ризики та вигоди,
пов’язані з володінням фінансовими та орендними активами, передаються контрагентам, та щоб визначити,
які ризики та вигоди являються найбільш суттєвими. Керівництво Товариства оцінює зменшення корисності
фінансових активів по даті коли була отримана інформація про банкрутство емітента або проводиться його
ліквідація за рішенням державного органу управління. В зв’язку з отриманням інформації щодо блокування
акцій окремих ємітентів акцій Компанія провела знецінення таких активів з віднесенням суми уцінки до складу
витрат діяльності (див. Примітку 6.6). Сума знецінення склала 47060,7 тис.грн.
Примітка 5. Нові та переглянуті стандарти та тлумачення:
В 2017 році Товариство почало застосовувати наступні зміни та удосконалення до
стандартів, які набрали чинності з 1 січня 2017 року:
· Поправки до МСБО (IAS) 7 «Ініціатива в сфері розкриття інформації»;
· Поправки до МСБО (IAS) 12 «Визнання відстрочених податкових активів за нереалізованим збитком»;
· Щорічні удосконалення МСФЗ (IFRS), 2014-2016 рр. (В частині застосування поправок до МСФЗ (IFRS)
12).
Зазначені зміни і удосконалення не зробили істотного впливу на фінансову звітність Товариства. Деякі
нові стандарти, інтерпретації та поправки до стандартів, розкриті в фінансовій звітності за рік, що закінчився
31 грудня 2017 року, ще не вступили в силу і не застосовувалися Товариством достроково.
Вплив зазначених положень наступний:
МСБО (IAS) 7 «Звіт про рух грошових коштів» доповнений вимогами до розкриття суттєвої інформації
щодо змін у зобов’язаннях, пов’язаних з фінансовою діяльністю компанії (п. 44A (IAS) 7). Тепер в звіті
необхідно вказувати:
• зміни в результаті грошових потоків від фінансової діяльності;
• зміни в результаті отримання або втрати контролю над дочірніми організаціями та іншими бізнесами;
• впливу змін курсів валют;
• зміни у справедливій вартості;
• інші зміни.
Поправки стосуються тих зобов’язань, грошові потоки за якими класифіковані в звіті про рух грошових
коштів як потоки від фінансової діяльності. Вимоги про розкриття застосовують також і щодо змін у
фінансових активах (наприклад, активах, які хеджують зобов’язання, обумовлені фінансовою діяльністю)
в разі, якщо мали місце або майбутні грошові потоки за такими фінансовими активами будуть включені
до складу грошових потоків від фінансової діяльності. Ретроспективно вимога не застосовується, і за
порівняльний період інформація не наводиться.
МСБО (IAS) 12: зміни в частині визнання відкладених податкових активів
У МСБО (IAS) 12 «Податки на прибуток» (далі – (IAS) 12) внесені поправки в частині визнання
відкладених податкових активів щодо нереалізованих збитків (п. 29А (IAS) 12). Стандарт передбачає, що в
результаті зниження справедливої вартості фінансового інструменту через зростання ринкової процентної
ставки виникає податкова різниця. Адже при продажу або погашення такого активу організація отримає
відрахування для цілей оподаткування в розмірі номінальної (а не справедливої) вартості активу і тим самим
зможе реалізувати відстрочений податковий актив.
   МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про участь в інших організаціях» (далі - МСФЗ (IFRS) 12)
зобов’язує розкривати в примітках до фінансової звітності інформацію про дочірні та асоційовані організації,
спільних підприємствах та операціях, а також структурованих організаціях, які не підлягають консолідації (п.
5А (IFRS) 12): вимоги до розкриття інформації застосовують і до тих часток участі, які класифікуються як
призначені для продажу, для розподілу власникам або як припинена діяльність. Виняток становить узагальнена
фінансова інформація (пп. B10-B16 МСФЗ (IFRS) 12). Відносно вибуття активів її розкривати не слід.
Поправка до МСФЗ (IFRS) 4 «Страхові контракти» стосується організацій - страхових компаній відносно
права на застосування поточного обліку по МСФЗ. Зміни до стандарту, призводять до наступного впливу:
1 - нададуть компаніям-емітентам страхових контрактів можливість забрати з прибутку або збитку ту
волатильність, джерелом якої можуть стати деякі зміни в порядку оцінки фінансових активів за IFRS 9 до
набрання чинності страховим стандартом;
2 - нададуть компаніям, чиїм основним напрямком діяльності є страхування, тимчасове виключення із
застосування IFRS 9 до 2021 року.
Ці зміни до IFRS 4 доповнять собою вже зазначені у стандарті можливості, які можна використовувати
для вирішення проблеми волатильності в результаті застосування IFRS 9 до набрання чинності страховим
стандартом.
Нові стандарти МСФЗ:
Вимоги нових стандартів Товариство буде враховувати при складанні фінансової звітності за періодами,
встановленими наступними стандартами:
IFRS 15 Виручка за контрактами з кліентами
МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клієнтами» застосовується до першої річної фінансової звітності за
період, що починається з або після 1 січня 2018 року. Стандарт забезпечує єдину комплексну модель обліку
виручки на основі п’ятиступінчастої моделі, яка може застосовуватися до всіх договорів з клієнтами. П’ять
кроків до моделі: - ідентифікувати договір з клієнтом; - ідентифікувати виконання зобов’язань за договором;
- визначити ціну операції; - розподілити ціну операції на зобов’язання виконавця за договором; - визнавати
виручку, в момент (по мірі) виконання зобов’язання виконавця. Товариство визначило дату застосування
вимог стандарту починаючи з 01.01.2018року.
Роз’яснення КТМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначеність в обліку податків на прибуток»
Роз’яснення передбачає порядок визначення облікової податкової позиції в ситуаціях, коли існує
невизначеність щодо порядку обліку податків на прибуток.
Відповідно до Роз’яснення, організація зобов’язана:
Встановити, яким чином необхідно виконати оцінку невизначених податкових позицій: окремо
чи в сукупності; а також
Оцінити, чи висока ймовірність того, що податковий орган погодиться з порядком податкового
обліку, який організація застосувала або планує застосувати при складанні податкової декларації, в ситуації
невизначеності:
- Якщо відповідь позитивна, то облікова податкова позиція повинна бути визначена відповідно
до порядку податкового обліку, який організація застосувала або планує застосувати при підготовці податкової
декларації.
- Якщо відповідь негативна, організація зобов’язана відобразити вплив невизначеності при
визначенні облікової податкової позиції.
Дата вступу в силу: річні періоди з 1 січня січня 2019 року або після цієї дати.
IFRS 2 Класифікація та оцінка платежів на підставі акцій
Ці поправки вступають в силу починаючи для звітних періодів з 1 січня 2018 р. і пізніше. Затверджені
поправки стосуються трьох аспектів і уточнюють окремі умови та ситуації, що виникають при виплатах,
заснованих на пайових інструментах компанії. Перша поправка присвячена обліку впливу умов вступу в
права по платежах на основі акцій з розрахунком грошовими коштами. Цією поправкою уточнено, що
для обліку ефекту умов вступу в пайові права при оцінці платежу, заснованого на акціях, з розрахунком
грошовими коштами необхідно застосовувати ті ж самі методи, як і при оцінці платежу, заснованого на
акціях, з розрахунком пайовими інструментами. Зобов’язання має оцінюватися на підставі найкращої
оцінки ймовірності виконання неринкових умов надання опціону на дату набрання права. Друга поправка
стосується питань класифікації операцій по платежах на основі акцій, розрахунок з якими здійснюється за
вирахуванням податку, утримуваного у джерела. Дана поправка вносить виключення в вимоги МСФЗ (IFRS) 2
при виконанні нетто-розрахунку, дозволяючи уникнути розбиття винагороди на два компоненти: розрахунок
пайовими інструментами з співробітниками і розрахунок грошовими коштами з податковими органами. Третя
поправка уточнює облік змін періоду і умов платежу на основі акцій, при яких операція з виплатою грошовими
коштами пере класифікується в операцію з виплатою пайовими інструментами. Оскільки попередня редакція
МСФЗ (IFRS) 2 не містила вказівок щодо відображення подібних модифікацій, що призводило до певної
різноманітності при підготовці фінансової звітності, то СМСФО вказало, що, починаючи з дати модифікації
угоди про виплату, заснованої на акціях з розрахунком грошовими коштами, проводиться облік як виплати
з розрахунком пайовими інструментами. Є деякі особливості першого застосування опублікованих поправок:
компанії звільняються від підготовки порівнянної інформації, але можливо і ретроспективне застосування,
якщо воно вибирається для всіх трьох поправок відразу. Очікується, що дані поправки не зроблять впливу на
фінансову звітність Товариства.
IFRS 9 Фінансові інструменти
Товариство починає застосовувати новий стандарт з 01 січня 2018 року. Виконання вимог МСФЗ
9 вплине на наступне:
1) класифікація й оцінка фінансових активів і фінансових зобов’язань —буде ґрунтуватись на бізнесмоделі, яка використовується для управління фінансовим активом, а також на характеристиках грошових
потоків, передбачених договором;
2) знецінення — МСФЗ 9 змінює підходи до формування резервів під знецінення фінансових активів
(модель «понесених збитків», яка використовується в МСБО 39, замінюється на модель «очікуваних збитків»);

•
•
•
•
•
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3) облік хеджування — нова модель обліку хеджування, відповідно до МСФЗ 9, більш тісно пов’язує
облік хеджування з діяльністю з управління ризиками. Похідні фінансові інструменти, які вбудовані у
фінансові активи, не відокремлюються, замість цього оцінюється весь гібридний інструмент із метою його
класифікації за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки.
Запровадження МСФЗ 9 за попередньою оцінкою управлінського персонала може призвести до
збільшення рівня збитків, що, своєю чергою, вплине на балансову вартість активів, накопичений прибуток,
капітал.
IFRS 10 та IAS 28 Продаж або розподіл активів між інвестором і його асоційованими підприємствами або
підприємствами спільної діяльності.
МСБО (IAS) 28: змінено порядок оцінки за справедливою вартістю
Діюча раніше редакція (IAS) 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства» (далі - (IAS) 28) давала підстави
вважати, що рішення про облік за справедливою вартістю організація повинна приймати по кожній інвестиції
або за класами інвестицій. Відповідний вибір закріплювався в обліковій політиці.
Інвестиційні організації оцінюють інвестиції в наявні асоційовані організації або спільні підприємства за
справедливою вартістю через прибуток або збиток відповідно до (IFRS) 9 «Фінансові інструменти». При цьому
рішення по кожній інвестиції приймається індивідуально на момент її первісного визнання (п. 18 (IAS) 28)
Організації, які не є інвестиційними, можуть зберегти оцінку за справедливою вартістю, застосовану
їх асоційованими організаціями або спільними підприємствами, які є інвестиційними, до своїх дочірнім
організаціям. Рішення доведеться приймати окремо щодо кожної такої інвестиції на найбільш пізню з таких
дат:
• на дату первісного визнання інвестиції в асоційовану організацію або спільне підприємство, є
інвестиційною організацією;
• дату, коли асоційована організація або спільне підприємство стають інвестиційної організацією;
• коли асоційована організація або спільне підприємство, є інвестиційними, вперше стають материнською
компанією.
Дата вступу в силу: річні періоди з 1 січня 2018 року
IFRS 16 Оренда Початок обов’язкового застосування в фінансової звітності з 01 січня
2019 року або після цієї дати. Цей стандарт докорінно змінює облік у орендарів. Він зобов’язує
відображати активи і зобов’язання в звіті про фінансовий стан. Згідно IFRS 16 орендні зобов’язання
розраховуються як дисконтування вартості майбутніх орендних платежів, а активом є право користування
орендованого майна (right-of-use asset (ROU)), зникає визначення «операційна оренда». В подальшому активи
ROU обліковуються відповідно МСБО 16 «Основні засоби», МСБО 36 «Зменшення корисності активів», а отже
в звіті про прибутки і збитки у орендаря будуть відображатися витрати з амортизації, фінансові витрати з
оренди, а також можливі збитки від знецінення активу ROU. Згідно IFRS 16 будь-яка оренда для орендатора це операція фінансування. Очікується збільшення активів і пасивів в бухгалтерському балансі. Новий стандарт
вплине майже на всі фінансові показники: співвідношення власного і позикового капіталу, коефіцієнт поточної
ліквідності, оборотність активів, коефіцієнт покриття. IFRS 16 Товариство застосує з початку обов’язкового
застосування.
МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування»
18.05.2017р. було опубліковано новий стандарт, який стосується обліку договорів страхування. Початок
обов’язкового застосування – 01.01.21р. Новий стандартом будуть забезпечені рівні умови страховиків, які
звітують за МСФЗ, що надасть можливість користувачам оцінити фінансову стійкість страховиків.
Примітка 6. Розкриття показників фінансової звітності:
1.
Дохід від реалізації тис. грн.
2016
2017
Страхові платежі
92741
102656
Частки страхових платежів, належні перестраховикам
52493
35093
Зміни резервів незароблених премій і долі
1090
17494
перестраховиків в РНП
Всього доходи від реалізації
39158
50069
Страхові платежі за 2017 р. склали 102 656,0 тис. грн., із них перестрахувальників
1442,2 тис. грн., в тому числі:
По добровільному страхуванню – 70 847,8 тис. грн., із них:
- страхування від нещасного випадку – 959,7 тис. грн.
- медичне страхування (безперервне страхування здоров’я) – 37120,5 тис. грн.
- страхування вантажів та багажу – 3754,1 тис. грн.
- страхування від вогневих ризиків – 10794,0 тис. грн.
- страхування іншого майна – 12261,4 тис. грн., в т.ч. від нерезидентів 102,3 тис. грн.
- відповідальність перед 3-ми особами – 3000,7 тис. грн.
- страхування медичних витрат – 2427,4 тис. грн.
- страхування фінансових ризиків – 4,0 тис. грн.
- інші – 526 тис.грн.
По обов’язковому страхуванню – 31 808,3 тис. грн., із них:
- авіаційне страхування цивільної авіації –15710,5 тис. грн.
- страхування ЦВ власників наземного транспорту –14698,7 тис. грн.
- страхування ЦВ суб’єктів господарювання – 14,7 тис. грн.
- ЦВ оператора ядерної установки –1338,1 тис. грн., в т.ч. від нерезидентів 114,6 тис. грн.
- особисте страхування працівників відомчої пожежної охорони – 23,2 тис. грн.
-інші- 23,1 тис.грн.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року (92741,0 тис. грн.) сума страхових платежів
збільшилась на 9915,0 тис. грн., що складає 110,7 %.
Зобов’язання по виплатах страхових сум і страхових відшкодувань страхова компанія виконала в
повному обсязі, які склали 19348,1 тис. грн. В основному страхові виплати - по медичному страхуванню
16236,7 тис. грн. По страхуванні цивільної відповідальності власників транспортних засобів виплати склали
2560,1 тис. грн.
Всі види страхування прибуткові.
Резерви незароблених премій ТДВ «СК «Мотор-Гарант» станом на 31.12.2017 р. склали 51126,0 тис.
грн.
Частка перестраховиків в резервах незароблених премій станом на 31.12.17 р. склала
16073,6 тис. грн.
Передано в перестрахування за 2017 рік 35093,0 тис. грн.
2.
Собівартість реалізації
2016
2017
Визнані страхові відшкодування
16773,7
19348,1
Витрати на персонал (агентів)
505,1
13206,4
Інші
4713,2
506,5
Всього
21992
33061,0
3.
Адміністративні витрати
2016
2017
Витрати на персонал (заробітна плата)
10661
11195
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів
3907,0
3605
Матеріальні затрати
3920,0
2995
Послуги
1861,8
3468
Інші
426,2
64
Всього
20776,0
21327
Витрати на збут

2016
0
142,4
0
142,4

Сировина та матеріали
Маркетинг та реклама
Інші
Всього витрат на збут
4.
Інші операційні доходи та витрати
Інші операційні доходи
Доходи від операційної оренди основних засобів
Доходи від списання кредиторської заборгованості
Доходи від курсової різниці в валютних операціях
Доходи від продажу інших оборотних активів
Інші доходи
Всього іншіх операційних доходів
Інші операційні витрати
Витрати неопераційної діяльності
Витрати від операційної курсової різниці
Списання безнадійної заборгованості
Витрати на сплату штрафів
Інші операційні витрати
Всього інших операційних витрат
5.
Фінансові доходи та витрати
Процентні доходи та доходи по депозит. рахунку в
банку
Процентні доходи по іншим рахункам в банку
Інвестиційний дохід від коштів, які розміщені в
МТСБУ

86

2017
0
375
0
375

2016
1445,8
322,6
338,9
0
28,0
2135,3

2017
271
370
134
1519
10
2304

714,9
206,1
322,7
249,1
1160,2
2653,0

1119
144
403
35
3551
5252

2016
2748,7
446,2
725,0

2017
4170
923
937
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Доходи від зміни справедливої вартості
заборгованості
Доходи від операцій з цінними паперами
Всього фінансові доходи
Фінансові витрати
Банківські кредити
Витрати від зміни справедливої вартості
заборгованості
Всього фінансових витрат
6.
Інші доходи, інші витрати

11439,0
0
15358,9

1405
13178
20613

0
10491
10491

0
0
0

2016
2017
Дохід від операцій з цінними паперами
11550,0
0
Дохід від операцій з необоротними активами
7
Всього інші доходи
11550,0
0
Уцінка цінних паперів
5964,8
47060,7
Собівартість реалізованих ЦП
11596,2
94116,5
Витрати від зміни справедливої вартості цінних
523,8
паперів
Всього інші витрати
17561,0
141701
На підставі інформації щодо власників –ємітентів, акції яких обліковані на балансі Товариства з боку
НКЦПФРУ було заблоковано випуск таких акцій. В зв’язку з тим, що Товариство з 01.01.2018року буде
застосовувати вимоги МСФЗ 9, станом на 31.12.2017р. проведено знецінення таких фінансових активів
(вимога щодо визнання очікуваємих збитків). Сума знецінення таких акцій склала 47060,7 тис.грн.
За звітний період ТДВ СК «Мотор-Гарант» були отримані доходи від дольової участі в зв’язку з
володінням Компанією корпоративних прав окремих емітентів.
2016
2017
Доходи від участі в капіталі
0
937
Втрати від участі в капіталі
0
0
7.
Податок на прибуток
Основні компоненти витрат з податку на прибуток за звітний період:
Найменування показника
2016
2017
1
Поточний податок на прибуток
2530,8
3510
Включено до Звіту про фінансові результати - усього
2530,8
3510
у тому числі:
2530,8
3510
поточний податок на прибуток
Відстрочені податки відображають чистий податковий ефект від тимчасових різниць між балансовою
вартістю активів і зобов’язань для цілей фінансової звітності і для цілей оподаткування. Тимчасові різниці в
основному пов’язані з різними методами визнання доходів і витрат, а також з балансовою вартістю певних
активів. За звітний рік Компанію не було виявлено різниць, які б впливали на сплату податку на прибуток.
8.
Нематеріальні активи
За історичною вартістю
нематеріальні активи
Справедлива вартість на 31.12.2016
364,0
Вибуття
(12,0)
31 грудня 2017 року
352,0
Накопичена амортизація на 31.12.16
0
Нарахування за рік
0
31 грудня 2016 року
0
Чиста балансова вартість
0
31 грудня 2016 року
364,0
31 грудня 2017 року
352,0
В обліку враховані ліцензії на здійснення діяльності, на які амортизація не нараховується. В звітному році
було проведено списання 1 ліцензії на вид діяльності, від якого Компанія відмовилась.
9.
Основні засоби
Машини та
Меблі та
Будівлі
Транспорт
Всього
обладнання
приладдя
Чиста реалізаційна вартість
31 грудня 2016 року
11888
104
989
77
13058
31 грудня 2017 року
7703
141
3766
252
11862
10.
Інвестиційна нерухомість
2016
2017
На початок періоду
63181
60272
Переміщення з основних засобів (проведення модернізації)
34
Зміна справедливої вартості
-2909
-3021
На кінець періоду
60272
57285
Зміна справедливої вартості інвестиційної нерухомості виникає з наступних причин:
Проведення ремонтних послуг , та нарахування амортизації за прямолінійним методом.
11.
Запаси
2016
2017
Сировина та матеріали (за історичною собівартістю)
18
29
Готова продукції (за чистою вартістю реалізацію)
0
0
Всього запаси
18
29
В 2017 році підприємство не визнавало знецінення запасів в зв’язку з відсутністю факту знецінення.
12.
Інша дебіторська заборгованість
2016
2017
Дебіторська заборгованість, що відноситься до страхових послуг
23769
28502
Аванси видані
27
21
Розрахунки з бюджетом
1095
1119
Заборгованість з нарахованих доходів
32
158
Інша дебіторська заборгованість
4287
4352
Всього
29210
34152
Аналіз термінів погашення заборгованості представлено наступним чином:
2016 р.
2017 р.
Страхування
До 60 днів
13198
15282,6
60-90 днів
2632
7898,5
91-180 днів
7405
512,3
Більше 180 днів
5245
75,8
Інші види
До 60 днів
22
5810,0
60-90 днів
0
0
91-180 днів
0
Більше 180 днів
0
20673,0
Всього
28502
50252,0
Відповідно з умовами діяльності ТДВ СК «Мотор-Гарант» проводить нарахування страхових резервів.
Зміни у резервах представлено нижче.
2016
2017
Резерви незароблених премій на початок періоду
23558
33973
Резерви незароблених премій на кінець періоду
33973
49471
Зміна резервів
10415
15498
Зміна частки перестраховиків у резервах незароблених премій
9324,9
-1996
13.
Грошові кошти
2016
2017
Каса та рахунки в банках, грн.
6160
14735
Каса та рахунки в банках, валюта
856
935
Банківські депозити, грн.
30689
37385
Всього грошові кошти
37705
53055
Частина грошових коштів Компанії вкладені в депозити наступних банківських установ:
1. АБ «Укргазбанк» на суму 1260 тис. грн. (термін вкладання з 26.04.2017р. по 06.07.2018р.).
2. АБ «Укргазбанк» на суму 800 тис. грн. (термін вкладання з 20.11.2017р. по 22.02.2018р.)
3. АБ «Укргазбанк» на суму 2000,0 тис. грн. (термін вкладання з 07.12.2017р. по 12.03.18р).
4. АБ «Укргазбанк» на суму 3000,0 тис. грн. (термін вкладання з 07.12.2017р. по 12.03.18р).
5. Кредо Банк на суму 2000,0 тис. грн. (термін вкладання з 01.12.2017р. по 01.03.18р).
6. ПАТ Мотор Банк на суму 2625,0 тис. грн. (термін вкладання з 04.12.2017р. по 12.03.18р.)
7. ПАТ Мотор Банк на суму 3000,0 тис. грн. (термін вкладання з 04.02.2017р. по 12.03.18р.)
8. ПАТ Мотор Банк на суму 931,6 тис. грн. (термін вкладання з 28.08.2017р. по 02.03.18р.)
8. ПАТ Мотор Банк на суму 931,6 тис. грн. (термін вкладання з 28.08.2017р. по 02.03.18р.)
9. Ощадбанк на суму 3000,0 тис. грн. (термін вкладання з 01.12.2017р. по 05.03.2018р.)
10. Ощадбанк на суму 1000,0 тис. грн. (термін вкладання з 01.12.2017р. по 05.03.18р.)
11. Ощадбанк на суму 3000,0 тис. грн. (термін вкладання з 01.12.2017р. по 05.03.2018р.)
12. Правекс банк на суму 3000,0 тис. грн. (термін вкладання з 23.10.2017р. по 22.01.2018р.)
13. ПУМБ на суму 3000,0 тис. грн. (термін вкладання з 09.11.2017р. по 08.02.2018р.)
14. ОТП Банк на суму 2000,0 тис. грн. (термін вкладання з 14.11.2017р. по 15.01.2018р.)
15. ОТП Банк на суму 1000,0 тис. грн. (термін вкладання з 27.11.2017р. по 17.01.2018р.)
16. ОТП Банк на суму 1000,0 тис. грн. (термін вкладання з 18.10.2017р. по 18.01.2018р.)
17.  Правекс банк на суму 1000,0 тис. грн. (термін вкладання з 28.11.2017р. по 16.01.2018р.)
18. Правекс банк на суму 2000,0 тис. грн. (термін вкладання з 05.12.2017р. по 11.01.2018р.)
19. ПУМБ на суму 1000,0 тис. грн. (термін вкладання з 27.11.2017р. по 15.01.2018р.)
20. ПУМБ на суму 1700,0 тис. грн. (термін вкладання з 27.11.2017р. по 26.02.2018р.)
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За депозитні вклади за звітні періоди Компанією були отримані прибутки: за 2016 та 2017 роки
нараховані відсотки склали в сумі 2748,7 тис. грн. та 4170,1 тис. грн. відповідно.
Станом на 31 грудня 2016 та 2017 років середньозважені процентні ставки по банківським депозитам с
первісним строком погашення менше 90 днів складала16,0 % та 12,0 відповідно.
14.
Статутний капітал
Станом на 31 грудня 2017 р. зареєстрований та сплачений капітал грошовими коштами склав 12312,0
тис. гривень. Змін в розмірі статутного капіталу за звітний рік не відбувалось.
14. Короткострокові позики
Короткострокові позики станом на 31 грудня 2016 р. та 31 грудня 2017 р. відсутні.
15. Умовні зобов’язання.
Судові позови.
Судових позовів до Компанії в звітному році не було.
Оподаткування – Внаслідок наявності в українському комерційному законодавстві, й податковому
зокрема, положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася
в загалом нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти
економічної діяльності, у разі, якщо податкові ограни піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на
оцінці керівництва економічної діяльності Компанії, ймовірно, що Компанія змушена буде сплатити додаткові
податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та
резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва, Компанія сплатила
усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть
переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років.
Економічне середовище – Компанія здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та
нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший
економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським Урядом, а також
інших подій, які перебувають поза зоною впливу Компанії. Майбутнє спрямування економічної політики з боку
українського Уряду може мати вплив на реалізацію активів Компанії, а також на здатність Компанії сплачувати
заборгованості згідно строків погашення.
Керівництво Компанії провело найкращу оцінку щодо можливості повернення та класифікації
визнаних активів, а також повноти визнаних зобов’язань. Однак Компанія ще досі знаходиться під впливом
нестабільності, вказаної вище.
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 Компанії. Ступінь повернення цих активів в значній мірі залежить від ефективності заходів, які
знаходяться поза зоною контролю Компанії. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Компанії
визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку Керівництва, додатковий
резерв під фінансові активи на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації.
Розкриття інформації про пов’язані сторони.
До пов’язаних сторін або операцій з пов’язаними сторонами відносяться:
•
підприємства, які прямо або опосередковано, контролюють або перебувають під контролем,
або ж перебувають під спільним контролем разом з Компанією;
•
асоційовані компанії ;
•
спільні підприємства, у яких Компанія є контролюючим учасником;
•
члени провідного управлінського персоналу Компанії;
•
близькі родичі особи, зазначеної в а) або г);
•
компанії, що контролюють Компанію, або здійснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий
відсоток голосів у Компанії. Серед таких операцій було здійснено продаж акцій ПАТ «Мотор-Банк» пов’язаній
особі ( фізична особа 1) за договірною вартістю -11477,5тис.грн. по собівартості таких інвестицій – 93714тис.
грн. Від операції продажу Компанія отримала збитки в сумі – 82236тис.грн. Операція проведена на звичайних
умовах господарчої діяльності.
Крім зазначеного проведені операції з виплати винагороди ( з оплати праці) провідного управлінського
персоналу.
31.12.16
У тисячах грн.
Материнська компанія [Дочірні компанії] Ключовий
управлінський персонал
Короткострокові виплати працівникам
0
0
924,4
31.12.17
Ключовий
У тисячах грн.
Материнська компанія [Дочірні компанії] управлінський
персонал
Короткострокові виплати провідного
0
0
541,7
управлінського персонала

7. Цілі та політика управління фінансовими ризиками
Управління ризиками відіграє важливу роль у фінансовій діяльності. Компанія визнає, що потрібно мати
ефективні процеси управління ризиками, основною метою яких є захист діяльності від суттєвих ризиків.
Метою політики управління ризиками є виявлення, аналіз та управління ризиками, яких зазнає
Компанія, встановлення прийнятних лімітів ризику та впровадження засобів контролю ризиків, а також
здійснення постійного моніторингу рівнів ризиків та дотримання встановлених лімітів з боку регуляторного
органу України.
Компанія в своїй діяльності визнає наступні основні види ризиків: страховий ризик, ринковий, ризик
зміни ціни, ризик ліквідності, операційний ризик, кадровий ризик, ризик, пов’язаний з репутацією, юридичний
ризик, стратегічний ризик, ризик, пов’язаний із здійсненням діяльності на страховому ринку. Загальні
положення системи управління ризиками сформовані «Положенням про систему управління ризиками»,
затвердженими Наказом по Товариству № 37 від 19.07.2013року ( далі Положення № 37).
Страховий ризик
Визначення страхового ризику посилається на ризик, який страховик приймає від власника страхового
поліса. Іншими словами, страховий ризик – це ризик, який існує від початку та передається від власника
страхового поліса страховикові. Отже, новий ризик, створений контрактом, не є страховим ризиком.
Керівництво Компанії здійснює концентрацію страхового ризику за такими видами:
•
тип страхової подій;
•
специфіка ризиків;
•
географічна територія;
Концентрація страхового ризику враховується при визначенні частини ризику, що залишається на
утриманні страховика.
Для кращого розуміння сутності ризиків Компанія досліджує їх класифікацію на основі істотних
класифікаційних ознак:
1. Випадковість - невідомість щодо часу і величини збитку, а також незалежність страхового збитку від
волі і поведінки страхувальника.
2. Можливість оцінки розподілу збитків - можливість визначити очікувану міру збитку і міру його
вірогідності (без наявності цієї інформації неможливо розрахувати величину страхової премії).
3. Однозначність розподілу збитків - точність і однозначність визначення в договорі страхування об’єктів
страхування і збитків. Ця умова є особливо важливою для визначення страхового відшкодування, яке потрібно
сплатити.
4. Незалежність застрахованих розподілів збитків один від одного – уникнення Компанією(страховиком)
при укладанні договору страхування концентрації ризику.
Аналіз ризиків дозволяє розподілити їх на дві великі групи: страхові та нестрахові (які не включені
в договір страхування). Перелік страхових ризиків складає об’єм страхової відповідальності по договору
страхування. Він відображається за допомогою страхової суми. Ціна ризику в грошовому вираженні складає
тарифну ставку.
Концептуальний підхід використаний в управлінні ризиком включає три основні позиції: виявлення
наслідків діяльності економічних суб’єктів в ситуації ризику; уміння реагувати на можливі негативні наслідки
цієї діяльності; розробку і здійснення заходів, за допомогою яких можуть бути нейтралізовані або компенсовані
імовірнісні негативні результати дій, що проводяться.
Аналіз чутливості до страхового ризику
З 30.06.2014 р. в Компанії впроваджено систему управління ризиками, що включає стратегію управління
ризиками відповідно до розділу IV Вимог до організації і функціонування системи управління ризиками у
страховика та реалізацію управління ризиками відповідно до розділу V Вимог згідно Розпоряждення
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 04 лютого
2014 № 295.
В компанії проведено стрес-тестування станом на 31.12.2017 р. відповідно до «Вимог щодо регулярного
проведення стрес-тестування страховиками та розкриття інформації щодо ключових ризиків та результатів
проведених стрес-тестів». В результаті відображення впливу стресів на фінансовий стан Компанії можна
зробити такий висновок:
2. Результат проведеного стрес-тестування
Зниження ринкової вартості акцій, які не перебувають у лістингу на фондовій біржі, на 40%, привело до
збільшення стрес величини нетто - активів на 3,04%, що становить 7 306 тис. грн.
1.
Збільшення обмінного курсу іноземних валют відносно гривні на 25% привело до збільшення
стрес-величини нетто-активів на 233 тис. грн. і складає 0,10%, а зменшення - відповідно до зменшення на
233 тис. грн.
2.
Зменшення ринкових цін на нерухомість на 25% приведе до росту стрес-величини неттоактивів на 6,76%, що становить 16 250 тис. грн.
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3.
Збільшення загальної суми виплат за обов’язковим страхуванням цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів страхування на 30% (для страховиків, що
здійснюють таке страхування) приведе до росту стрес-величини нетто-активів на 0,13%, що становить 314,0
тис. грн.
4.
Збільшення загальної суми виплат за медичним страхуванням на 40% приведе до збільшення
стрес-величини нетто-активів на 1,96%, що становить 4 698 тис. грн.
Заходи щодо зменшення впливу ризиків на фінансовий стан страховика.
Для зменшення впливу ризиків в разі серйозних стресів на фінансовому ринку Компанія регулярно
слідкує за станом цінних паперів на Фондовому ринку для того, щоб відслідковувати компанії-банкрути в разі
значного здешевлення цінних паперів.
Компанія проводить політику диверсифікації портфелю активів з метою зниження ризиків надмірної
концентрації активів. Постійний моніторинг вартості цінних паперів в рамках політики управління активами
суттєво знижує ймовірність настання таких ризиків.
Для успішного розвитку на ринку страхування Компанія має всі можливості: достатній розмір
гарантійного фонду, що складає 181331 тис. грн., в т.ч. вільні резерви - 136797,0 тис. грн., величина
перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним складає
224968 тис. грн.
Для зменшення витрат на виплату відшкодувань по медичному страхуванні Компанія працює з
лікувальними закладами та аптеками, ціни яких значно нижчі від ринкових.
Разом з цим, постійний моніторинг збитковості та адекватності тарифів за цим видом страхуванням,
передбачений політикою управління ризиками, забезпечує достатній контроль за відповідними
андеррайтинговими ризиками.
Ринковий ризик
На Компанія, як суб’єкт ринкової економіки, впливають такі фактори, як несприятливі зміни у
процентних ставках, курсах гривні до іноземних валют, цінах на послуги та інше. Компанія наражається на
ринковий (ціновий) ризик внаслідок неочікуваних змін ринкових цін на фінансові активи, що враховуються
на його балансі або на позабалансових рахунках. Окрім наявності ризик – факторів, які не перебувають під
безпосереднім контролем, необхідною передумовою ринкового ризику є існування відкритої позиції, що
визначає ступінь чутливості до коливань ринкових індикаторів.
Метою управління ринковим ризиком є досягнення запланованого рівня прибутку за прийнятного для
акціонерів рівня ризику, тобто мінімізація втрат від неочікуваних коливань процентних ставок та валютних
курсів.
Компанія намагається визначити ступінь впливу ринкових ризиків та покращити якість управління
ними. Структура делегування повноважень по управлінню ризиками, в тому числі і ринковими, визначається
Політикою про управління ризиками. Для своєчасного аналізу змін, які притаманні ринку фінансових послуг,
формування стратегій по ефективному управлінню активами і пасивами Товариства для забезпечення
стабільних доходів при мінімізації ризиків, Положення визначає порядок формування резервів. Так, розподіл
ризиків здійснюється шляхом часткової передачі ризиків окремим партнерам, задіяним в проведені ризикової
операції. Як правило, контрагентам передаються ті ризики, які від них залежать.
Механізм нейтралізації ризиків ґрунтується на резервуванні Компаніям частини фінансових ресурсів, що
дозволяють запобігти негативним фінансовим наслідкам по тих фінансових операціях, за яким ці ризики не
пов’язані з діяльністю контрагентів. Основними формами такого напрямку є :
формування резервного фонду Товариства;
формування цільових резервних фондів Товариства;
нерозподілений залишок прибутку, отриманий в звітному періоді.
За даними звітного та порівняльного періоду інформація, яка дозволить проаналізувати дії Товариства
щодо нейтралізації ризиків виглядає наступним чином :
Показник
Станом на 31.12.2017
Станом на 31.12.2016
Статутний капітал
12312
12312
Резервний капітал
136797
136797
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
44463
175534
Незважаючи на важкий фінансовий стан України за період 2017 року керівництво Компанії застосовувало
заходи щодо утримання достатнього рівня забезпечення надійності свого фінансового стану.
Ризик зміни цін на частки фінансових інструментів, що котируються
Компанія володіє портфелем цінних паперів, які мають котирування на біржах. Такий портфель
цінних паперів схильний до ризику, обумовленому невизначеністю по відношенню до майбутньої вартості
інвестиційних цінних паперів. Компанія здійснює управління ризиком зміни цін на частки інструментів, що
котируються, шляхом диверсифікації вкладів та встановленням лімітів для окремих часток фінансових
інструментів та фінансових інструментів в цілому. Звіти про портфель фінансових інвестицій регулярно
надаються вищому керівництву, яке проводить аналіз та затверджує всі рішення, що пов’язані з фінансовими
інвестиціями.
Концентрація інших ризиків
Менеджмент Компанії приділяє значну увагу контролю за іншими ризиками, які виникають в процесі
діяльності, а саме: операційному та юридичному ризикам.
Операційний та кадровий ризик – ризик, пов’язаний з порушенням технологічних правил проведення
операцій, ведення документації, який виникає внаслідок як зовнішніх причин, так і через помилки працівників
Компанії. До методів контролю за операційними ризиками належать: розподіл службових обов’язків, чіткі
структури управлінської підпорядкованості, щоденне архівування та копіювання баз даних, періодичне
приймання заліків у співробітників щодо знання нагальних положень чинних нормативних актів.
Юридичний ризик – це потенційний ризик для збереження та збільшення капіталу Компанії, який виникає
через порушення або недотримання Компаніями вимог законодавства, нормативно –правових актів, укладених
договорів та інше. Як наслідок, це приводить до сплати штрафних санкцій та необхідності відшкодування
збитків, погіршення фінансового результату і зменшення можливостей правового забезпечення виконання
угод. Управління юридичними ризиками здійснюється шляхом виконання операцій з дотриманням вимог
чинного законодавства та попереднього проведення правової експертизи угод, що укладаються, розроблені
типові договори на проведення фінансових операцій, створено підрозділ внутрішнього аудиту.
ТДВ «Страхова компанія «Мотор-Гарант» надає послуги страхування та проводить операції з цінними
паперами на підставі договорів з клієнтами, укладеними в письмовій формі з урахуванням вимог чинного
законодавства, та відповідних первинних документів (реєстрів, актів тощо). Обов’язково проводиться
ідентифікація клієнтів і фінансовий моніторинг операцій, а також оцінка фінансового стану та визначення
класу емітентів цінних паперів.
Крім того, щорічно проводиться перевірка фінансової діяльності незалежною аудиторською фірмою.
Робота служби внутрішнього аудиту
З метою дотримання Компанією вимог ст. 15.1 Закону України « Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг» та з метою удосконалення системи управління ризиками, контролю
та корпоративного управління ; для забезпечення надійності та ефективності системи внутрішнього
контролю в ТДВ «Страхова компанія «Мотор-Гарант» створена служба внутрішнього аудиту, діяльність якої
регламентована «Положенням про службу внутрішнього аудиту( контролю)» , затвердженого Загальними
зборами учасників ( Протокол № 146 від 21 серпня 2013 року).
На підставі Протоколу зборів учасників Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова Компанія
«Мотор-Гарант»» № 20/12 від 26.12.12г. було прийнято рішення щодо створення служби внутрішнього
аудитора з залученням до його складу однієї штатної одиниці. Наказом Товариства № 73/1-К від 26.12.12р.
було затверджено Положення про службу внутрішнього аудиту. 09.01.2013р. на посаду внутрішнього аудитора
було призначено відповідальну особу з достатнім рівнем кваліфікаційних вимог.
Внутрішній аудит (контроль) ТДВ «СК «Мотор-Гарант» виконується окремою посадовою особою, яка
підпорядкована Голові зборів учасників Товариства. Внутрішній аудитор не має підлеглих.
За результатами діяльності у 2017 році особою, призначеною відповідальною за проведення
внутрішнього аудиту (контролю) регулярно проводилися перевірки правильності та достовірності
ведення бухгалтерського обліку, фінансової та податкової звітності, контроль за ефективністю розподілу і
використання ресурсів Компанії.
Ризик ліквідності
Ліквідність - це здатність забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов’язань, яка
визначається збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених активів та строками і сумами
виконання зобов’язань банку, а також строками та сумами інших джерел і напрямів використання коштів
(надання кредитів, інші витрати).
Фінансова діяльність піддається ризику ліквідності - ризику недостатності надходжень грошових
коштів для покриття їх відпливу, тобто ризику того, що банк не зможе розрахуватися в строк за власними
зобов’язаннями у зв’язку з неможливістю за певних умов швидкої конверсії фінансових активів у платіжні
засоби без суттєвих втрат.
Система контролю за ризиком ліквідності базується на відповідних інформаційних джерелах, до яких
відносяться внутрішні форми звітності про стан ліквідності та форми зовнішньої звітності Товариства.
Потребу в ліквідних коштах на перспективу Компанія прогнозує за допомогою комплексного аналізу всіх
інформаційних джерел.
Процес управління ризиком ліквідності є постійним. Керівництво Товариства щоденно здійснює
моніторинг поточної ліквідності, оперативне управління активами та пасивами, підтримує необхідній рівень
щоденної ліквідності, який забезпечує виконання поточних платежів та зобов`язань, здійснює контроль за
формуванням обов’язкових резервів та дотриманням економічних нормативів, управляє залишками коштів на
поточному рахунку та у касі. Рівень адекватності та достатності резервів підтверджено актуарієм.
Збалансованість структури активів та пасивів Товариства, наявність довгострокових ресурсів за рахунок
власних коштів, які повністю покривають довгострокові активи, сприяють підтриманню стабільного рівня
ліквідності.
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Управління капіталом
Регулятивний капітал є одним з найважливіших показників діяльності Компанії, основним призначенням
якого є покриття негативних наслідків різноманітних ризиків, які банки беруть на себе в процесі своєї
діяльності, та забезпечення захисту вкладів, фінансової стійкості й стабільної діяльності.
Стратегія щодо капіталу є складовою загальної стратегії розвитку Компанії, числовий вираз якої
фіксується у бізнес-планах. При розробці стратегії щодо капіталу домінуючими є наступні принципи дотримання нормативних вимог, встановлених Законодавством; забезпечення сталого нарощування
активних операцій; якість капіталу; постійне вдосконалення системи управління ризиками. Протягом звітного
періоду капітал Компанії був достатній для підтримання поточної діяльності, покриття ризиків, пов`язаних з
виконанням банківських операцій, дотриманням економічних нормативів достатності капіталу.

8. Події після Балансу
За період з 31 грудня 2017р. до дати затвердження фінансової звітності подій після дати балансу, які б
вимагали коригувань показників фінансової звітності не було.
  На дату надання фінансової звітності в Компанії не було встановлено подій, які можуть вплинути на
показники фінансової звітності та могли б вимагати змін наданої інформації.
Фінансова звітність Компанії затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником 20 лютого
2018 року. Ні учасники Компанії, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після
її затвердження до випуску.
Директор В.В. Тишечко
Головний бухгалтер Т.М. Товстоног
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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фінансової звітності
Товариство з додатковою відповідальністю
„Страхова компанія „МОТОР-ГАРАНТ”
за 2017 рік
Національній комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
Керівництву ТДВ «Страхова компанія «МОТОР-ГАРАНТ»»
Звіт щодо аудиту фінансової звітності
Думка
Ми провели аудит фінансової звітності та звітних даних страховика Товариства з додатковою
відповідальністю «Страхова Компанія «Мотор-Гарант» (далі по тексту ТДВ «СК «Мотор-Гарант» або Компанія),
(код ЄДРПОУ 31154435) , що знаходиться за адресою: 69068, м. Запоріжжя, вул. Вересаєва, будинок 3.
Фінансова звітність, яка підлягала аудиту:
Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2017р.;
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017р.;
Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік;
Звіт про власний капітал за 2017 р.;
Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік, включаючи стислий виклад значущих
облікових політик.
На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах
фінансовий стан ТДВ «СК «Мотор-Гарант» на 31 грудня 2017року, її фінансові результати і грошові потоки
за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
Основа для думки
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА) та Методичних рекомендацій
щодо аудиторських звітів, що подаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, за результатами аудиту річної звітності та звітних даних фінансових установ за 2017
рік», затверджених розпорядженням Нацкомфінпослуг від 01.02.2018р. №142.
Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за
аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з Кодексом
етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РСМЕБ) та
етичними вимогами застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також ми виконали інші
обов`язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські
докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – питання, які, на професійне судження аудитора, були значущими під час
аудиту фінансової звітності поточного періоду.
За поточний рік ТДВ «СК «Мотор-Гарант» було отримано значну суму збитків від здійснення господарчої
діяльності (131071тис.грн.). Частина збитків у сумі 82 236,5 тис.грн. була отримана від операції з продажу
акцій, раніше врахованих в торговельному портфелі, пов’язаній особі. Збитки у сумі 47060 тис.грн виникли
від знецінення акцій, заблокованих НКЦПФР України. Операції відповідним чином розкриті в Примітках до
фінансової звітності Компанії.
Разом з тим Компанія має достатній запас накопичених прибутків попередніх періодів та ліквідних
активів для покриття збитків. На підставі отриманих аудиторських доказів аудитор дійшов висновку щодо
відсутності суттєвої невизначеності в зв’язку з умовами, за результатом яких можуть виникнути значні сумніви
в здатності Компанії продовжувати безперервно свою діяльність.
Це питання розглядалось у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувалось при
формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цього питання.
Інформація щодо річних звітних даних
Управлінський персонал ТДВ «СК «Мотор-Гарант» несе відповідальність за іншу інформацію. Інша
інформація складається із річних звітних даних страховика, які містяться окремо від фінансових звітів, які
пройшли аудит, і які включено до річних звітів фінансових установ, а саме:
Форми звітності за 2017 р. у складі:
Загальні відомості про страховика (додаток 1);
Звіт про доходи та витрати страховика (додаток 2);
Звіт про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами страховика за 2017рік
(додаток 3);
Пояснювальна записка до звітних даних страховика (додаток 4).
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок
з будь - яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.
У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою
інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою
звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що
містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве
викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів
суттєвої невідповідності та викривлень, які потрібно було б включити до звіту.
Надана річна звітність страховика за 2017 рік дає правдиве і неупереджене відображення його страхової
діяльності.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за
фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності
відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає
потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень
внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності
Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання,
що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності
як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати
Компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Органом, якого наділено найвищими повноваженнями, визначено Ревізійну комісію, яка несе
відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Компанії.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у
цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора,
що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит,
проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть
бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як
обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на
основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний
скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:
• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства
чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо
аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик
не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки,
оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або
нехтування заходами внутрішнього контролю;
• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки
аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності
системи внутрішнього контролю
• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і
відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про
безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських
доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний
сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування
такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів
інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою
думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім
майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.
• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації,
а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб
досягти достовірного відображення.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований
обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів
внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.
Під час аудиту ми використовували рівень суттєвості викривлень фінансової звітності у сумі 4208 тис.
грн.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали
відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли
б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо
відповідних застережних заходів.
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими
повноваженнями, ми визначили те, що має найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного
періоду, тобто те, яке є ключовим питанням аудиту. Ми описуємо це питання в своєму звіті аудитора крім
випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або
якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті,
оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів
громадськості.
Основні відомості про страховика ТДВ «СК «Мотор-Гарант»»
Товариство з додатковою відповідальністю
Повне найменування
„Страхова компанія „МОТОР-ГАРАНТ”
Код за ЄДРПОУ
31154435
Місцезнаходження
69068, Україна, м. Запоріжжя, вул. Вересаєва, 3
Свідоцтво про державну реєстрацію
№25488184Ю0010427 від 05.09.2000р, видане
Дата державної реєстрації
відділом реєстрації та єдиного реєстру Шевченківської
районної адміністрації Запорізької міської Ради, м.
Запоріжжя
Основний вид діяльності
65.12 Інші види страхування, крім страхування життя
Середня кількість працівників
72 особи
Предметом діяльності Товариства з додатковою відповідальністю “Страхова компанія “ МОТОР-ГАРАНТ”
є надання страхових послуг у формі обов’язкового та добровільного страхування і фінансова діяльність,
пов’язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.
Станом на 31.12.2017 р. Товариство має 3 представництва та 1 відділ продаж страхових продуктів:
1.Південно-Східне представництво Товариства з додатковою відповідальністю «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«МОТОР-ГАРАНТ ( м.Запоріжжя).
2. Волочійське представництво ОДО «СК «Мотор-Гарант» (Хмельницька обл.).
3. Харківське представництво ОДО «СК «Мотор-Гарант» (м.Харків)
4. Енергодарський відділ продаж страхових продуктів ТДВ «СК «Мотор-Гарант» (Запорізька обл.).
Відповідальними за фінансово-господарську діяльність протягом періоду, що перевірявся, були:
Директор ТДВ „Страхова компанія „Мотор-Гарант” :
В.о. директора ТДВ „Страхова компанія „Мотор-Гарант” –Пилипенко Дем’ян Григорович з
11.06.2016 р. по 10.04.2017
В.о. директора ТДВ „Страхова компанія „Мотор-Гарант” - Тишечко Віталій Володимирович з
11.04.2017р. по 29.08.2017р.
Директор Тишечко Віталій Володимирович з 30.08.2017року.
без права підпису –головний бухгалтер ТДВ „ Страхова компанія „Мотор-Гарант ” – Товстоног
Т.М.
Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
Опис аудиторської перевірки
Ми провели аудиторську перевірку у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про
аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних
стандартів аудиту (МСА видання 2015року) в якості національних. Аудитором зроблені дослідження шляхом
тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також оцінка
відповідності застосування принципів обліку Концептуальним основам фінансової звітності, прийнятій
обліковій політиці.
Аудиторський висновок складено у відповідності до вимог Законодавства України в сфері господарської
діяльності і оподаткування: Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг»; «Про захист прав споживачів»; «Про страхування»; «Про цивільну відповідальність за
ядерну шкоду»; «Про аудиторську діяльність»; «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;
Міжнародних стандартів фінансової звітності; Міжнародних стандартів аудиту, а також наступних нормативних
документів: Постанови КМУ та розпорядження Нацкомфінпослуг щодо питань страхової відповідальності,
«Порядок складання звітних даних страховиків», затверджений розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 03 лютого 2004 р. N 39 зі змінами та доповненнями;
Методики формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж
страхування життя, затвердженими Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України 17.12.2004р. №3104 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 10.01.2005р. за
№19/10299 та Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України ”Про
затвердження Положення про обов’язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості
активів, якими представлені страхові резерви з видів страхування інших, ніж страхування життя” № 396 від
23.02.2016р, Ліцензійні умови провадження страхової діяльності, затверджені Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 28.08.2003р. №40, та Ліцензійних умов провадження
обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів,
затверджені Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 23.12.2004
р. №3178; «Методичні рекомендації щодо аудиторських звітів, що подаються до Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за результатами аудиту річної звітності
та звітних даних фінансових установ за 2017 рік», затверджені розпорядженням Нацкомфінпослуг від
01.02.2018р. №142.
Інформація щодо відповідності прийнятій обліковій політиці
Облікова політика ТДВ “СК “Мотор-Гарант” встановлена наказом № 286 від 30.12.2011р. та розроблена
з дотриманням вимог МСФЗ та МСБО. Принципи облікової політики, які були використані при підготовці
зазначеної фінансової звітності були розкриті в Примітках до фінансової звітності. Визначені положення
облікової політики послідовно застосовувались по відношенню до всіх показників фінансової звітності. Змін в
обліковій політиці в звітному періоді не відбувалось.
Прийнята керівництвом страховика облікова політика відповідає вимогам законодавства про
бухгалтерський облік та фінансову звітність та міжнародним стандартам фінансової звітності. Оцінка статей
активів, зобов’язань, власного капіталу та їх розкриття здійснюється Товариством в цілому з додержанням
оцінок та принципів, встановлених МСФЗ та МСБО та облікової політики.
Спеціалізована звітність складена у відповідності до оцінок визначених МСФЗ.
Товариство не складало консолідовану фінансову звітність, використовуючи право передбачене
підпунктом «А» пункту 4 МСФЗ № 10 «Консолідована фінансова звітність».
Річні звітні дані страховика підготовлені на підставі дійсних даних первинного бухгалтерського обліку
та відповідають встановленим вимогам чинного Законодавства України й прийнятої облікової політики
підприємства. Звітність страховика відповідає вимогам Порядку складання звітних даних страховиків,
затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від
03.02.2004р. №39, формування та розміщення страхових резервів страховика в усіх суттєвих аспектах
відповідає вимогам Закону України «Про страхування» від 07.03.1996р. №85/96-ВР з врахуванням вимог
Методики формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж
страхування життя, затвердженими Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України 17.12.2004р. №3104 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 10.01.2005р. за
№19/10299 та Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України ”Про
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затвердження Положення про обов’язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості
активів, якими представлені страхові резерви з видів страхування інших, ніж страхування життя” № 396 від
23.02.2016р.
Страхова та перестрахова діяльність
Протягом 2017 року ТДВ «Страхова компанія «МОТОР-ГАРАНТ»» здійснювала діяльність зі страхування,
перестрахування, на підставі та у відповідності до виданих уповноваженим органом ліцензій, а також
фінансову діяльність стосовно формування та розміщення страхових резервів та їх управління, агентську
діяльність на користь інших страховиків.
Державного страхування та страхування життя Товариство не здійснювало.
Товариство здійснює свою діяльність у відповідності з отриманими ліцензіями на право здійснення
страхової діяльності:
Дата
Номер
Вид діяльності
ліцензії
Дата видачі закінчення
дії ліцензії
(дозволу)
(дозволу)
Обов’язкове страхування цивільно-правової вiдповiдальностi
АЕ190416 30.11.2012 безстрокова
власникiв наземних транспортних засобiв
Обов’язкове особисте страхування вiд нещасних випадкiв на
АВ 299473 06.02.2007 безстрокова
транспортi
Обов’язкове авiацiйне страхування цивiльної авiацiї
АВ299474 16.02.2007 безстрокова
Обов’язкове страхування вiдповiдальностi суб’єктiв перевезення
небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при АБ321853 30.12.2005 безстрокова
перевезеннi небезпечних вантажiв
Обов’язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi суб’єктiв
господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами
та аварiями на об’єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи
АБ321663 19.01.2006 безстрокова
пожежовибухонебезпечнi об’єкти та об’єкти, господарська дiяльнiсть
на яких може
Обов’язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян
України, що мають у власності чи іншому володінні зброю, за
шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок АБ321856 30.12.2005 безстрокова
володіння, зберігання чи використання цієї зброї.
Обов’язкове страхування цивiльної відповідальності оператора
ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна
АЕ284263 28.11.2013 безстрокова
внаслідок ядерного інциденту
Добровiльне страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) АВ299465 12.02.2007 безстрокова
Добровiльне страхування фiнансових ризикiв
АВ299004 02.11.2006 безстрокова
Добровiльне страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)
АВ299006 02.11.2006 безстрокова
Добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв
АВ299002 02.11.2006 безстрокова
Добровiльне страхування повiтряного транспорту
АВ299466 06.02.2007 безстрокова
Добровiльне страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi
АВ299470 06.02.2007 безстрокова
позичальника за непогашення кредиту)
Добровiльне медичне страхування (безперервне страхування
АВ299007 02.11.2006 безстрокова
здоров’я)
Добровiльне страхування медичних витрат
АВ299467 12.02.2007 безстрокова
Добровiльне страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних АВ299003 02.11.2006 безстрокова
явищ
Добровiльне страхування майна [крiм залiзничного, наземного,
повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших АВ299005 02.11.2006 безстрокова
видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)].
Добровiльне страхування вiдповiдальностi перед третiми особами
[крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту,
вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi АВ299468 06.02.2007 безстрокова
власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть
перевізника)
Добровiльне страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв
АВ299471 12.07.2007 безстрокова
наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)
Страхування відповідальності перед третіми особами (іншої ніж
АВ2994698
12.02.2007 безстрокова
передбачена пунктами 12-14 цієї статті)
Особисте страхування працівників відомчої [крiм тих, які працюють
в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету АВ299472 12.02.2007 безстрокова
України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних
пожежних дружин (команд)
Під час аудиту не встановлено порушення Ліцензійних умов провадження страхової діяльності.
Інформація щодо змісту статей балансу, питома вага яких становить 5% і більше
Станом на 31.12.2017року в складі Балансу Компанії враховані такі активи питома вага яких складає
5% і більше:
Інвестиційна нерухомість в сумі -57285 тис.грн (первісна вартість – 78037 тис.грн.,
накопичений знос – 20752 тис.грн.), яка враховує в складі об’єкти нерухомості призначені для надання в
оперативну оренду іншим юридичним особам ( в тому числі майновий комплекс Дитячого оздоровчого лагеря
та будівля клініки), облікованих за справедливою вартістю.
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються методом участі в капіталі в сумі –
105760 тис.грн.;
Дебіторська заборгованість за страховими договорами в сумі – 28502 тис.грн., облікованих
за чистою вартістю реалізації;
Гроші на рахунках в банках – 53055 тис.грн.;
Частка перестраховика в у страхових резервах – 16074 тис.грн. ( інформація розкрита
нижче);
Капітал у дооцінках – 42525 тис.грн. (нарахований фонд дооцінки на об’єкти нерухомості
(в тому числі інвестиційної нерухомості). Зменьшення в звітному році проведено за рахунок реалізації раніше
дооцінених необоротних активів.
- Резервний капітал – 136797 тис.грн. Інформація розкрита в розділі «Інформація щодо розміру
статутного капіталу та чистих активів страховика»;
Нерозподілений прибуток – 44463 тис.грн.
Резерви незароблених премій за договорами страхування – 49471 тис.грн.
Протягом 2017 року обсяги надходжень страхових платежів становлять 102656,1 тис. грн., в тому
числі від страхувальників – фізичних осіб – 34126,1 тис.грн., від перестрахувальників – 200 тис.грн., обсяги
часток страхових платежів, належних перестраховикам становлять 4398,3 тис. грн., що відповідає даним
бухгалтерського обліку ТДВ «СК «Мотор – Гарант»».
Пріоритетними в роботі компанії в 2017 р. були такі напрями:
- медичне страхування - 37346,1 тис. грн.;
- страхування майна від вогневих ризиків – 13431,6 тис. грн.;
- страхування майна (окрім вогневих ризиків)- 13336,9 тис. грн.;
- авіаційне страхування цивільної авіації – 17602,4 тис. грн.
- страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів- 14715,1тис.грн.
Страхові виплати в 2017році склали - в розмірі 19348,1 тис.грн. (за 2016р-16773,70 тис.грн.), що на
2574,4 тис. грн. більше, ніж в попередньому звітному періоді, проводилися згідно зі страховими актами
обґрунтовано.
За наслідками проведення аудиту річних звітів страховика встановлено, що звітні дані складені
страховою компанією з дотриманням вимог Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004р. №39.
Формування страхових резервів незароблених премій та збитків проводилося згідно з обліковою
політикою Страхової компанії та з дотриманням вимог Закону України «Про страхування» від 07.03.96р.
№85/96-ВР з врахуванням вимог Методики формування, обліку та розміщення страхових резервів за
видами страхування, іншими, ніж страхування життя, затвердженими розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України 17.12.2004р. №3104 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції
України 10.01.2005р. за №19/10299.
Відповідно до облікової політики Товариством обраний метод для нарахування резервів незароблених
премій страховика та частки перестраховиків в резервах незароблених премій є метод 1/365 за всіма видами
страхування.
Згідно з даними балансу ф.№1 та річних звітних даних страховика станом на 31.12.2017 р. величина
сформованих страхових резервів становить 55598,5 тис. грн., з них:
резерви незароблених премій – 49471,4 тис.грн;
резерви належних виплат- 1654,8 тис. грн.в том числе : (резерв заявлених, але не виплачених
збитків –41,40 тис. грн.;резерв збитків, які виникли, але не заявлені – 1613,4 тис. грн.);
інші резерви – 4472,3 тис.грн., а саме резерв коливань збитковості –3777,9 тис. грн.; резерви
катастроф – 694,4 тис. грн.
Частка перестраховиків в страхових резервах складає 16074,0 тис.грн.
Технічні резерви станом на 31.12.17 р. представлені на суму 55598,5 тис. грн, у тому числі:
грошові кошти на поточних рахунках – 14592 тис. грн. ;
банківські вклади (депозити) – 38300 тис. грн.,
нерухоме майно –706,5 тис. грн.;
права вимоги до перестраховиків –2000 тис. грн.
Оцінка прийнятних активів за справедливою вартістю здійснюється відповідно до МСФЗ та облікової
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політики Товариства.
Активи, які включаються до суми прийнятних активів, що розраховуються з метою дотримання
нормативу достатності активів, відповідають вимогам Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України «Про затвердження Положення про обов’язкові критерії та нормативи достатності,
диверсифікованості та якості активів страховика» № 396 від 23.02.2016р.
Формування та розміщення страхових резервів страховика в усіх суттєвих аспектах відповідають
вимогам Закону України «Про страхування» від 07.03.96 р. №85/96-ВР з врахуванням вимог Методики
формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування
життя, затвердженими Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України 17.12.2004 р. № 3104 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 10.01.2005 р. за
№19/10299 та Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від №
396 від 23.02.2016р.”Про затвердження Положення про обов’язкові критерії та нормативи достатності,
диверсифікованості та якості активів, якими представлені страхові резерви з видів страхування, інших, ніж
страхування життя”.
Належний рівень фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) в 2017 році дає підставу
стверджувати, що Товариство забезпечує достатню власну платоспроможність згідно вимог п. 2.5 розділ 2
Ліцензійних умов провадження страхової діяльності, затверджених Держкомфінпослуг України 15-09-2003
року №805/8126.
Інформація щодо належного ведення обліку договорів страхування і вимог (заяв) страхувальників щодо
страхової виплати, який дозволяє страховику дотримуватися вимог до достатності формування резервів
збитків
Страховик здійснює належний облік договорів страхування та вимог (заяв) страхувальників щодо
страхової виплати, що дозволяє страховику дотримуватися вимог до достатності формування резервів збитків.
При складанні договору в Товаристві керуються положеннями ст. 16 Закону України «Про страхування».
Аудитор підтверджує, що умови укладених договорів страхування та перестрахування відповідають
затвердженим Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України Правилам страхування
по відповідних видах.
Інформація щодо формування, ведення обліку, достатності та адекватності сформованих страхових
резервів у звітному році відповідно до вимог законодавства з урахуванням висновків актуарія в актуарному
звіті за звітний рік
Формування, ведення обліку, достатність та адекватність сформованих страхових резервів у звітному
році здійснювалося згідно з обліковою політикою Страхової компанії та з дотриманням вимог Закону України
«Про страхування» з врахуванням вимог Методики формування, обліку та розміщення страхових резервів за
видами страхування, іншими, ніж страхування життя, затвердженими розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України 17.12.2004р. №3104 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції
України 10.01.2005р. за №19/10299.
Товариство здійснило перевірку адекватності страхових зобов’язань на підставі аналізу адекватних
даних, з урахуванням обґрунтованих припущень та з використанням актуарного методу розрахунку станом
на 31.12.2017 року з залученням актуарія. Сформовані резерви є достатніми для виконання майбутніх
зобов’язань за договорами страхування.
Інформація щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів
Компанія є асоційованим членом Моторного (транспортного) страхового бюро України з 07 травня
2003 р. і має право на укладання договорів з обов’язкового страхування цивільно- правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів з дією на території України.
Станом на 31.12.2017р. Компанія створює наступні технічні резерви:
страховий резерв збитків, які виникли, але не заявлені в сумі 1046 тис.грн., більше ніж на
початок року на 889 тис.грн.
страховий резерв коливання збитковості – 3777,9тис.грн. , більше ніж на початок року на
2284 тис.грн.
ТДВ «СК «Мотор-Гарант»» укладено договір з ассістанською компанією (ТОВ «Смайл Сервіс» Дог
№877/15 от 07.12.2015) за допомогою якої забезпечена можливість опрацювання претензій (врегулювання
страхових випадків) на всій території України, а саме: забезпечено прийняття та облік повідомлень учасників
дорожньо-транспортних пригод цілодобово за номером безоплатної телефонної лінії страховика про їх
учасників та обставини з метою фіксації повідомлення і надання учасникам ДТП інформації про порядок
урегулювання збитків та вжиття страховиком необхідних заходів.
Інформація щодо обов’язкового страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки
Згідно Витягу з Протоколу №83 загальних зборів членів об’єднання «Ядерний страховий пул» від 21
листопада 2014 р. ТДВ «СК «Мотор-Гарант» прийнята в члени об’єднання «Ядерний страховий пул».
Станом на 31.12.2017р. Компанія створює наступні технічні резерви:
резерв катастроф -694,4тис.грн.
Резерв незароблених премій з обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду
станом на 31.12.2017 р. становить 440,2 тис. грн. та представлені банківськими вкладами (депозитами).
ТДВ «СК «Мотор-Гарант»» укладає договори перестрахування із страховиками-нерезидентами про що
розкрито інформацію в Розділі 5 Пояснювальної записки до звітних даних страховика « Пояснення щодо
операцій перестрахування».
Інформація щодо розміру статутного капіталу та чистих активів страховика
На нашу думку, заявлений розмір статутного капіталу ТДВ „Страхова компанія „МОТОР-ГАРАНТ”
відповідає зазначеній в статутних документах сумі 12312 тис. грн., що за курсом Національного банку України
станом на 31 грудня 2017 р. гривні до євро (33,4954) складає 368 тис.євро. Заборгованість учасників за
внесками до статутного капіталу ТДВ «Страхова компанія «Мотор-Гарант» відсутня.
Зміни у статутному капіталі починаючи з дати заснування Товариства до звітної дати були здійснені у
відповідності з вимогами Закону України “Про страхування”.
Зміни у складі учасників протягом 2017 р. не відбувались. Таким чином, станом на 31.12.2017 року
учасниками товариства є:
Участник
Частка, %
Частка, грн.
Фізична особа 1
83,6
10292832,00
Фізична особа 2
9,9
1 218 888,00
Фізична особа 3
6,5
800280,00
Итого
100%
12312000,00
Сплата засновників своїх часток в статутному фонді відбувалася шляхом зарахування грошових коштів
на розрахунковий рахунок товариства. Формування статутного капіталу здійснене відповідно до вимог ст.2
Закону України “Про страхування” №85/96-ВР від 07.03.1996р.
Розмір статутного капіталу відповідає законодавчим вимогам та статутним документам, а також повністю
і своєчасно сплачений виключно грошовими коштами у терміни, встановлені чинним законодавством,
відображений у фінансовій звітності станом на 31.12.2017 року в усіх суттєвих аспектах, достовірно та
відповідно до вимог чинного законодавства.
Протягом 2017 року емісії цінних паперів Товариство не здійснювало, змін в розмірі статутного капіталу
на протязі 2017 року не відбувалось.
За даними балансу станом на 31.12.2017 р. гарантійний фонд ТДВ СК “Мотор-Гарант” складає 181331
тис.грн., а саме:
резервний капітал – 136797 тис.грн., в тому числі величина вільних резервів – 136797тис.грн.;
нерозподілений прибуток – 44463 тис.грн.
інший додатковий капітал - 71 тис.грн.
Капітал у дооцінках станом на 31.12.2017 року складає 42525 тис. грн., утворений за рахунок проведення
дооцінки основних засобів до справедливої вартості.
Нерозподілений прибуток ТДВ СК „МОТОР-ГАРАНТ” станом на 31.12.2017 р. становить 44463 тис. грн.
Зміни у складі нерозподіленого прибутку виникли в результаті отриманого чистого збитку від господарської
діяльності в розмірі 131071 тис. грн.
Згідно з даними балансу станом на 31.12.2017г. величина резервного капіталу становить 136 797 тис.
грн. Протягом 2017 року величина резервного капіталу не змінювалась.
Таким чином, власний капітал ТДВ “СК “Мотор-Гарант” станом на 31.12.2017р. складає 240640 тис. грн.
Станом на 31.12.2017 року величина чистих активів ТДВ «СК «Мотор-Гарант» складає 240288 (307726 –
352 – (51126+15960)) тис. грн., що становить 7173,7 тис.євро.
Чисті активи на 227976 тис.грн. більше, ніж величина статутного капіталу, що відповідає вимогам ст.144
ЦКУ та ст.30 Закону України „Про страхування”.
Фінансові звіти об’єктивно та достовірно розкривають інформацію про вартість чистих активів
товариства за 2017 рік, тобто про розмір його статутного, додаткового, резервного капіталу, капіталу у
дооцінках та нерозподіленого прибутку.
Інформація щодо перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим
нормативним запасом платоспроможності протягом звітного року
За результатами здійсненого аудиту перевищення фактичного запасу платоспроможності ТДВ «СК
«Мотор-Гарант» над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності становить 224968,3 тис.
грн. (240288 тис.грн. – 15319,7 тис.грн.), тобто перевищення фактичного запасу платоспроможності над
нормативним становить 14,68 рази, що відповідає вимогам ст.30 Закону України «Про страхування».
Товариство дотримується вимог статті 30 Закону України “Про страхування” щодо підтримання належного
рівня фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) на будь - яку дату.
Інформація щодо дотримання страховиком нормативів достатності та диверсифікованості активів
протягом звітного року відповідно до вимог, встановлених Нацкомфінпослуг
Оцінка прийнятних активів за справедливою вартістю здійснюється відповідно до МСФЗ та облікової
політики Товариства.
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ФІНАНСОВИЙ ВІСНИК
Активи, які включаються до суми прийнятних активів, що розраховуються з метою дотримання
нормативу достатності активів, відповідають вимогам Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України «Про затвердження Положення про обов’язкові критерії та нормативи достатності,
диверсифікованості та якості активів страховика» № 396 від 23.02.2016р.
Аудитор підтверджує, що Товариство розміщує кошти страхових резервів відповідно до ст. 31 Закону
України «Про страхування» з урахуванням безпечності, прибутковості, ліквідності, та диверсифікованості.
Кошти страхових резервів представлені активами, які розміщені з дотримання вимог Закону України «Про
страхування».
Інформація щодо запровадження страховиком системи управління ризиками
У своїй поточній діяльності ТДВ “СК „Мотор-Гарант” наражається на зовнішні та внутрішні ризики.
Товариством запроваджена система управління ризиками, загальні положення якої сформульовані в
«Положені про систему управління ризиками», затвердженому Наказом по Товариству №37 від 19.07.2013р.
На нашу думку, заходи контролю, які застосував та яких дотримувався управлінський персонал
компанії для запобігання й виявлення шахрайства, є відповідними та ефективними.
Інформація щодо проведення внутрішнього аудиту(контролю)
Організація та проведення внутрішнього аудиту в Товаристві регламентується «Положенням про
службу внутрішнього аудиту», затвердженого Загальними зборами учасників (Протокол № 146 від
21.08.2012 року). Наказом керівника від 09.01.2013р. на посаду внутрішнього аудитора було призначено
відповідальну особу. Діяльність служби внутрішнього аудиту здійснюється у відповідності з вимогами
ст.15.1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та
нормативними актами НКФП.
Інформація щодо ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової
звітності внаслідок шахрайства
Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства
проводилась відповідно до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті
фінансової звітності». Ризик шахрайства нами був оцінений як середній.
Конкретні дії у відповідь на оцінку аудитором ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства
є проведена нами ідентифікація умов, а також оцінки класів операцій, залишків на рахунках, розкриття
інформації та тверджень, на які вони можуть впливати, а саме:
•
здійснена участь в інвентаризації основних засобів Товариства;
•
проведені підрахунки залишків на кінець звітного періоду для мінімізації ризику незалежного
маніпулювання протягом періоду між здійсненням підрахунків і кінцем звітного періоду;
•
здійснено тестування цілісності записів та операцій, створених за допомогою комп’ютера;
•
проведена вибіркова перевірка первинних бухгалтерських документів та іншої інформації;
•
проведено перевірку результатів роботи служби внутрішнього аудиту та звітів.
В ході аудиту отримані докази наявності господарських відносин з пов’язаними особами у 2017 році у
відповідності до норм законодавства, які розкриті в Примітках.
Під час аудиту не було виявлено обставин, що свідчать про можливість шахрайства. У своїй поточній
діяльності ТДВ “СК „Мотор-Гарант” наражається на зовнішні та внутрішні ризики. На нашу думку, заходи
контролю, які застосував та яких дотримувався управлінський персонал компанії для запобігання й
виявлення шахрайства, є відповідними та ефективними.
Аналіз фінансового стану Товариства
Фінансово – майновий стан Товариства (його стійкість, ефективність, ліквідність, залежність від
інвесторів та кредиторів) характеризується показниками платоспроможності та фінанової стійкості, що
наведені в таблиці 1:
- коефіцієнт поточної (швидкої) ліквідності характеризує те, наскільки ймовірне погашення поточних
зобов’язань за рахунок грошових коштів і їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської
заборгованості. Значення коефіцієнта поточної (швидкої) ліквідності станом на 31.12.2017. у порівнянні
з величиною цього коефіцієнта станом на 31.12.2016р. зменшився (з 7,34 до 7,02 ), що характеризує
зменшення можливості погашення Товариством поточних зобов’язань за рахунок грошових коштів та їх
еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості, значення коефіцієнту значно
більше нормативного значення;
- коефіцієнт загальної ліквідності характеризує те, наскільки ймовірне погашення поточних зобов’язань
за рахунок оборотних коштів. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) відображає, що для погашення 1
гривні поточних зобов’язань (за умови своєчасного розрахунку з дебіторами) Товариство станом на 31.12.2017
р. має 7,03 грн., що на 0,31 грн. менше значення попереднього року;
- коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує те, наскільки ймовірне негайне погашення поточних
зобов’язань за рахунок грошових коштів і їх еквівалентів та поточних фінансових інвестицій. Коефіцієнт
абсолютної ліквідності характеризує, що значна частина боргів Товариства може бути погашена негайно.
Зменшення величини коефіцієнту абсолютної ліквідності в порівнянні зі значенням коефіцієнту станом на
31.12.2017р. з 4,85 до 3,88 характеризує зменшення можливості розрахунків Товариством з контрагентами,
разом з тим значення коефіцієнту значно більше оптимального показника цього коефіцієнту;
- коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів характеризує розмір залучених коштів на 1
грн. власних коштів (власного капіталу). Величина розрахованих коефіцієнтів показує, що на кожну 1 гривню
власних коштів, вкладених в активи Товариства станом на 31.12.2017р., доводиться 0,066грн. позикових.
Значення цього коефіцієнту несуттєво збільшилось на 0,015 грн. Коефіцієнт характеризує незалежність у
діяльності від залучених ресурсів;
- коефіцієнт фінансової незалежності визначає співвідношення власних коштів (власного капіталу)
до зобов’язань. Коефіцієнт фінансової незалежності відображає, що Товариство є фінансово незалежним.
Значення коефіцієнту станом на 31.12.2017р. в порівнянні зі значенням цього коефіцієнту станом на
31.12.2016 р. зменшився на 4,64 і складає 15,08.
Таблиця 1
Розрахунок
Формула
Теоретичне Примітки
Станом на
Станом на
Показники
Розрахунку
31.12.2016р.
31.12.2017р. значення
1. Показники платоспроможності
Характеризує, наскільки
ймовірно погашення
1.1
поточних зобов’язань
Коефіцієнт
ф.1(р.1195-р.1100)
за рахунок грошових
поточної
----------------------- 7,34
7,02
0,7-0,8
коштів і їх еквівалентів,
(швидкої)
Ф.1 р.1695 + р.1700
поточних фінансових
ліквідності
інвестицій та дебіторської
заборгованості
Відображає платіжні
1.2
можливості
підприємства
Коефіцієнт
ф.1 р. 1195+р.1200 7,34
щодо сплати поточних
загальної
7,03
2,0 – 2,5
--------------------зобов’язань
за умови
ліквідності
Ф.1 р. 1695+ р.1700
своєчасного проведення
(покриття)
розрахунків з дебіторами

№ 429 27.04.2018
1.3
ф.1 (р.1165+ р
Коефіцієнт
.1160)
абсолютної
----------------ліквідності
Ф.1 ряд. 1695
2. Показники фінансової стійкості
Ф.1
(Sр. 15002.1
1525)+ р. 1695
Коефіцієнт
-----------------співвідношення Ф.1 р. 1495
залучених і
власних коштів
ф.1 р. 1495
2.2
--------------Коефіцієнт
Ф.1 (Sр. 1500фінансової
незалежності 1525)+ р. 1695
2.3
ф.1 р. 1495
Коефіцієнт
-----------фінансової
незалежності ф.1 р.1530
3. Показники ділової активності

4,85

3,88

0,2 – 0,25

Показує, яка
частина поточних
(короткострокових)
зобов’язань може бути
погашена негайно

0,051

0,066

<= 1,0

На кожну 1 грн. власних
коштів, вкладених в
активи Товариства,
доводиться 0,066грн.
позикових.

19,72

15,08

>=0,2

Визначає співвідношення
власних коштів до
зобов’язань

9,92

4,7

Товариство досить
незалежне

3.1
Коефіцієнт
оборотності
активів

ф.2 р.2000
----------------------- 0,09
ф.1(р.1300 (гр.3) +
р1300 (гр.4)) / 2

0,13

3.2
Коефіцієнт
оборотності
власного
капіталу

Означає покращення
ефективності
використання
Товариством усіх наявних
ресурсів, незалежно
від джерел їхнього
залучення

ф.2 р.2000
----------------------- 0,103
ф.1(р.1495(гр.3) +
р1495 (гр.4)) / 2

0,16

Показує ефективність
використання власного
капіталу

ф.1(р.1195-1100) Ф.1р.1695

96154

3.3 Коефіцієнт
покриття
зобов’язань
власним
капіталом
4. Чисті активи

120610

ф.1(р.1300-р.1000- 374993
240288
(р.1595+р.1695)
Показники платоспроможності та фінансової стійкості Товариства витримані, тобто значно більше
оптимального значення.
Згідно з розрахованими показниками фінансово-господарської діяльності Товариства можна зробити
висновок про те, що фінансовий стан ТДВ “СК «Мотор - Гарант» станом на 31.12.2017р. є задовільним і досить
стабільним. Результати аналізу показників фінансового стану ТДВ “СК “Мотор - Гарант” характеризують, що
Товариство є платоспроможним та фінансово стійким.
Основні відомості про аудиторську фірму:
Приватне підприємство «Аудиторська фірма «СинтезНазва аудиторської фірми
Аудит-Фiнанс»
Ідентифікаційний код юридичної особи
23877071
69091, м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка,
Місцезнаходження юридичної особи
будинок 60, квартира 4
Виписка з єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців серії ААБ №
474088, номер запису в Єдиному державному реєстрі
Номер, дата видачі свідоцтва про державну
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №
реєстрацію.
1 103 145 0000 030872 вiд 31.01.1996 р., видана
Виконавчим комітетом Запорізької міської ради.
1372, видане рішенням Аудиторської палати України
Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру №
№ 98 від 26.01.2001 р., подовженого рішенням
суб’єктів, які можуть здійснювати Аудиторську
Аудиторської
палати України 26. 11. 2015 року №
діяльність
317/4, дійсне до 26.11.2020 року.
№ 0065, видане розпорядженням Національної комісії,
Номер, дата видачі свідоцтва про включення до
що здійснює державне регулювання у сфері ринків
реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть фінансових послуг № 3220 від 17 вересня 2013 року,
проводити аудиторські перевірки фінансових установ подовжене Розпорядженням Нацкомфінпослуг від
29.12.2015р. №3506, дійсне до 26.11.2020 р.
Номер, дата видачі сертифіката аудитора Гончарової Серія А № 000051, виданий рішенням АПУ від
В.Г.
23.12.1993 р., дійсний до 23.12.2022 року
Телефон
(061) 212-00-97; 212-05-81
Дата і номер договору на проведення аудиту
№ 98/2015 від 25.12.2015 р.
Дата початку і дата закінчення проведення аудиту
03.04.2017 р. – 23.03.2018 р.
Генеральний директор
ПП «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс» В.Г.Гончарова
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських
фірм та аудиторів №1372, видане рішенням
Аудиторської палати України №98 від 26 січня
2001 року, подовжене рішенням Аудиторської палати
України №317/4 від 26 листопада 2015 року, дійсне до
26.11.2020 року.
- сертифікат серії А № 000051, виданий рішенням
Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських
АПУ від 23.12.1993 р., дійсний до 23.12.2022р.
фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські
перевірки фінансових установ № 0065, виданого
розпорядженням Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг № 3220 від 17 вересня 2013 року, дійсне до
26.11.2020 р.
м. Запоріжжя, вул. Немировича – Данченка, будинок 60, квартира 4.
23 березня 2018 р.
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Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності»
КОДИ
2018
01
01
Підприємство АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
за ЄДРПОУ
39939801
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «АНТIЛIЯ»
Територія м. Київ, Дніпровський район
за КОАТУУ
8036600000
Організаційно-правова форма господарювання Інші організаційно- за КОПФГ
995
правові форми
Вид економічної діяльності Трасти, фонди та подібні фінансові
за КВЕД
64.30
суб’єкти
Середня кількість працівників*  0
Адреса, телефон вулиця Раїси Окіпної, буд. 8/Б, оф. 17, м. КИЇВ,
2250605
02002
Одиниця виміру: тис.грн.без десяткового знака (окрім розділу IV
Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)(форма
№2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
V
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2017 р.
Форма №1
Код за ДКУД
1801001

90

ВСЕУКРАЇНСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Накопичена амортизація довгострокових біологічних
активів
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах

Код
рядка
2

На початок звітного На кінець звітного
періоду
періоду
3
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

-

-

1030

-

-

1035
1040
1045
1050
1060
1065

863
-

18 320
-

№ 429 27.04.2018
Інші необоротні активи
1090
Усього за розділом I
1095
863
18 320
II. Оборотні активи
Запаси
1100
Виробничі запаси
1101
Незавершене виробництво
1102
Готова продукція
1103
Товари
1104
Поточні біологічні активи
1110
Депозити перестрахування
1115
Векселі одержані
1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
1125
роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
1130
6
2
за виданими авансами
з бюджетом
1135
у тому числі з податку на прибуток
1136
Дебіторська заборгованість за розрахунками з
1140
2
981
4 742
нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із
1145
внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
128 659
475 868
Поточні фінансові інвестиції
1160
10 693
1 629
Гроші та їх еквіваленти
1165
7 352
20 048
Готівка
1166
Рахунки в банках
1167
7 352
20 048
Витрати майбутніх періодів
1170
Частка перестраховика у страхових резервах
1180
У тому числі в:
1181
Резервах довгострокових зобов’язань
Резервах збитків або резервах належних виплат
1182
Резервах незароблених премій
1183
Інших страхових резервах
1184
Інші оборотні активи
1190
Усього за розділом II
1195
149 691
502 289
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 1200
вибуття
Баланс
1300
150 554
520 609
Код
На
початок
звітного
На кінець звітного
Пасив
рядка
періоду
періоду
1
2
3
4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
101 850
101 850
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
1401
Капітал у дооцінках
1405
Додатковий капітал
1410
Емісійний дохід
1411
Накопичені курсові різниці
1412
Резервний капітал
1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
113 731
449 628
Неоплачений капітал
1425
(100 000)
(100 000)
Вилучений капітал
1430
(-)
(-)
Інші резерви
1435
Усього за розділом I
1495
115 581
451 478
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
1500
Пенсійні зобов’язання
1505
Довгострокові кредити банків
1510
Інші довгострокові зобов’язання
1515
Довгострокові забезпечення
1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
Цільове фінансування
1525
Благодійна допомога
1526
Страхові резерви
1530
У тому числі:
1531
Резерв довгострокових зобов’язань
Резерв збитків або резерв належних виплат
1532
Резерв незароблених премій
1533
Інші страхові резерви
1534
Інвестиційні контракти
1535
Призовий фонд
1540
Резерв на виплату джек-поту
1545
Усього за розділом II
1595
III. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600
Векселі видані
1605
Поточна кредиторська заборгованість за:
1610
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
1615
13
878
розрахунками з бюджетом
1620
16
у тому числі з податку на прибуток
1621
16
розрахунками зі страхування
1625
розрахунками з оплати праці
1630
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними
1635
34
960
68 237
авансами
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками 1640
з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх
1645
розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за страховою
1650
діяльністю
Поточні забезпечення
1660
Доходи майбутніх періодів
1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
Інші поточні зобов’язання
1690
Усього за розділом III
1695
34 973
69 131
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
1700
утримуваними для продажу, та групами вибуття
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду1800
Баланс
1900
150 554
520 609
Керівник		
Насіковський Олександр Володимирович
Головний бухгалтер
____________
* Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері статистики.
КОДИ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ
Підприємство
01
КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД Дата (рік, місяць, число) 2018 01
«АНТIЛIЯ»
(найменування)
за ЄДРПОУ
39939801
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за рік 2017 р.
Форма № 2
Код за ДКУД 1801003
І.ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
За звітний
За аналогічний період
Стаття
рядка
період
попереднього року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 2000
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
2010
Премії підписані, валова сума
2011
Премії, передані у перестрахування
2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 2014
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 2050
(-)
(-)
послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
2070
Валовий:
2090
прибуток
збиток
2095
(-)
(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 2105
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
Зміна інших страхових резервів, валова сума
2111
-

ФІНАНСОВИЙ ВІСНИК
Зміна частки перестраховиків в інших страхових
2112
резервах
Інші операційні доходи
2120
130
36
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 2121
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і 2122
сільськогосподарської продукції
дохід від використання коштів, вивільнених від
2123
оподаткування
Адміністративні витрати
2130
(1 628)
(937)
Витрати на збут
2150
(-)
(-)
Інші операційні витрати
2180
(-)
(-)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 2181
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і 2182
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
2190
прибуток
збиток
2195
(1 498)
(901)
Дохід від участі в капіталі
2200
Інші фінансові доходи
2220
13 601
4 208
Інші доходи
2240
326 304
110 540
Дохід від благодійної допомоги
2241
Фінансові витрати
2250
(-)
(-)
Втрати від участі в капіталі
2255
(-)
(-)
Інші витрати
2270
(2 487)
(109)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 2275
статті
Фінансовий результат до оподаткування:
2290
335
920
113 738
прибуток
збиток
2295
(-)
(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
(23)
(6)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
2305
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
2350
335
897
113 732
прибуток
збиток
2355
(-)
(-)
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Код
За
звітний
За
аналогічний період
Стаття
рядка період
попереднього року
1
2
3
4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400 Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405 Накопичені курсові різниці
2410 Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415 підприємств
Інший сукупний дохід
2445 Інший сукупний дохід до оподаткування
2450 Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
2455 Інший сукупний дохід після оподаткування
2460 Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465 335 897 113 732
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Код
За звітний За аналогічний період
Назва статті
рядка період
попереднього року
1
2
3
4
Матеріальні затрати
2500 Витрати на оплату праці
2505 Відрахування на соціальні заходи
2510 Амортизація
2515 Інші операційні витрати
2520 1 628
937
Разом
2550 1 628
937
IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
За аналогічний
Код За звітний
Назва статті
період
рядка період
попереднього року
1
2
3
4
Середньорічна кількість простих акцій
2600 1850000
1850000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605 1850000
1850000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610 181,56595
61,47676
Скоригований чистий прибуток (збиток) на оду просту акцію 2615 181,56595
61,47676
Дивіденди на одну просту акцію
2650 Керівник		
Насіковський Олександр Володимирович
Головний бухгалтер
КОДИ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
Підприємство
Дата
(рік,
місяць,
число)
2018 01
01
КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД
«АНТIЛIЯ»
(найменування)
за ЄДРПОУ
39939801
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за рік 2017 р.
Форма № 3
Код за ДКУД 1801004
Код
За звітний
За аналогічний період
Стаття
рядка
період
попереднього року
1
2
3
4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
3000
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
3005
у тому числі податку на додану вартість
3006
Цільового фінансування
3010
Надходження від отримання субсидій, дотацій
3011
Надходження авансів від покупців і замовників
3015
Надходження від повернення авансів
3020
Надходження від відсотків за залишками коштів на
3025
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035
Надходження від операційної оренди
3040
Надходження від отримання роялті, авторських
3045
винагород
Надходження від страхових премій
3050
Надходження фінансових установ від повернення
3055
позик
Інші надходження
3095
4
Витрачання на оплату:
3100
(1100)
(857)
Товарів (робіт, послуг)
Праці
3105
(-)
(-)
Відрахувань на соціальні заходи
3110
(-)
(-)
Зобов’язань з податків і зборів
3115
(7)
(75)
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на
3116
(-)
(-)
прибуток
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану 3117
(-)
(-)
вартість
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків
3118
(-)
(-)
і зборів
Витрачання на оплату авансів
3135
(-)
(-)
Витрачання на оплату повернення авансів
3140
(-)
(-)
Витрачання на оплату цільових внесків
3145
(-)
(-)
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
3150
(-)
(-)
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
3155
(-)
(-)
Інші витрачання
3190
(3)
(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
-1 110
-928
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
3200
фінансових інвестицій
необоротних активів
3205
Надходження від отриманих:
3215
11 841
120
відсотків
дивідендів
3220
Надходження від деривативів
3225
363 304
145 144
Надходження від погашення позик
3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 3235
іншої господарської одиниці
Інші надходження
3250
92 647
1 959

ВСЕУКРАЇНСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА 91

ФІНАНСОВИЙ ВІСНИК
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачення на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
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3255
3260
3270
3275
3280
3290
3295

(7 299)
(-)
(6 832)
(-)
(-)
(439855)
13 806

(11 021)
(-)
(165)
(-)
(-)
(130 714)
5 323

3300
3305
3310
3340
3345

(-)

1 107
(-)

Погашення позик
3350
Сплату дивідендів
3355
(-)
Витрачання на сплату відсотків
3360
(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової
3365
(-)
оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
3370
(-)
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 3375
(-)
дочірніх підприємствах
Інші платежі
3390
(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період
3400
12 696
Залишок коштів на початок року
3405
7 352
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
Залишок коштів на кінець року
3415
20 048
Керівник		
Насіковський Олександр Володимирович
Головний бухгалтер			

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
1 107
5 502
1 850
7 352

КОДИ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
Підприємство
Дата (рік, місяць, число)
2018
01
01
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «АНТIЛIЯ»
                                                                                                                            (найменування)
за ЄДРПОУ
39939801
Звіт про власний капітал
за рік 2017 р.
Форма № 4
Код за ДКУД
1801005
Код
Зареєстрований
Капітал у
Додатковий
прибуток
Стаття
Резервний капітал Нерозподілений
Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
рядка (пайовий) капітал
дооцінках
капітал
(непокритий збиток)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Залишок на початок року
4000 101 850
113 731
(100 000)
115 581
Коригування:
4005 Зміна облікової політики
Виправлення помилок
4010 Інші зміни
4090 Скоригований залишок на початок року
4095 101 850
113 731
(100 000)
115 581
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
4100 335 897
335 897
Інший сукупний дохід за звітний період
4110 Дооцінка (уцінка) необоротних активів
4111 Дооцінка ( уцінка) фінансових інструментів
4112 Накопичені курсові різниці
4113 Частка іншого сукупного доходу асоційованих і
4114 спільних підприємств
Інший сукупний дохід
4116 Розподіл прибутку:
4200 Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 Відрахування до резервного капіталу
4210 Сума чистого прибутку, належна до бюджету
4215 відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на створення спеціальних
4220 (цільових) фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 Внески учасників:
4240 Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
4245 Вилучення капіталу:
4260 Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
4265 Анулювання викуплених акцій (часток)
4270 Вилучення частки в капіталі
4275 Зменшення номінальної вартості акцій
4280 Інші зміни в капіталі
4290 Придбання (продаж) неконтрольованої частки в
4291 дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
4295 335 897
335 897
Залишок на кінець року
4300 101 850
449 628
(100 000)
451 478
Керівник		
Насіковський Олександр Володимирович
Головний бухгалтер			
ПРИМІТКИ
Первісна оцінка депозиту здійснюється за
щодо фінансової звітності
його справедливою вартістю, яка зазвичай Дохідний
Депозити (крім
за депозитами,
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
дорівнює його номінальній вартості.
(дисконтування Ставки
депозитів
до
ефективні ставки за
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНТІЛІЯ»
Подальша оцінка депозитів у національній грошових
запитання)
депозитними
договорами
за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року
валюті здійснюється за справедливою
потоків)
Примітка 1. Інформація про Компанію.
вартістю очікуваних грошових потоків
Первісна
оцінка
боргових
цінних
паперів
Офіційні
біржові
Компанію створено відповідно до Рішення одноособового засновника від 16.07.2015р. про намір
як фінансових активів здійснюється за
курси організаторів
заснувати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
справедливою вартістю, яка зазвичай
торгів на дату оцінки,
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНТІЛІЯ», надалі Компанія, або Товариство.
Ринковий,
котирування аналогічних
Одноосібним засновником Компанії є Насiковський Олександр Володимирович, код 2882813898, Боргові цінні папери дорівнює ціні операції, в ході якої був
дохідний
отриманий
актив.
Подальша
оцінка
боргових цінних паперів,
зареєстрований 07401, м. Бровари, вул. Сонячна, 23.
боргових цінних паперів здійснюється за
дисконтовані потоки
Предметом діяльності Компанії є провадження діяльності зі спільного інвестування, яка проводиться в
справедливою
вартістю.
грошових коштів
інтересах і за рахунок засновників Компанії шляхом емісії цінних паперів. Пріоритетним напрямком діяльності
Офіційні біржові курси
є інвестування в будівельну галузь, шляхом залучення коштів в корпоративні права, цінні папери, нерухомість
організаторів торгів на
зазначеної галузі з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України та в інші активи не
Первісна оцінка інструментів капіталу
дату оцінки, за відсутності
заборонені законодавством України.
здійснюється за їх справедливою вартістю,
визначеного біржового
Основними цілями діяльності Компанії є отримання прибутку від здійснення діяльності зі спільного
яка зазвичай дорівнює ціні операції, в ході Ринковий,
курсу на дату оцінки,
інвестування, забезпечення прибутковості та приросту вкладень грошових коштів акціонерів. Діяльність зі Інструменти капіталу якої був отриманий актив. Подальша оцінка витратний
використовується остання
спільного інвестування є виключним видом економічної діяльності Компанії.
інструментів капіталу здійснюється за
балансова вартість, ціни
Термін діяльності Компанії 50 (п’ятдесят) років з моменту внесення до Єдиного державного реєстру
справедливою вартістю на дату оцінки.
закриття біржового
інститутів спільного інвестування.
торгового дня
Відповідно до Рішення одноосібного учасника від 09.09.2015р. були затверджено текст Регламенту та
Первісна
та
подальша
оцінка
дебіторської
Інвестиційної декларації Компанії.
заборгованості здійснюється за
Контрактні умови,
Органами управління Компанії є Загальні збори, Наглядова рада, склад та термін перебування на посадах
Дебіторська
справедливою вартістю, яка дорівнює
ймовірність погашення,
якої затверджується засновником. Станом на 31.12.2017р. Наглядова рада не створена.
Дохідний
заборгованість
вартості
погашення,
тобто
сумі
очікуваних
очікувані вхідні грошові
Примітка 2. Концептуальні основи складання звітності, узгодження.
контрактних
грошових
потоків
на
дату
потоки
Компанія за метою створення та виключним видом господарської діяльності є фінансовою установою
оцінки.
- інститутом спільного інвестування - корпоративним інвестиційним фондом, діяльність якого регулюється
Контрактні умови,
Первісна
та
подальша
оцінка
поточних
спеціальними нормами Закону України «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012р., №5080-VI (із Поточні
ймовірність погашення,
зобов’язань здійснюється за вартістю
Витратний
змінами та доповненнями).
зобов’язання
очікувані вихідні грошові
погашення
Початкові залишки (залишки станом на 31 грудня 2016 року) були підтверджені незалежним аудитором
потоки
ТОВ «Аудиторська компанія «Кволіті Аудит». Повна фінансова звітність Компанії за рік, що закінчився
Вплив використання закритих вхідних даних (3-го рівня) для періодичних оцінок справедливої вартості
31.12.2017р. складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ») та концептуальної на прибуток або збиток: Компанія здійснює безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань
основи загального призначення, яка відповідає загальним потребам широкого кола користувачів у фінансовій із використанням закритих вхідних даних 3-го рівня, які протягом поточного звітного періоду не призвели до
інформації. Валютою виміру і представлення звітності є українська гривня. Операції у валютах відмінних від зміни розміру прибутку або збитку звітного періоду. За звітний період відсутнє переміщення між 2-м та 3-м
гривні розглядаються як операції в іноземних валютах.
рівнями ієрархії справедливої вартості.
Пояснення. Фінансова звітність за 2017 рік складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової
Основні засоби. Відповідно до обраної облікової політики амортизація основних засобів нараховується
звітності («МСФЗ») у редакції, затвердженій Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку прямолінійним методом. Ліквідаційна вартість об’єктів основних засобів прийнята рівною нулю. Переоцінка
(«РМСБО»). При складанні повного пакету фінансової звітності станом на 31 грудня 2017 року Компанією (дооцінка та уцінка) балансової вартості основних засобів та інших необоротних матеріальних активів до
застосована єдина редакція МСФЗ, що є чинною на зазначену дату. МСФЗ, що не були впроваджені, будуть їх справедливої вартості проводиться один раз на рік станом на 31 грудня, якщо їхня залишкова вартість
застосовуватися вперше в наступних періодах (РМСБО внесено зміни в такі МСФЗ як: МСФЗ 15 «Виручка за відхиляється від справедливої більш ніж на 20 %. Встановлені принципи обліку основних засобів в усіх
договорами з покупцями», МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСФЗ 16 «Договори оренди»). Вони призведуть суттєвих аспектах не суперечать вимогам МСБО 16 «Основні засоби».
до послідовних змін в обліковій політиці та інших розкриттях до фінансової звітності. Компанія не очікує, що
Фінансові активи. Відповідно до обраної облікової політики до складу фінансових активів входять:
вплив таких змін на фінансову звітність буде суттєвим. На даний час керівництво Компанії оцінює вплив даних
- довгострокові фінансові інвестиції у складі необоротних активів переоцінені по справедливій вартості
стандартів на свою фінансову звітність.
з відображенням змін через прибуток або збиток;
Дата затвердження керівництвом фінансової звітності – 31 січня 2018 року.
- поточні фінансові інвестиції у складі оборотних активів переоцінені по справедливій вартості з
Примітка 3. Суттєві принципи облікової політики. Облікові оцінки.
відображенням змін через прибуток або збиток;
Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості
- довгострокова дебіторська заборгованість у складі необоротних активів, яка підлягає оцінці по її
Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю
теперішній вартості з урахуванням ставки дисконтування;
Компанія здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань, тобто такі
- поточна дебіторська заборгованість (в тому числі надані позики на процентній основі), яка оцінена за
оцінки, які вимагаються МСФЗ 39 та МСФЗ 13  у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду. чистою реалізаційною вартістю;
Класи активів
- грошові кошти на поточних та депозитних рахунках оцінені за номіналом.
Метод
оцінки
та зобов’язань,
Професійне судження управлінського персоналу щодо визнання (невизнання) і оцінки фінансових
(ринковий,
оцінених за
активів в наданій повній фінансовій звітності Компанії за рік, що закінчився 31.12.2017 р., базувалось на нормах
Методики оцінювання
дохідний,
Вихідні дані
справедливою
Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, затвердженого
витратний)
вартістю
Рішенням НКЦПФР від 30.07.2013р. № 1336, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.08.2013р. за №
Первісна та подальша оцінка грошових
1444/23976. Встановлені Положенням принципи оцінки відповідають в усіх суттєвих аспектах вимогам МСБО
Грошові кошти та їх коштів та їх еквівалентів здійснюється за Ринковий
39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».
Офіційні курси НБУ
еквіваленти
справедливою вартістю, яка дорівнює їх
Балансова вартість дебіторської заборгованості зменшується із застосуванням рахунку резервів, а сума
номінальній вартості
збитків визнається у Звіті про фінансові результати.
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Процентні доходи відображаються у момент виникнення (нарахування) у складі інших фінансових
доходів Звіту про фінансові результати (сукупний дохід).
Позики разом з відповідними резервами прирівнюються до нульового значення у випадку, якщо
відсутня реальна перспектива їх погашення у майбутньому, а все можливе забезпечення було використано.
Фінансові зобов’язання. Класифікація фінансових зобов’язань відбувається при первісному визнанні.
Фінансові зобов’язання первісно визнаються за справедливою вартістю, збільшеною у випадку кредитів та
позик на безпосередньо пов’язані з ними витрати. Фінансові зобов’язання Компанії включають торгову та іншу
кредиторську заборгованість. Визнання зобов’язання припиняється якщо зобов’язання погашене, анульоване
чи строк його дії скінчився.
Резерви. Резерви визнаються при наявності юридичного або фактичного зобов’язання, яке виникає в
результаті минулих подій, може бути достовірно визначено та існує ймовірність зменшення економічних вигід
внаслідок його погашення. Сума створених резервів переглядається на кожну звітну дату з метою коригування
до оптимальної оцінки. Витрати на створення резерву відображаються у Звіті про фінансові результати.
Облікова політика стосовно визначення резервів в усіх суттєвих аспектах відповідає вимогам МСБО 37
«Забезпечення, непередбачені зобов’язання, непередбачені активи».
Доходи. Доходи від реалізації активів Компанії визнаються в разі передачі ризиків і вигод, пов’язаних
з правом власності на активи, сума доходу може бути достовірно визнана та є впевненість, що в результаті
операції відбудеться збільшення економічних вигід. Доходи не визнаються в разі здійснення обміну подібними
за призначенням активами, які мають однакову справедливу вартість.
Доходи, які виникають в результаті використання активів Компанії іншими сторонами визнаються у
вигляді процентів та дивідендів якщо ймовірне надходження економічних вигод та дохід може бути достовірно
оцінений. Проценти та дивіденди відображаються у складі інших фінансових доходів Звіту про фінансові
результати. Реалізація фінансових інвестицій відображається у складі інших доходів Звіту про фінансові
результати.
Облікова політика стосовно визначення доходів та їх класифікація в усіх суттєвих аспектах відповідає
вимогам МСБО 18 «Дохід».
Податок на прибуток. Компанія здійснює виключний вид діяльності, є інститутом спільного інвестування
та звільняється від оподаткуванням податком на прибуток відповідно до норм Податкового Кодексу України.
Примітка 4. Розкриття інформації про пов’язаних осіб.
Інформація про осіб, які володіють не менше 20% статутного капіталу юридичних осіб - акціонерів, які
володіють часткою, що становить не менше 20% статутного капіталу
Місцезнаходження юридичної особи або
Частка в статутному
Повне найменування, код за ЄДРПОУ
паспортні дані фізичної особи - акціонера капіталі акціонера
юридичної особи - акціонера КІФ
КІФ
КІФ, %
серія СМ №955681, виданий
Насiковський Олександр Володимирович, Паспорт
17.10.2007р. Броварським МВ ГУ МВС
100
код 2882813898
України в Київській обл..
Інформація про пов’язаних осіб одноосібного учасника Компанії.
Прізвище, ім’я, по
Частка в
батькові голови та членів Повне найменування юридичної особи, Місцезнаходження
статутному
наглядової ради КІФ та
щодо якої існує пов’язаність, код за
юридичної особи, щодо капіталі
членів його (їх) сім’ї,
ЄДРПОУ
якої існує пов’язаність
пов’язаної
реєстраційний номер
особи, %
товариство «Закритий
Насiковський Олександр Акціонерне
недиверсифікований
венчурний
02002,
м.
Київ,
вул.
Раїси
Володимирович, код
корпоративний інвестиційний фонд
Окіпної, буд.8-Б, офіс 17 100
2882813898
«АНТІЛІЯ»
Примітка 5. Довгострокові фінансові інвестиції.
За статтею Звіту про фінансовий стан «Інші фінансові інвестиції» (Ф.№1 р.1035) враховано інвестиції
а саме по періодах:
Довгострокові фінансові інвестиції за станом на 31.12.2017р.:
31 грудня 2017 року
Кількість акцій, Оцінена
Частка в
Назва
вартість,
шт.
капіталі, %
тис. грн.
ТОВ «СУЧАСНI ВIКОННI ТЕХНОЛОГIЇ», ЄДРПОУ 32274611
0,900
10,0000
ППВФ «М-ЕКО», ЄДРПОУ 19407939
200,00
10,0000
ТОВ «ЮННА ДЕВЕЛОПМЕНТ», ЄДРПОУ 40372343
180,00
90,0000
ТОВ «ДIСБУД», ЄДРПОУ 33055528
50,00
10,0000
ТОВ «ЕСТЕТ ПРАЙМ БУД», ЄДРПОУ 40554658
7890,70
10,0000
ТОВ «ДІМ ЛОГІСТІК», ЄДРПОУ 41024955
9998,0
100,0000
Всього довгострокових фінансових інвестицій:
18319,7
Х
Наведені в таблиці інші довгострокові фінансові інвестиції в частки у статутному капіталі відображено
на дату складання фінансових звітів за справедливою вартістю, що дорівнює балансовій вартості та вартості
придбання. Компанія оцінює справедливу вартість за 3-ім рівнем ієрархії справедливої вартості (ті, що не
мають котирувань і не є спостережуваними). Встановлені принципи оцінки справедливої вартості відповідають
в усіх суттєвих аспектах вимогам МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».
Примітка 6. Поточні фінансові інвестиції.
Поточні фінансові інвестиції за станом на 31.12.2017р. включають інвестиції, придбані з метою
подальшої реалізації:
31 грудня 2017 року
Оцінена
Частка в
Вид фінансової інвестиції та назва
Кількість, шт. вартість,
капіталі, %
тис. грн.
Похідні цінні папери (деривативи), ТОВ «ДIСБУД», ЄДРПОУ 191
1629,1
33055528
Всього поточних фінансових інвестицій:
1629,1
Х
Наведені в таблиці поточні фінансові інвестиції відображено на дату складання фінансових звітів за
справедливою вартістю, що дорівнює балансовій вартості та вартості придбання. Дата придбання наведених
у таблиці фінансових інвестицій наближена до дати балансу, переоцінка їх не проводилась. Компанія
оцінює справедливу вартість за 3-ім рівнем ієрархії справедливої вартості (ті, що не мають котирувань і не є
спостережуваними). Встановлені принципи оцінки справедливої вартості відповідають в усіх суттєвих аспектах
вимогам МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».
Примітка 7. Дебіторська заборгованість.
Порівняльна інформація про стан дебіторської заборгованості на початок звітного періоду та за рік, що
закінчився 31.12.2017р. за видами наведено в таблиці:
Станом на
Станом на
Статті балансу
Код рядка 31.12.2017р.,
31.12.2016р.,
тис. грн.
тис. грн.
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
1125
роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за виданими авансами
1130
2
6
Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів
1140
4 742
2 981
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
475 868
128 659
Разом:
480 612
131 646
Дебіторську заборгованість було відображено в балансі за умови існування ймовірності отримання
Компанією майбутніх економічних вигід.
Дебіторська заборгованість за виданими авансами станом на 31.12.2017р. складає 2 тис. грн. (Ф.№1
р.1130) та включає заборгованість за платежами до ПАТ «НДУ» та депозитарної установи ПАТ «АЙБОКС
БАНК», термін погашення якої не перевищує 12 місяців.
Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів станом на 31.12.2017р. складає 4 742 тис. грн. (Ф.№1
р.1140) та включає нараховані, але не сплачені на дату складання фінансової звітності відсотки за позиками.
До складу іншої поточної дебіторської заборгованості станом на 31.12.2017р. в сумі 475 868 тис. грн.
включено видані позики на зворотній основі, термін погашення яких не перевищує 12 місяців.
Сума не сплачених
за
Сума заборгованості Плата
відсотків  на
Котрагент
користування
Всього тис. грн.
тис. грн.
31.12.2017 року
позикою у %
тис. грн.
ТОВ «ДІСБУД»
399 207
5%
207
399 414
ППВФ «М-ЕКО»
28 400
20 %
4 535
32 935
ТОВ «СУЧАСНІ
4
976
15
%
4
976
ВІКОННІ ТЕХНОЛОГІЇ»
ТОВ «ДІМ ЛОГІСТИК» 21 310
15 %
21 310
ТОВ «ЕСТЕТ ПРАЙМ 5 250
15 %
5 250
БУД»
ТОВ «ЮННА
16 725
15 %
16 725
ДЕВЕЛОМПЕНТ»
РАЗОМ
475 868
4 742
480 610
Сумнівних боргів та безнадійної дебіторської заборгованості Компанія не має, резерв сумнівних боргів
не нараховувався, аналітичний та синтетичний облік дебіторської заборгованості узгоджені.
Примітка 8. Поточні зобов’язання.
Порівняльна інформація про поточні зобов’язання на початок звітного періоду та за рік, що
закінчився 31.12.2017р. за видами наведено в таблиці:

ФІНАНСОВИЙ ВІСНИК
На 31.12.2017
На 31.12.2016
Стаття балансу
Код рядка
року, тис. грн.
року, тис. грн.
Поточна кредиторська заборгованість за товари,
1615
878
13
роботи, послуги
Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом
1620
16
Поточні зобов’язання з одержаних авансів
1635
68 237
34 960
Всього:
69 131
34 973
Станом на 31.12.2017р. поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає 878
тис. грн. та включає заборгованість за послуги обслуговуючих компаній, а саме заборгованість по винагороді
за управління перед  ТОВ «КУА «ЕЙВІ ІНВЕСТМЕНТ»  - 845 тис. грн., та за проведення аукціонів перед Товарною
біржею «Перспектива-Коммодіті» - 33 тис.грн.
Поточні зобов’язання з одержаних авансів станом на 31.12.2017р. складають 68 237 тис. грн. та
включають аванси за договорами купівлі – продажу деривативів.
Компанія має поточні зобов’язання станом на 31.12.2017р. складають 16 тис. грн. та включають
заборгованість з податку на прибуток підприємства за результатами 2017 року.
Заборгованості, за якою сплинув термін позовної давності, Компанія не має.
Примітка 9. Гроші та їх еквіваленти, рух грошових коштів.
Грошові кошти у національній валюті на рахунках Компанії станом на 31.12.2017р. складають 20 048
тис. грн. (Ф.№1 р.1165), в тому числі:
На 31.12.2017р.
На 31.12.2016р.
- грошові кошти на поточних рахунках
20 048 тис. грн.
7 352 тис. грн.
- грошові кошти на депозитних рахунках
Ведення операцій по поточних рахунках відповідає Інструкції НБУ «Про безготівкові розрахунки в
господарському обороті України». У 2017 фінансовому році рух грошових коштів склав:
2017 рік
2016 рік
Статті
Надходження Витрачання
Надходження Витрачання
у результаті операційної діяльності
(  1 110)
4
(  932  )
у результаті інвестиційної діяльності
467 792
( 453 986 )
147 223
( 141 900 )
у результаті фінансової діяльності
1 107
Чистий рух коштів:
467 792
( 455 096 )
148 334
( 142 832 )
Залишок коштів на початок року
7 352
Х
1 850
Х
Залишок коштів на кінець року
20 048
7 352
Примітка 10. Інформація про власний капітал.
Склад власного капіталу Компанії по періодах та станом на 31 грудня 2017 року:
31.12.2017 року, На 31.12.2016 року,
Стаття балансу
Код рядка На
тис. грн.
тис. грн.
Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
101 850
101 850
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
449 628
113 731
Неоплачений капітал
1425
(  100 000  )
(  100 000  )
Всього:
451 478
115 581
Зареєстрований (пайовий) капітал.
Наміри про створення Компанії були викладені у Рішенні одноосібного засновника про намір
заснувати   АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНТІЛІЯ» від 16.07.2015р.
Одноосібним засновником Компанії є Насiковський Олександр Володимирович, код 2882813898,
зареєстрований 07401, м. Бровари, вул. Сонячна, 23. Розмір початкового статутного капіталу Компанії складає
1 850 000 (один мільйон вісімсот п’ятдесят тисяч) гривень 00 копійок. Національною комісією з цінних паперів
та фондового ринку проведено реєстрацію та видано тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій:
на загальну суму
1 850 000 (один мільйон вісімсот п’ятдесят тисяч) грн.
номінальною вартістю
1 000,00 (одна тисяча) гривень кожна
у кількості
1 850,00 (одна тисяча вісімсот п’ятдесят) штук простих іменних
форма випуску
бездокументарна.
Внесено до реєстру випусків цінних паперів інститутів спільного інвестування 01.07.2015р., реєстраційний
№00789.
Початковий капітал було внесено одноосібним засновником на тимчасовий поточний рахунок №
26006278752 в АТ «УКРГАЗГАНК» м. Києва, МФО 320478, 15 липня 2015 року в сумі складає 1 850 000 (один
мільйон вісімсот п’ятдесят тисяч)  гривень 00 копійок, що становить 100% початкового статутного капіталу
(Довідка від 22.10.2015р. №353/07-1-2020).
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було анульовано тимчасове свідоцтво від
01.07.2015р., реєстраційний №00789 та видане постійне за №00873 від 11.11.2015р. що засвідчує випуск акцій:
на загальну суму
1 850 000 (один мільйон вісімсот п’ятдесят тисяч) грн.
номінальною вартістю
1 000,00 (одна тисяча) гривень кожна
у кількості
1 850,00 (одна тисяча вісімсот п’ятдесят) штук простих іменних
форма випуску
бездокументарна.
Акції прості іменні внесено до реєстру кодів цінних паперів за кодом (ISIN) UA4000190409, виписку
надано Національним Депозитарієм України 21.12.2015р.
Установчі документи в редакції від 14.03.2016р.
Відповідно до Рішенні №3 одноособового засновника від 14.03.2016р. були прийняті рішення:
про зміну місцезнаходження на 02002, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, буд. 8-Б оф. 17;
про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції.
Статут зареєстровано 15.03.2016 р. Код реєстраційної дії 224964008555.
Установчі документи в редакції від 07.04.2016р.
Відповідно до Рішенні №5 одноособового засновника від 07.04.2016р. було прийняте рішення про
внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції з метою приведення його у
відповідність вимогам чинного в Україні законодавства.
Статут зареєстровано 07.04.2016 р. Код реєстраційної дії 324768352279.
Установчі документи в редакції від 20.05.2016р.
Відповідно до Рішенні №6 одноособового засновника від 20.05.2016р. було прийняте рішення про
внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції з метою приведення його у
відповідність вимогам чинного в Україні законодавства.
Статут зареєстровано 21.05.2016 р. Код реєстраційної дії 322912707078.
Установчі документи в редакції від 05.08.2016р.
Відповідно до Рішенні №11 одноособового засновника від 05.08.2016р. були прийняті рішення:
про збільшення статутного капіталу Фонду та випуск акцій, що здійснюється з метою спільного
інвестування;
про внесення змін до Статуту Фонду у зв’язку із збільшенням статутного капіталу Фонду,
шляхом затвердження Статуту в новій редакції;
про затвердження Проспекту емісії акцій Товариства;
Затверджено збільшення розміру статутного капіталу Товариства з 1 850 000 (один мільйон вісімсот
п’ятдесят тисяч) гривень 00 копійок до 101 850 000 (ста одного мільйона вісімсот п’ятдесят тисяч) гривень
00 копійок. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства здійснити шляхом випуску та розміщення
простих іменних акцій з метою спільного інвестування загальною номінальною вартістю 100 000 000 (сто
мільйонів) гривень 00 копійок, що становить 100 000 (сто тисяч) штук. Проспект емісії акцій зареєстровано
управлінням спільного інвестування Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06.09.2016 р.
Нову редакцію Статуту зареєстровано 08.08.2016 р. Код реєстраційної дії 340294284081.
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було анульовано свідоцтво №00873 від
11.11.2015р. та видане свідоцтво за №001039 від 06.09.2016р. що засвідчує випуск акцій:
на загальну суму
101 850 000 (сто один мільйон вісімсот п’ятдесят тисяч) гривень 00 копійок
номінальною вартістю
1 000,00 (одна тисяча) гривень кожна
у кількості
101 850 (сто одна тисяча вісімсот п’ятдесят) штук простих іменних
форма випуску
бездокументарна.
Акції прості іменні внесено до реєстру кодів цінних паперів за кодом (ISIN) UA4000190409, виписку
надано Національним Депозитарієм України 12.09.2016р.
Розміщення акцій та неоплачений капітал.
Зворотного викупу акцій в 2017 фінансовому році не відбувалося, станом на 31.12.2017р. Фондом було
розміщено акцій на загальну номінальну вартість 1 850 000 (один мільйон вісімсот п’ятдесят тисяч) гривень у
кількості 1 850,00 (одна тисяча вісімсот п’ятдесят) штук, в тому числі:
початковий статутний капітал у кількості 1 850,00 (одна тисяча вісімсот п’ятдесят) штук простих
іменних акцій номінальною вартістю 1 850 000 (один мільйон вісімсот п’ятдесят тисяч) гривень 00 копійок
викуплено одноосібним засновником Насiковським Олександром Володимировичем
Загальна номінальна вартість не розміщених акцій за станом 31.12.2017р. складає 100 000 000 (сто
мільйонів) гривень 00 копійок та врахована в зменшення І розділу пасиву Балансу (Ф.№1 р.1425). Станом на
31.12.2017р. в обігу 1 850,00 (одна тисяча вісімсот п’ятдесят) штук простих акцій власної емісії на загальну
номінальну вартість 1 850 000 (один мільйон вісімсот п’ятдесят тисяч) гривень.
Примітка 11. Доходи та витрати Компанії. Фінансовий результат.
Загальна сума доходів, отриманих Компанією за рік, що закінчився 31.12.2017р. становить      114 784
тис. грн. Порівняльна інформація формування доходів по періодах є наступною:
Елементи доходів
2017 рік
2016 рік
- доходи від реалізації фінансових інвестицій
- доходи від продажу придбаних деривативів
326 304
110 540
- проценти по депозитах
974
1 107
- проценти по позиках
12 627
3 101
- відсотки по залишкам на рахунках
2
- переоцінка фінансових інвестицій
-
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- проценти по залишках коштів на рахунках та інші операційні 36
доходи
-інші доходи (сума отриманого штрафу)
128
Всього:
340 035
114 784
Загальна сума витрат Компанії за 2017 фінансовий рік складає 4 138 тис. грн. Порівняльна інформація
формування витрат за елементами по періодах є наступною:
Елементи витрат
2017 рік
2016 рік
- собівартість реалізованих фінансових інвестицій
- собівартість придбаних деривативів
2 487
109
- переоцінка фінансових інвестицій
- винагорода КУА
1 265
696
- оренда
44
27
- послуги депозитарію
7
4
- послуги депозитарної установи
2
2
- аудиторські послуги
18
7
- розрахунково-касове обслуговування та інші витрати
179
25
- інші послуги
113
176
- податок на прибуток
23
6
Всього:
4 138
5 613
Структура витрат та їх сума в цілому відповідають вимогам діючого законодавства щодо сум витрат, які
відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування.
Фінансовий результат складає за 2017 рік 335 897 тис. грн. (Ф.№2 р. 2465). Сума нерозподіленого
прибутку станом на 31.12.2017р. складає 449 628 тис. грн. (Ф.№1 р. 1420). Розподіл прибутку та будь-які інші
зміні у складі нерозподіленого прибутку в 2017 році не відбувалися.
Примітка 12. Судові позови
Проти Компанії не висувалися претензії та відсутні будь-які судові позови.
Примітка 13. Вартість чистих активів.
Нижче наведено розрахунок вартості чистих активів Компанії станом на 31.12.2017 р. та попередні звітні
періоди, а також вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію на зазначені дати.
2017 рік,
2016 рік,
Найменування показника
тис. грн.
тис. грн.
Активи фонду (рядок 1300 Балансу)
520 609
257 003
Зобов’язання фонду (р.1595 + р.1695 + р.1700 Балансу)
69 131
141 422
Вартість чистих активів Компанії
451 478
115 581
Кількість акцій, що знаходяться в обігу, штук
1 850
1 850
Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію
244,042162
62,47622
Вартість однієї акції станом на 31 грудня 2017 року згідно Довідки про вартість чистих активів Компанії
складає 244 042,16 грн. (на 31.12.2016р. – 62 476,40 грн.). Вартість чистих активів в розрахунку на одну
акцію по відношенню до 2016 фінансового року збільшилася за рахунок прибутків, отриманих Компанією за
підсумками 2017 фінансового року (скоригований чистий прибуток на одну акцію 181,565942 грн.).
Примітка 14. Події після дати Балансу
Компанія вважає що не існувало подій після звітної дати, які необхідно розкривати в даних Примітках.
Примітка 15. Цілі та політики управління фінансовими ризиками
Діяльність Товариства пов’язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому
середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб’єктивних чинників та об’єктивних чинників,
вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено
кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий
ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками Компанією здійснюється на основі розуміння причин
виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування
інструментарію щодо його пом’якшення.
Кредитний ризик
Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе
виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний
ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та
дебіторська заборгованість.
Основним методом оцінки кредитних ризиків є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого
використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація (публічна інформація, що
розкривається банками щодо звітності тощо) щодо їх спроможності виконувати боргові зобов’язання.
Компанія 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
групою);
ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за
Національною рейтинговою шкалою;
ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту та
неповернення депозитів протягом останніх п’яти років.
Кредитний ризик виникає з відмовою контрагентів виконувати свої зобов’язання, що може зменшити
кількість майбутніх грошових потоків від реалізації фінансових активів на звітну дату. Фінансові інструменти
містять в собі елементи ризику, що контрагенти можуть виявитися не в змозі виконувати умови угод.
Фонд здійснює операції по цінних паперах з контрагентами, які в першу чергу включають брокерівдилерів, банки та інші фінансові установи,які в різній мірі включають фінансування різних операцій з цінними
паперами клієнтів. У тому випадку, коли контрагенти не виконують свої забов’язання, Фонд може бути
схильним до ризику. Такий ризик контрагента залежить від кредитоспроможності контрагента або емітента
інструмента.  
Розроблено процедури, що гарантують, що послуги надаються клієнтам з відповідною кредитною
історією, а більшість з них мають міцні ділові відносини з Фондом. Крім того, Фонд контролює на постійній
основі  термін дебіторської заборгованості. Залишки коштів перевіряються з високою якістю у відповідності
до вимог чинного законодавства та регулюючих органів.

Максимальний розмір кредитного ризику Фонду відображається в балансовій вартості фінансових
активів у балансі. Фінансові активи станом на 31 рудня 2017 року наведено нижче:  
31 грудня 2017 року
					
До 1 року	                    Всього
Дебіторська заборгованість
за виданими авансами                               		
2		 2
Дебіторська заборгованість за нарахованими доходами
4742		
4742
Інша поточна дебіторська заборгованість		
475868	                    475868
Поточні фінансові інвестиції			
1629		
1629
Грошові кошти				
20048
                       20048
					
502289
                     502289
Станом на 31.12.2017р.  відсутні фінансові активи, які або були прострочені, або знецінилися,
кредити, як одержаних так і надані, і, відповідно, будь-які застави та інші форми забезпечення.
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. Компанія 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
відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними
для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні
фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.
Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом’якшення цінового
ризику Компанія буде використовувати диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в акції та
інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком.
Фінансові активи відображені за справедливою вартістю.
Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового
інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.
Валютні ризики Компанії виникають у зв’язку з володінням фінансовими інструментами, номінованими
в іноземній валюті. Компанія у звітному періоді не інвестувало кошти в банківські депозити в іноземній валюті
та в цінні папери, номіновані в доларах США.
Відсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Компанія усвідомлює,
що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як на доходи Компанії, так і на справедливу вартість
чистих активів.
Керівництво Компанії здійснює моніторинг відсоткових ризиків та контролює їх максимально
припустимий розмір.Моніторинг відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу можливих змін
відсоткових ставок на вартість відсоткових фінансових інструментів.
Компанія не має активів, розміщених у боргових зобов’язаннях з відсотковою ставкою.
Ризик ліквідності
Ризик ліквідності - ризик того, що Компанія матиме труднощі при виконанні зобов’язань, пов’язаних із
фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового
активу.
Компанія здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує
терміни платежів, які пов’язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також
прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.
Примітка 16. Аналіз показників фінансового стану.
Показники фінансового стану Компанії наведені в таблиці:
Нормативне
Станом на Станом на
Показники
Формула розрахунку
значення
31.12.2017 31.12.2016
показника
1. Коефіцієнт абсолютної К1 = (р.1160 + р.1165)/ р.1695
(0,2 - 0,3)
0,314
0,834
ліквідності
2. Коефіцієнт загальної
К2 = р.1195 / р.1695
(1,0 - 2,5)
7,266
1,765
ліквідності
3. Коефіцієнт фінансової
К3 = р.1495 / р.1300
(більше 0,5)
0,867
0,450
незалежності (автономії)
4. Коефіцієнт покриття
зобов’язань власним
К4 = (р.1595 + р.1695)/ р.1495
(більше 0,1)
0,153
1,224
капіталом
К5 = Ф. 2 (р.2350 або р.2355)/ ф. 1
5. Коефіцієнт
((р.1300, гр. 3 + ряд. 1300, гр. 4) (більше 0)
100,094
87,874
рентабельності активів
/ 2) х 100
Розраховані показники фінансового стану Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований
венчурний корпоративний інвестиційний фонд «АНТІЛІЯ» свідчать про покращення фінансового стану
Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року. За підсумками 2017 року Компанією отримано прибуток
в сумі 335 897 тис. грн.
Фінансовий стан на 31 грудня 2017 року можливо характеризувати як стійкий, ліквідність та фінансову
незалежність Фонду як середні, наявність власного капіталу для покриття збитків як достатню, рентабельність
як позитивну з тенденцією до збільшення прибутковості.
Одноосібний учасник
Насіковський О.В.
АТ «ЗНВКIФ «АНТІЛІЯ»
Дата затвердження 31 січня 2018 року
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Україна, м. Київ, Харківське шосе, буд. 19-А, кв. 518, тел. 585-32-53, факс. 585-32-54
п/р № 26006657168600 в ПАТ «УкрСиббанк», м. Київ, МФО 351005, ЄДРПОУ 33304128
________________________________________________________________________________
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Керівництву, акціонерам
АТ «ЗНВКІФ «АНТІЛІЯ»,
НКЦПФР
                   ЗВІТ З АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНТІЛІЯ», активи якого перебувають в управлінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕЙВІ ІНВЕСТМЕНТ» за фінансовий рік, що
закінчився 31 грудня 2017 року
Думка із застереженням
Ми
провели
аудит
фінансової
звітності
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНТІЛІЯ» (далі за текстом
– «Фонд»), яка включає Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2017р., Звіт про фінансові
результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про власний капітал, Звіт про рух грошових коштів (за прямим
методом) за 2017 рік, і Приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових
політик.
На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в розділі «Основа для думки із застереженням»
нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах  фінансовий
стан АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНТІЛІЯ» на 31.12.2017 року, та його фінансові результати і грошові потоки за рік,
що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
Основа для думки із застереженням
Відповідно до п. 40-42 МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» Фонд має розкривати
інформацію про характер та рівень ризиків, що виникають унаслідок фінансових інструментів та надати якісну
інформацію у контексті кількісного розкриття щодо кожного типу ризику.
В Примітці 15 до фінансової звітності Фонду не розкрита інформація щодо аналізу чутливості фінансових
інструментів (зокрема фінансових інвестицій Фонду) до цінового ризику на кінець звітного періоду, а саме не
розкрито, як зміни у відповідних змінних ризику, що були обґрунтовано можливими на цю дату, впливатимуть
на прибуток та власний капітал Фонду.
Нам не вдалося отримати достатні та прийнятні аудиторські докази щодо аналізу чутливості до цінового
ризику, у зв’язку з тим, що таке розкриття не було підготовлено управлінським персоналом та така інформація
не є легкодоступною для аудитора.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого
надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання
впевненості, рік видання 2015, затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від
04.05.2017 р. № 344 (далі за текстом - МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено
у розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по
відношенню до Фонду згідно з етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової
звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані

нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із
застереженням.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були значущими   під час
нашого аудиту річної фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого
аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не
висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Крім питань, викладених у розділі «Основа для думки із застереженням», ми визначили, що немає інших
ключових питань, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за
фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності
відповідно до   МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає
потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень
внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності
Фонду продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що
стосується безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як
основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Фонд
чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом
фінансового звітування Фонду.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку.
Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує що аудит, проведений відповідно
до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом
шахрайства або помилки, вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано
очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї
фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний
скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:
•
ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок
шахрайства чи, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо
аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик
невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки,
оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або
нехтування заходами внутрішнього контролю;
•
отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки
аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності
системи внутрішнього контролю;
•
оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і
відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
•
доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення

•
•
•
•
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про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських
доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний
сумнів можливість Фонду продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування
такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів
інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою
думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім
майбутні події або умови можуть примусити Фонд припинити свою діяльність на безперервній основі;
•
оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями
інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання,
так, щоб досягти достовірного відображення.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований
обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів
внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали
відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли
б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо
відповідних застережних заходів.
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими
повноваженнями, ми визначили ті, що мали б найбільше значення під час аудиту фінансової звітності  
поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. При наявності цих питань ми описуємо їх
в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регулятивним актом заборонено публічне
розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід
висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити
його корисність для інтересів громадськості.
ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ
Ми звертаємо увагу на додаткову інформацію, яка подається до Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку згідно Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів
спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами,
затверджених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 червня 2013р. №991.
Основні відомості про Фонд
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНТІЛІЯ».
Код за ЄДРПОУ 39939801.
Види діяльності за КВЕД: 64.30 - трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти.
Тип: закритий.
Вид: недиверсифікований.
Свідоцтво № 00355 про внесення до Єдиного державного реєстру інститутів   спільного інвестування
видане 11.11.2015р. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний код за ЄДРІСІ
13300355.
Строк   діяльності Фонду – 50 (п’ятдесят) років з моменту внесення Фонду до Єдиного державного
реєстру інститутів спільного інвестування.
Місцезнаходження Фонду: 02002 м. Київ , вул. Раїси Окіпної, 8-Б, офiс 17.
Основні відомості про компанію з управління активами.
За період з 01.01.2017 по 31.05.2017р. активи Фонду перебували в управлінні ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ – АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ
ФОНДІВ «УКРСОЦ-КАПІТАЛ». Інформацію про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ
З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ – АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «УКРСОЦ-КАПІТАЛ» наведено в табл. 1.
Таблиця 1
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З
Повне найменування Товариства
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ – АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ
«УКРСОЦ-КАПІТАЛ»
Код за ЄДРПОУ
33058377
66.30 - управління фондами;
66.19 - інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім
Основні види діяльності за КВЕД
страхування та пенсійного забезпечення;
66.29 - інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного
забезпечення.
Місцезнаходження
01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 34, оф.215
За період з 01.06.2017 по 31.12.2017р. активи Фонду перебували в управлінні ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕЙВІ ІНВЕСТМЕНТ». Інформацію
про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕЙВІ
ІЕВЕСТМЕНТ» наведено в табл. 2.
                                                                                                                                        Таблиця 2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „КОМПАНІЯ З
Повне найменування Товариства
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “ЕЙВІ ІНВЕСТМЕНТ”
Код за ЄДРПОУ
39543040
64.19 інші види грошового посередництва;
64.30 трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти;
Основні види діяльності за КВЕД
66.19 інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім
страхування та пенсійного забезпечення;
66.30 управління фондами
Місцезнаходження
02002, м. Київ, вулиця Раїси Окіпної, буд. 8-Б, офіс 17
Статутний капітал Фонду
Відповідно до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНТІЛІЯ»   в останній редакції, затвердженій Рішенням №11
одноособового засновника від 05.08.2016р.,    статутний    капітал Фонду   становить 101 850 000 (сто один
мільйон вісімсот п’ятдесят тисяч) гривень 00 копійок та поділений на 101 850 (сто одна тисяча вісімсот
п’ятдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1 000,00 (одна тисяча) гривень кожна.
Акції випущені в бездокументарній формі (Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Фонду №001039 від
06.09.2016р.). Станом на 31 грудня 2017 року акції Фонду в кількості 100 000 (сто тисяч) штук за номінальною
вартістю 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 копійок не розміщені.
Формування та сплата статутного капіталу Фонду
Станом на 31.12.2017 р. статутний капітал АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНТІЛІЯ» сплачений
одноосібним засновником Насiковським Олександром Володимировичем (код 2882813898, зареєстрований за
адресою 07401, м. Бровари, вул. Сонячна, 23) в сумі 1 850 000 (один мільйон вісімсот п’ятдесят тисяч)  гривень
00 копійок. Кошти було внесено Насiковським  О.В. на тимчасовий поточний рахунок Фонду № 26006278752
в АТ «УКРГАЗГАНК» м. Києва, МФО 320478, 15 липня 2015 року (Довідка від 22.10.2015р. №353/07-1-2020).
Перелік учасників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНТІЛІЯ» станом на 31.12.2017 р. наведений в табл.3:
Таблиця 3
Розмір частки в статутному капіталі
Учасники
Сума, грн.
Частка, %
Насiковський Олександр
1 850 000 (один мільйон вісімсот п’ятдесят тисяч)   1,816
Володимирович, код 2882813898
гривень 00 копійок
1 850 000 (один мільйон вісімсот п’ятдесят тисяч)   1,816
Всього сплачений статутний капітал
гривень 00 копійок
Неоплачений капітал
100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 копійок
98,184
101 850 000 (сто один мільйон вісімсот п’ятдесят
100
тисяч) гривень 00 копійок
Інформація про активи, зобов’язання та чистий прибуток (збиток) Фонду
Під час перевірки змісту наданих бухгалтерських звітних форм, аудиторами встановлено, що показники
в них взаємопов’язані і тотожні між собою, відповідають даним реєстрів бухгалтерського обліку, у фінансовій
звітності відображені усі   показники, які мають суттєвий вплив на звітність.   Під час перевірки розглянуті
бухгалтерські принципи оцінки окремих статей балансу, використані керівництвом, та зроблено оцінку
відповідності застосованих   принципів нормативним вимогам   щодо організації бухгалтерського обліку та
звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.
Фінансова звітність Фонду підготовлена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Міжнародних стандартів
фінансової звітності у редакції, затвердженій Радою по Міжнародним стандартам фінансової   звітності та
розміщеній на офіційному сайті Міністерства фінансів України, а також чинного законодавства.
Активи Фонду
Необоротні активи
Довгострокові фінансові інвестиції станом на 31.12.2016р. становили 863 тис. грн.   Довгострокові
фінансові інвестиції Фонду станом на 31.12.2017р. становлять 18 320  тис. грн. Протягом 2017 року переоцінок
довгострокових фінансових інвестицій не здійснювалось.
Оборотні активи
Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами станом на 31.12.2016р. становила 6
тис. грн., станом на 31.12.2017р.  становить 2 тис. грн.
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів станом на 31.12.2016р. становила
2 981 тис. грн., станом на 31.12.2017р.  становить 4 742 тис. грн.
Всього статутний капітал
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Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2016р. становила 128 659 тис. грн., станом на
31.12.2017р. становить 475 868 тис. грн. Інша поточна дебіторська заборгованість збільшилась порівняно з
попереднім періодом на 347 209 тис. грн., що пов’язано із збільшенням обсягів наданих позик.  
Поточні фінансові інвестиції Фонду станом на 31.12.2016р. становили 10 693 тис. грн., поточні фінансові
інвестиції Фонду станом на 31.12.2017р. становлять 1 629 тис. грн. Поточні фінансові інвестиції зменшилися
на 9 064 тис. грн.
Гроші та їх еквіваленти станом на 31.12.2016 р. становили 7 352 тис. грн., станом на   31.12.2017р.
становлять 20 048 тис. грн.
Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття Фонду станом на   31.12.2017р. не
обліковуються.
Зобов’язання Фонду
Довгострокові зобов’язання та забезпечення
Довгострокові зобов’язання та забезпечення Фонду станом на 31.12.2017р. не обліковуються.
Поточні зобов’язання та забезпечення
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2016 р. та на 31.12.2017р.
становить 13 тис. грн. та 878 тис. грн. відповідно.
Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом  станом на 31.12.2017р. становить 16 тис.
грн. та складається із заборгованості з податку на прибуток.
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами   станом на 31.12.2016 р.   становила
34 960 тис. грн., станом на 31.12.2017р. становить 68 237 тис. грн. Поточна кредиторська заборгованість за
одержаними авансами на кінець звітного періоду збільшилася на 33 277 тис. грн., що пов’язано із зростанням
обсягів діяльності Фонду.  
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
Станом на 31.12.2017р. зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу,
та групами вибуття Фонду не обліковуються.
Інформація щодо непередбачених активів та/або зобов’язань Товариства
Інформація щодо наявності та обсягу непередбачених активів та/або зобов’язань, ймовірність визнання
яких в балансі Фонду є достатньо високою, відсутня.
Власний капітал
Власний капітал Фонду станом на 31.12.2017р.  становить 451 478 тис. грн. та складається з:
• зареєстрований (пайовий) капітал –  101 850 тис. грн.;
• неоплачений капітал  (від’ємний)  - 100 000 тис. грн.;
• нерозподілений прибуток  – 449 628  тис. грн.
Чистий прибуток (збиток)
Станом на 01.01.2017р. нерозподілений прибуток Фонду складав 113 731 тис. грн.
За звітний період інші операційні доходи Фонду становлять 130 тис. грн., інші фінансові доходи Фонду
становлять  13 601 тис. грн., інші доходи  - 326 304 тис. грн. В звітному періоді адміністративні витрати Фонду  
склали 1 628 тис. грн., інші витрати Фонду становлять 2 487 тис. грн. Витрати з податку на прибуток склали
23 тис. грн. Фінансовий результат Фонду за звітний період - прибуток  в розмірі 335 897 тис. грн. Станом на
31.12.2017р. нерозподілений прибуток Фонду становить 449 628 тис. грн.. Нерозподілений прибуток Фонду
збільшився порівняно з попереднім періодом на 335 897 тис. грн. за рахунок отриманого прибутку в поточному
періоді.
Дотримання вимог нормативно-правових актів НКЦПФР, що регулюють порядок визначення вартості
чистих активів Фонду
Аудиторських доказів, щодо недотримання Фондом вимог «Положення про порядок визначення вартості
чистих активів інститутів спільного інвестування» затвердженого рішенням НКЦПФР від 30.07.2013р. №1336,
які, як це загальновизнано, безпосередньо впливають на визначення суттєвих сум та розкриття інформації
у фінансовій звітності Фонду, під час виконання аудиторських процедур аудиторами не отримано.  Вартість
чистих активів Фонду станом на 31.12.2017 р. становить 451 478 тис. грн.
Відповідність складу та структури активів, що перебувають у портфелі Фонду, вимогам законодавства
Аудиторських доказів щодо недотримання Фондом вимог щодо структури та складу активів
недиверсифікованого венчурного ІСІ під час виконання аудиторських процедур аудиторами не отримано.
Дотримання вимог нормативно-правових актів НКЦПФР, що регулюють порядок про склад та розмір
витрат Фонду
Аудиторських доказів, щодо недотримання Фондом вимог «Положення про склад та розмір витрат, що
відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування» затвердженого рішенням НКЦПФР від
13.08.2013р. №1468, які, як це загальновизнано, безпосередньо впливають на визначення суттєвих сум та
розкриття інформації у фінансовій звітності Фонду, під час виконання аудиторських процедур аудиторами
не отримано.
За період, що перевіряється, Фондом понесені витрати на винагороду компанії з управління активами,
винагороду аудиторській компанії, винагороду зберігачеві та депозитарію Фонду, розрахунково-касове
обслуговування, інші витрати, пов’язані із забезпеченням діяльності Фонду.
Дотримання законодавства в разі ліквідації Фонду
Під час проведеної перевірки компанія з управління активами не приймала жодних рішень щодо
ліквідації Фонду та аудиторами не встановлено жодних підстав для прийняття рішення КУА про ліквідацію
Фонду.
Відповідність розміру активів Фонду мінімальному обсягу активів
Мінімальний обсяг активів Фонду, відповідно до вимог чинного законодавства, має відповідати сумі
активів, що становить 1250 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому законом на день
реєстрації корпоративного фонду як юридичної особи.
Станом на 31.12.2017р. активи Фонду складають 520 609 тис. грн., що відповідає вимогам законодавства.
Наявність та відповідність системи внутрішнього аудиту (контролю) Фонду
В ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕЙВІ ІНВЕСТМЕНТ» Протоколом № 17-08/2016-01 від 17
серпня 2016 р. затверджено Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю),  внутрішнім аудитором
(посадовою особою для проведення внутрішнього аудиту (контролю)    призначено Матвеєва Антона
Євгеновича з  17 серпня 2016 р. (Наказ № 5-п  від 15.08.2016 р.).
Система внутрішнього (аудиту) контролю забезпечує відповідні заходи та процедури, що стосуються
підготовки та достовірного представлення фінансових звітів.
При проведені аудиту фінансової звітності ми не отримали жодних доказів щодо того, що шахрайство
на Фонді існує або може існувати.
Стан корпоративного управління
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНТІЛІЯ» дотримується принципів корпоративного управління, які затверджені
Загальними зборами учасників. У зв’язку з тим, що учасником Фонду є одна  особа – повноваження Наглядової
Ради здійснюються учасником Фонду Насіковським О.В. одноосібно.  Наглядова рада є органом, що здійснює
захист прав учасників Фонду, та відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування» і
статуту Фонду здійснює нагляд за діяльністю Фонду і виконанням умов Регламенту, Інвестиційної декларації,
Договору про управління активами Фонду, ін.
Стан корпоративного управління Фонду відповідає вимогам чинного законодавства.
Пов’язані особи Фонду
Інформація про осіб, які володіють не менше 20% статутного капіталу юридичних осіб - акціонерів, які
володіють часткою, що становить не менше 20% статутного капіталу наведена в таблиці 4.
Таблиця 4
Частка в
Місцезнаходження юридичної особи або
Повне найменування, код за ЄДРПОУ
статутному
паспортні дані фізичної особи - акціонера
юридичної особи - акціонера Фонду
капіталі
Фонду
акціонера КІФ, %
Паспорт
серія
СМ
№955681,
виданий
Насiковський Олександр Володимирович, код 17.10.2007р. Броварським МВ ГУ МВС
100
2882813898
України в Київській обл.
Інформація про пов’язаних осіб одноосібного учасника Фонду, наведена в таблиці 5.
Таблиця 5
Прізвище, ім’я, по батькові
Частка в
голови та членів наглядової Повне найменування юридичної
Місцезнаходження
статутному
ради Фонду та членів його особи, щодо якої існує пов’язаність, юридичної особи, щодо капіталі
(їх) сім’ї, реєстраційний
код за ЄДРПОУ
якої існує пов’язаність пов’язаної
номер
особи, %
Акціонерне
товариство
«Закритий
Насiковський Олександр недиверсифікований венчурний
02002 м. Київ , вул. Раїси 100
Володимирович, код
корпоративний інвестиційний фонд Окіпної, 8-Б, офiс 17
2882813898
«АНТІЛІЯ»
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
02002, м. Київ, вул. Раїси 45,82
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ   «АВН КАПІТАЛ» Окіпної, 8-Б, оф. 17
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
02094, м. Київ, проспект 50
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «РОСТ-С»
Юрія Гагаріна, 14
02121, м. Київ, проспект
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
Бажана, 7-Б,
99
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «АНТІЛІЯ ЛТД» Миколи
оф. 39
Фонд володіє корпоративними правами  (частками, акціями) у юридичних особах у розмірі більше 10%
статутного капіталу, однак такі акції та частки призначені для формування інвестиційного портфелю Фонду, а
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не для здійснення вирішального впливу на управління чи господарську діяльність таких суб’єктів.  
Відповідно до наданої управлінським персоналом інформації в ході перевірки аудитори не виявили
ознак існування відносин та операцій з пов’язаними сторонами,  що  виходять за межі нормальної діяльності
Фонду в 2017 році, які управлінський персонал раніше не ідентифікував або не розкривав аудиторам.
Події після дати балансу
Події, які відбуваються від дати балансу до дати затвердження фінансових звітів відносяться до подій
після дати балансу. Обліковою політикою встановлено, що Фонд  коригує суми, визначені у фінансовому звіті
для відображення подій, які є коригуючими у відповідності до вимог МСФЗ. Фонд розкриває інформацію про
суттєву категорію подій, які не є коригуючими, якщо нерозкриття інформації може вплинути на економічні
рішення користувачів, прийняті на основі фінансових звітів. Подій  після дати балансу, які є суттєвими і які
можуть впливати на економічні рішення користувачів щодо Фонду, не встановлено.
Ступінь ризику Фонду
ТОВ „КУА “ЕЙВІ ІНВЕСТМЕНТ” здійснює управління ризиками портфеля Фонду з урахуванням того, що
Фонд є венчурним.
Основні відомості про аудиторську фірму
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Кволіті Аудит».
Код ЄДРПОУ 33304128.
Свідоцтво про включення до   Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №3509, видане Аудиторською
палатою України  17.12.2004р., продовжено  рішенням  АПУ №302/3 до 30.10.2019р.
ТОВ «Аудиторська фірма «Кволіті Аудит» внесено до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити
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аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (реєстраційний номер Свідоцтва 242, серія
та номер Свідоцтва: П000242, строк дії: з 11.06.2013р. до 30.10.2019р.)
Партнер завдання з аудиту: Кононенко Олена Миколаївна, сертифікат аудитора №006490, дата видачі
18.12.2008р., чинний  до 18.12.2018р.
Місцезнаходження: Україна, м. Київ, Харківське шосе, буд. 19-А, кв. 518, тел./ф.585-32-53.
Основні відомості про умови договору на проведення аудиту
Договір на проведення аудиту: № 46/16  від  05.08.2016 р.
Дата початку проведення аудиту: 15 січня 2018 року.
Дата закінчення аудиту: 31 січня 2018 року.
Висновок надано: 31 січня 2018 року.
Партнером завдання за аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного
аудитора, є                                        ____________________    Кононенко О.М.
Генеральний директор  
ТОВ «АФ «Кволіті Аудит»                _____________________    Савельєв А.О.
сертифікат серії А № 005171,    
чинний до 29.03.2021р.
Адреса аудитора: м. Київ, Харківське шосе, буд. 19-А, кв. 518
31 січня 2018 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ
АКТИВАМИ «ЕЙВІ ІНВЕСТМЕНТ»
Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності»
КОДИ
2018
01
01
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ за ЄДРПОУ
39543040
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕЙВІ ІНВЕСТМЕНТ»
Територія м. Київ, Дніпровський район
за КОАТУУ
8038500000
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з
за КОПФГ
240
обмеженою відповідальністю
Вид економічної діяльності Управління фондами
за КВЕД
66.30
Середня кількість працівників*  7
Адреса, телефон провулок Раїси Окіпної, буд. 8-Б, оф. 17, м. КИЇВ, 2250605
02002
Одиниця виміру: тис.грн.без десяткового знака (окрім розділу IV
Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)(форма
№2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
V
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2017 р.
Форма №1
Код за ДКУД
1801001
Код
На початок звітного На кінець звітного
Актив
рядка
періоду
періоду
1
2
3
4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
1000
первісна вартість
1001
накопичена амортизація
1002
Незавершені капітальні інвестиції
1005
Основні засоби
1010
26
65
первісна вартість
1011
35
81
знос
1012
9
16
Інвестиційна нерухомість
1015
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
1016
Знос інвестиційної нерухомості
1017
Довгострокові біологічні активи
1020
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
1021
Накопичена амортизація довгострокових біологічних
1022
активів
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
1030
підприємств
інші фінансові інвестиції
1035
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040
Відстрочені податкові активи
1045
Гудвіл
1050
Відстрочені аквізиційні витрати
1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних 1065
фондах
Інші необоротні активи
1090
Усього за розділом I
1095
26
65
II. Оборотні активи
Запаси
1100
Виробничі запаси
1101
Незавершене виробництво
1102
Готова продукція
1103
Товари
1104
Поточні біологічні активи
1110
Депозити перестрахування
1115
Векселі одержані
1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
1125
20
877
роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
1130
2
4
за виданими авансами
з бюджетом
1135
1
2
у тому числі з податку на прибуток
1136
Дебіторська заборгованість за розрахунками з
1140
нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із
1145
2
9
внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
6 401
Поточні фінансові інвестиції
1160
Гроші та їх еквіваленти
1165
101
6 087
Готівка
1166
Рахунки в банках
1167
101
6 087
Витрати майбутніх періодів
1170
Частка перестраховика у страхових резервах
1180
У тому числі в:
1181
Резервах довгострокових зобов’язань
Резервах збитків або резервах належних виплат
1182
Резервах незароблених премій
1183
Інших страхових резервах
1184
Інші оборотні активи
1190
Усього за розділом II
1195
6 527
6 979
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 1200
вибуття
Баланс
1300
6 553
7 044
Код
На початок звітного На кінець звітного
Пасив
рядка
періоду
періоду
1
2
3
4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
7 000
7 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
1401
Капітал у дооцінках
1405
Додатковий капітал
1410
Емісійний дохід
1411
Накопичені курсові різниці
1412
Резервний капітал
1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
(447)
19
Неоплачений капітал
1425
(-)
(-)
Вилучений капітал
1430
(-)
(-)
Інші резерви
1435
Усього за розділом I
1495
6 553
7 019
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
1500
Пенсійні зобов’язання
1505
Довгострокові кредити банків
1510
-
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Інші довгострокові зобов’язання
1515
Довгострокові забезпечення
1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
Цільове фінансування
1525
Благодійна допомога
1526
Страхові резерви
1530
У тому числі:
1531
Резерв довгострокових зобов’язань
Резерв збитків або резерв належних виплат
1532
Резерв незароблених премій
1533
Інші страхові резерви
1534
Інвестиційні контракти
1535
Призовий фонд
1540
Резерв на виплату джек-поту
1545
Усього за розділом II
1595
III. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600
Векселі видані
1605
Поточна кредиторська заборгованість за:
1610
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
1615
розрахунками з бюджетом
1620
4
у тому числі з податку на прибуток
1621
4
розрахунками зі страхування
1625
розрахунками з оплати праці
1630
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними
1635
авансами
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками 1640
з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх
1645
розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за страховою
1650
діяльністю
Поточні забезпечення
1660
21
Доходи майбутніх періодів
1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
Інші поточні зобов’язання
1690
Усього за розділом III
1695
25
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
1700
утримуваними для продажу, та групами вибуття
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду1800
Баланс
1900
6 553
7 044
Керівник		
Ковальчук Микола Миколайович
Головний бухгалтер
____________
* Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері статистики.
КОДИ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ
Підприємство
Дата (рік, місяць, число) 2018 01
01
З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕЙВІ
ІНВЕСТМЕНТ»
(найменування)
за ЄДРПОУ
39543040
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за рік 2017 р.
Форма № 2
Код за ДКУД 1801003
І.ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
За звітний
За аналогічний період
Стаття
рядка
період
попереднього року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 2000
912
12
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
2010
Премії підписані, валова сума
2011
Премії, передані у перестрахування
2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 2014
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 2050
(272)
(12)
послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
2070
Валовий:
2090
640
прибуток
збиток
2095
(-)
(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 2105
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
Зміна інших страхових резервів, валова сума
2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових
2112
резервах
Інші операційні доходи
2120
22
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 2121
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і 2122
сільськогосподарської продукції
дохід від використання коштів, вивільнених від
2123
оподаткування
Адміністративні витрати
2130
(143)
(162)
Витрати на збут
2150
(-)
(-)
Інші операційні витрати
2180
(27)
(22)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 2181
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і 2182
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
2190
470
прибуток
збиток
2195
(-)
(162)
Дохід від участі в капіталі
2200
Інші фінансові доходи
2220
10
Інші доходи
2240
Дохід від благодійної допомоги
2241
Фінансові витрати
2250
(-)
(-)
Втрати від участі в капіталі
2255
(-)
(-)
Інші витрати
2270
(-)
(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 2275
статті
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Фінансовий результат до оподаткування:
2290
470
прибуток
збиток
2295
(-)
(152)
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
(4)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
2305
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
2350
466
прибуток
збиток
2355
(-)
(152)
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Код
За
звітний
За
аналогічний період
Стаття
рядка період
попереднього року
1
2
3
4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400 Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405 Накопичені курсові різниці
2410 Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445 Інший сукупний дохід до оподаткування
2450 Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
2455 Інший сукупний дохід після оподаткування
2460 Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465 466
(152)
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Код
За
звітний
За
аналогічний період
Назва статті
рядка період
попереднього року
1
2
3
4
Матеріальні затрати
2500 4
Витрати на оплату праці
2505 219
29
Відрахування на соціальні заходи
2510 48
6
Амортизація
2515 7
4
Інші операційні витрати
2520 164
157
Разом
2550 442
196
IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
За аналогічний
Код За звітний
Назва статті
період
рядка період
попереднього року
1
2
3
4
Середньорічна кількість простих акцій
2600 Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610 Скоригований чистий прибуток (збиток) на оду просту акцію 2615 Дивіденди на одну просту акцію
2650 Керівник		
Ковальчук Микола Миколайович
Головний бухгалтер		
КОДИ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З
Підприємство
Дата
(рік,
місяць,
число)
2018 01
01
УПРАВЛІННЯ
АКТИВАМИ «ЕЙВІ ІНВЕСТМЕНТ»
(найменування)
за ЄДРПОУ
39543040
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за рік 2017 р.
Форма № 3
Код за ДКУД 1801004
Код
За звітний
За аналогічний період
Стаття
рядка
період
попереднього року
1
2
3
4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
3000
55
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
3005
у тому числі податку на додану вартість
3006
Цільового фінансування
3010
Надходження від отримання субсидій, дотацій
3011
Надходження авансів від покупців і замовників
3015
Надходження від повернення авансів
3020
Надходження від відсотків за залишками коштів на
3025
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035
Надходження від операційної оренди
3040
-
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Надходження від отримання роялті, авторських
3045
винагород
Надходження від страхових премій
3050
Надходження фінансових установ від повернення
3055
позик
Інші надходження
3095
Витрачання на оплату:
3100
Товарів (робіт, послуг)
Праці
3105
Відрахувань на соціальні заходи
3110
Зобов’язань з податків і зборів
3115
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на
3116
прибуток
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану 3117
вартість
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків
3118
і зборів
Витрачання на оплату авансів
3135
Витрачання на оплату повернення авансів
3140
Витрачання на оплату цільових внесків
3145
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
3150
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
3155
Інші витрачання
3190
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
3200
фінансових інвестицій
необоротних активів
3205
Надходження від отриманих:
3215
відсотків
дивідендів
3220
Надходження від деривативів
3225
Надходження від погашення позик
3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 3235
іншої господарської одиниці
Інші надходження
3250
Витрачання на придбання:
3255
фінансових інвестицій
необоротних активів
3260
Виплати за деривативами
3270
Витрачення на надання позик
3275
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 3280
іншої господарської одиниці
Інші платежі
3290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
3300
Власного капіталу
Отримання позик
3305
Надходження від продажу частки в дочірньому
3310
підприємстві
Інші надходження
3340
Витрачання на:
3345
Викуп власних акцій
Погашення позик
3350
Сплату дивідендів
3355
Витрачання на сплату відсотків
3360
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової
3365
оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
3370
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 3375
дочірніх підприємствах
Інші платежі
3390
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період
3400
Залишок коштів на початок року
3405
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
Залишок коштів на кінець року
3415
Керівник		
Ковальчук Микола Миколайович
Головний бухгалтер

(98)
(162)
(44)
(41)
(-)

(127)
(26)
(7)
(6)
(-)

(-)

(-)

(41)
(112)
(-)
(-)
(-)
(-)
(12)
-414

(6)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(2)
-168

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
-

66
10
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
76

6400
(-)
(-)
(-)
(-)

(-)
(-)
(-)
(-)

(-)

(-)

(-)
(-)
6400
5 986
101
6 087

(-)
(-)
-92
193
101

КОДИ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ
Підприємство
Дата (рік, місяць, число)
2018
01
01
АКТИВАМИ «ЕЙВІ ІНВЕСТМЕНТ»
                                                                                                                            (найменування)
за ЄДРПОУ
39543040
Звіт про власний капітал
за рік 2017 р.
Форма № 4
Код за ДКУД
1801005
Код
Зареєстрований
Капітал у
Додатковий
прибуток
Стаття
Резервний капітал Нерозподілений
Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
рядка (пайовий) капітал
дооцінках
капітал
(непокритий збиток)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Залишок на початок року
4000 7000
(447)
6 553
Коригування:
4005
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
4010 Інші зміни
4090 Скоригований залишок на початок року
4095 7000
(447)
6 553
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
4100 466
466
Інший сукупний дохід за звітний період
4110 Дооцінка (уцінка) необоротних активів
4111 Дооцінка ( уцінка) фінансових інструментів
4112 Накопичені курсові різниці
4113 Частка іншого сукупного доходу асоційованих і
4114 спільних підприємств
Інший сукупний дохід
4116 Розподіл прибутку:
4200 Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 Відрахування до резервного капіталу
4210 Сума чистого прибутку, належна до бюджету
4215 відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на створення спеціальних
4220 (цільових) фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 Внески учасників:
4240 Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
4245 Вилучення капіталу:
4260 Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
4265 Анулювання викуплених акцій (часток)
4270 Вилучення частки в капіталі
4275 Зменшення номінальної вартості акцій
4280 Інші зміни в капіталі
4290 Придбання (продаж) неконтрольованої частки в
4291 дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
4295 466
466
Залишок на кінець року
4300 7000
19
7 019
Керівник		
Ковальчук Микола Миколайович
Головний бухгалтер
Примітки до фінансової звітності
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕЙВІ
Примітки
31 грудня 2017 31 грудня 2016
АКТИВИ
ІНВЕСТМЕНТ»
Необоротні активи
за рік, який закінчився 31 грудня 2017 року.
Основні засоби
6.7.
65
26
ВСТУП
Довгострокові фінансові інвестиції
6.16.
З метою забезпечення відповідності звітності вимогам МСФЗ, які неможливо виконати, використовуючи Всього необоротних активів
65
26
встановлений загальнодержавний формат фінансової звітності, у цих Примітках наводиться фінансова Оборотні активи
Поточні фінансові активи
звітність у форматі, що відповідає МСФЗ, у складі:
Дебіторська заборгованість
6.9.
892
6426
Звіт про фінансовий стан за рік, якій закінчився 31 грудня  2017 року;
Поточні фінансові інвестиції   
6.10.
Звіт про сукупні доходи за рік, який закінчився 31 грудня 2017 року;
Грошові кошти та їх еквіваленти
6.11
6087
101
Звіт про рух грошових коштів  за рік, який закінчився 31 грудня 2017 року;
Всього оборотних активів
6979
6527
Звіт про зміни у власному капіталі за рік, який закінчився 31 грудня 2017 року.
ВСЬОГО АКТИВІВ
7044
6553
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ФІНАНСОВИЙ ВІСНИК
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ  
Власний капітал
Зареєстрований капітал
Додатковий капітал
Неоплачений капітал
Нерозподілений прибуток
Всього власного капіталу
Поточні зобов’язання та забезпечення
Кредиторська заборгованість
Поточні забезпечення
Всього поточні зобов’язання та забезпечення
ВСЬОГО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
Генеральний директор

6.12.
6.15.
6.14.
6.13.

Дата затвердження фінансової звітності 31 січня 2018 року
ЗВІТ ПРО СУКУПНІ ДОХОДИ
Примітки
Дохід від реалізації послуг
6.1.
Собівартість послуг
6.2.
Валовий :
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
6.3.
Адміністративні витрати
6.5.
Витрати на збут
Інші операційні витрати
6.3.
Витрати від зміни вартості активів, які
оцінюються за справедливою вартістю
Фінансовий результат від операційної
діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
6.6.
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
6.3.
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
Інший сукупний дохід до оподаткування
Сукупний дохід
ВСЬОГО СУКУПНИХ ДОХОДІВ
Генеральний директор
Дата затвердження фінансової звітності 31 січня 2018 року
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за рік, що закінчися 31 грудня 2017 року
Найменування статті
Примітка 2017
2016
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції                                 
Повернення податків і зборів
Цільове фінансування
Надходження авансів від покупців та замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від повернення фінансової допомоги   
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов’язань з податків  і зборів
Втрачання на оплату зобов’язань з податку на
прибуток
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків
і зборів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на надання фінансової допомоги
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестиції
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної  діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової
оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
6.11.
Вплив зміни валютних курсів на залишки коштів                                                                 
Залишок коштів на кінець року
6.11.
Генеральний директор
Дата затвердження фінансової звітності 31 січня 2018 року
ЗВІТ ПРО ЗМІНИ В КАПІТАЛІ
за рік, що закінчися 31 грудня 2017 року
Додатковий
Примітки Статутний
капітал
капітал
Залишок на 31 грудня 2017 року 6.12
7000
Прибуток за 2017 рік
Залишок на 31 грудня 2016 року
7000
Генеральний  директор

№ 429 27.04.2018
7000
19
7019

7000
(447)
6553

4
21
7044
6553
Ковальчук М.М.

2017
912
272

2016
12
12

640
(143)
(27)
-

22
(162)
(22)
-

470
-

(162)
10
-

470
4

(152)
-

466

(152)

466
466

(152)
(152)
Ковальчук  М.М.

55
(98)
(162)
(44)
(41)
-

(127)
(26)
(7)
(6)
-

(41)
(112)
(12)
(414)

(6)
(2)
(168)

-

66
10
-

-

76

6400

-

-

-

-

-

6400
5986
101
6087
Ковальчук М.М.

(92)
193
101

Неоплачений Нерозподілений   Всього
капітал
прибуток
19
7019
466
(447)
6553
Ковальчук М.М.

Дата затвердження фінансової звітності 31 січня 2018 року
1.
Інформація про компанію з управління активами
Повне найменування:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ЕЙВІ ІНВЕСТМЕНТ»;
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Скорочене найменування:  ТОВ «КУА «ЕЙВІ ІНВЕСТМЕНТ»;
Код за ЄДРПОУ:  39543040;  
Вид діяльності за КВЕД:
64.19 Інші види грошового посередництва;
64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти;
66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного
забезпечення;
66.30 Управління фондами.
Серія, номер, дата видачі та термін чинності ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку
цінних паперів - діяльності з управління активами інституційних інвесторів:  АЕ   № 642005, 21.04.2015р. номер
рішення про видачу ліцензії № 569, строк дії ліцензії – необмежений.
Перелік інституційних інвесторів, активи яких перебувають в управлінні КУА:
•
Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «АВ-АГРОІНДУСТРІЯ»
товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ЕЙВІ ІНВЕСТМЕНТ»
Місцезнаходження: 02002, м. Київ, вулиця Раїси Окіпної, буд. 8-Б, офіс 17
•
Акціонерне товариство «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний
інвестиційний фонд «АНТІЛІЯ» (ЄДРПОУ 39939801)
Місцезнаходження: 02002, м. Київ, вулиця Раїси Окіпної, буд. 8-Б, офіс 17
Кількість працівників станом на 31 грудня 2017 року складає 7 осіб.
Станом на 31 грудня 2017 року учасниками Товариства були:
Учасники товариства:
31.12.2017
31.12.2016
Атрошенко Анатолій Федорович
100 %
Гаврилюк Оксана Леонідівна
100 %
Всього
100 %
100 %
2.
Загальна основа формування фінансової звітності
2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована
з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків
Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними
економічних рішень.
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року,
є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського
обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
(РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2018 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 станом на 01 січня 2018 року, дотримання яких
забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та
зрозумілої інформації.
При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних
законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової
звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.
2.2. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності
В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, оприлюднено такі
стандарти як МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання»,
які відповідно набувають чинності з 01 січня 2018 року.
За рішенням керівництва Товариство МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання» до дати
набуття чинності не застосовується. Дострокове застосування цього стандарту не вплинуло би на фінансову
звітність Товариства за період, що закінчується 31 грудня 2017 року, оскільки Товариство не входить в сферу
дії цього стандарту.
Оскільки застосування МСФЗ раніше дати набуття чинності дозволяється, то керівництвом Товариства
прийнято рішення про застосування МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» до фінансових звітів Товариства за
період, що закінчується 31 грудня 2017 року. МСФЗ 9 впроваджує нові вимоги до класифікації та оцінки
фінансових активів і зобов’язань. Тому положення цього стандарту суттєво впливає на фінансову звітність
Товариства.
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. Припущення про безперервність діяльності
Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності,
відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної діяльності.
Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство
не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів
безперервності діяльності.
2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником Товариства
31 січня 2018 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 2017 року.
3. Суттєві положення Облікової політики
3.1. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітності
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки за
справедливою вартістю інвестиційної нерухомості, яка відображається за справедливою вартістю відповідно
до МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість», та оцінки за справедливою вартістю окремих фінансових інструментів
відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», з використанням методів оцінки фінансових інструментів,
дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою вартістю». Такі методи оцінки включають використання
біржових котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту,
аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення справедливої вартості. Передбачувана
справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з використанням наявної інформації про
ринок і відповідних методів оцінки.
3.2. Загальні положення щодо облікових політик
3.2.1. Основа формування облікових політик
Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані
суб’єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові політики,
які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну
інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати,
якщо вплив їх застосування є несуттєвим.
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», який застосовується Товариством раніше дати набуття чинності.
3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках
Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операції, інших події
або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші
політики можуть бути доречними.
Товариство не застосовувало зміни в облікових політиках в 2017 році порівняно із обліковими
політиками, які Товариство використовувало для складання фінансової звітності за період, що закінчився 31
грудня 2017 року.
3.2.3. Форма та назви фінансових звітів
Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності».
3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах
Згідно НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або
збитку, за класифікацією, основаною на методі «функції витрат» або «собівартості реалізації», згідно з яким
витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або
адміністративну діяльність. Проте, оскільки інформація про характер витрат є корисною для прогнозування
майбутніх грошових потоків, то ця інформація наведена в п. 6.2, 6.4, 6.5 цих Приміток.
Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється
із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень
грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень та грошових
виплат формується на підставі облікових записів Товариства.
3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів
3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі, коли і тільки коли воно
стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу
фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.
Товариство визнає такі категорії фінансових активів:
•
фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату
переоцінки у прибутку або збитку;
•
фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю.
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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 плюс операційні витрати, які безпосередньо належить до придбання або
випуску фінансового активу чи фінансового зобов’язання.
Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних
розділах облікової політики.
3.3.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти
Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.
Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються
у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається
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.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю,
яка дорівнює їх номінальній вартості.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється у
функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України (НБУ).
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. Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою контрактне право отримати
грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта господарювання.
Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли Товариство
стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту. Первісна оцінка дебіторської заборгованості
здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних
грошових потоків на дату оцінки.
Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за амортизованою
собівартістю із застосуванням методу ефективного відсотка.
Якщо є об’єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість
активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів.
Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою
вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми резерву на
покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка,
на думку керівництва, достатня для покриття понесених збитків. Для фінансових активів, які є істотними,
резерви створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів, для фінансових активів, суми яких
індивідуально не є істотними - на основі групової оцінки. Фактори, які Товариство розглядає при визначенні
того, чи є у нього об’єктивні свідчення наявності збитків від зменшення корисності, включають інформацію
про тенденції непогашення заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність боржника. Для групи
дебіторів такими факторами є негативні зміни у стані платежів позичальників у групі, таких як збільшення
кількості прострочених платежів; негативні економічні умови у галузі або географічному регіоні.
Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку від зменшення
корисності зменшується і це зменшення може бути об’єктивно пов’язаним з подією, яка відбувається після
визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується
за рахунок коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості
повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збитків
від зменшення корисності.
Дебіторська заборгованість може бути нескасовно призначена як така, що оцінюється за справедливою
вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, якщо таке призначення усуває або
значно зменшує невідповідність оцінки чи визнання (яку інколи називають «неузгодженістю обліку»), що
інакше виникне внаслідок оцінювання активів або зобов’язань чи визнання прибутків або збитків за ними на
різних підставах.
Подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює
вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.
У разі змін справедливої вартості дебіторської заборгованості, що мають місце на звітну дату, такі зміни
визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду.
3.3.4. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату
переоцінки у прибутку або збитку
До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату
переоцінки у прибутку або збитку, відносяться акції та паї (частки) господарських товариств.
Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю.
Справедлива вартість акцій, які внесені до біржового списку, оцінюється за біржовим курсом
організатора торгівлі.
Якщо акції мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку вартості активів
такі інструменти оцінюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за відсутності основного
ринку, на найсприятливішому ринку для нього. За відсутності свідчень на користь протилежного, ринок,
на якому Товариство зазвичай здійснює операцію продажу активу, приймається за основний ринок або, за
відсутності основного ринку, за найсприятливіший ринок.
При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості, які відповідають
обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, максимізуючи використання
доречних відкритих даних та мінімізуючи використання закритих вхідних даних.
Оцінка акцій, що входять до складу активів Товариства та перебувають у біржовому списку
організатора торгівлі і при цьому не мають визначеного біржового курсу на дату оцінки, здійснюється за
останньою балансовою вартістю.
Для оцінки акцій, що входять до складу активів Товариства та не перебувають у біржовому списку
організатора торгівлі, та паїв (часток) господарських товариств за обмежених обставин наближеною
оцінкою справедливої вартості може бути собівартість. Це може бути тоді, коли наявної останньої інформації
недостатньо, щоб визначити справедливу вартість, або коли існує широкий діапазон можливих оцінок
справедливої вартості, а собівартість є найкращою оцінкою справедливої вартості у цьому діапазоні.
Якщо є підстави вважати, що балансова вартість суттєво відрізняється від справедливої,
Товариство визначає справедливу вартість за допомогою інших методів оцінки. Відхилення можуть бути
зумовлені значними змінами у фінансовому стані емітента та/або змінами кон’юнктури ринків, на яких емітент
здійснює свою діяльність, а також змінами у кон’юнктурі фондового ринку.
Справедлива вартість акцій, обіг яких зупинено, у тому числі цінних паперів емітентів, які включені до
Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, визначається із урахуванням наявності строків відновлення
обігу таких цінних паперів, наявності фінансової звітності таких емітентів, результатів їх діяльності, очікування
надходження майбутніх економічних вигід.
3.3.5. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю
До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Товариство відносить облігації
та векселі. Після первісного визнання Товариство оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи
метод ефективного відсотка, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є.
3.3.6. Зобов’язання.
Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із нижченаведених ознак:
•
Товариство сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню
протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
•
Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом
щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.
Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання зобов’язань.
Первісно зобов’язання, на які нараховуються відсотки визнаються за справедливою вартістю,яка
дорівнює сумі надходжень мінус витрати на проведення операції. У подальшому суми фінансових зобов’язань
відображаються за амортизованою собівартістю за методом ефективної ставки відсотку, та будь-якої різниці
між чистими надходженнями та вартістю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом періоду дії
запозичень із використанням ефективної ставки відсотка.
Безвідсоткова поворотна фінансова допомога не відображається за дисконтованою вартістю внаслідок
короткостроковості  її надання.
3.3.7. Згортання фінансових активів та зобов’язань
Фінансові активи та зобов’язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здійснювати залік
визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов’язання
одночасно.
3.4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів
3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів
Товариство визнає матеріальний об’єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання
їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних
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функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких
більше 6000 грн.
Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. Розглянувши доречність застосування
будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керівництво вирішило
застосувати справедливу вартість або переоцінку як доцільну собівартість основних засобів.
У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація
та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки
виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми
активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли
припиняється визнання відповідного активу.
3.4.2. Подальші витрати.
Товариство не визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування,
ремонт та технічне обслуговування об’єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В
балансовій вартості об’єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям
визнання активу.
3.4.3. Амортизація основних засобів.
Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом з використанням
таких щорічних норм:
Будівлі 2%
Машини та обладнання 7-15%
Транспортні засоби 17-20%
Меблі 20-33%
Інші 14-50%
3.4.4. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та
будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нематеріальних активів здійснюється
із застосуванням прямолінійного методу. Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або
інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.
3.4.5. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів
На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися.
Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, якщо і тільки
якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно
визнається в прибутках чи збитках, 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 непоточних активів, утриманих для продажу
Товариство класифікує непоточний актив як утриманий для продажу, якщо його балансова вартість
буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання. Непоточні
активи, утриманні для продажу, оцінюються і відображаються у бухгалтерському обліку за найменшою
з двох величин: балансовою або справедливою вартістю з вирахуванням витрат на операції, пов’язані з
продажем. Амортизація на такі активи не нараховується. Збиток від зменшення корисності при первісному
чи подальшому списанні до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж визнається у звіті про
прибутки та збитки та інший сукупний дохід.
3.6. Облікові політики щодо оренди
Фінансова оренда – це оренда, за якою передаються  в основному всі ризики та винагороди, пов’язані
з правом власності на актив. Товариство як орендар на початку строку оренди визнає фінансову оренду як
активи та зобов’язання за сумами, що дорівнюють справедливій вартості орендованого майна на початок
оренди або (якщо вони менші за справедливу вартість) за теперішньою вартістю мінімальних орендних
платежів. Мінімальні орендні платежі розподіляються між фінансовими витратами та зменшенням
непогашених зобов’язань. Фінансові витрати розподіляються на кожен період таким чином, щоб забезпечити
сталу періодичну ставку відсотка на залишок зобов’язань. Непередбачені оренді платежі відображаються як
витрати в тих періодах, у яких вони  були понесені. Політика нарахування амортизації на орендовані активи, що
амортизуються, узгоджена  із стандартною політикою Товариства щодо  подібних активів.
Оренда активів, за якою ризики   та винагороди, пов’язані з правом власності на актив, фактично
залишаються в орендодавця, класифікуються як операційна оренда. Орендні платежі за угодою про
операційній оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди.  Дохід від оренди
за угодами про операційну оренду Товариство визнає га прямолінійній основі протягом строку оренди.
Затрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди, визнаються як витрати.
3.7. Облікові політики щодо податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного податку на прибуток.
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 оподаткованого прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, що
підлягають вирахуванню. Балансова вартість  відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату і
зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірність того, що буде отриманий оподатковуваний прибуток,
достатній, щоб дозволити використати вигоду від відстроченого активу повністю, або частково.
Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть застосовні
в період 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  податки у капіталі, якщо податок належить до статей, які відображено
безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді.
3.8. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань
3.8.1. Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або
конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), що
погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна
достовірно оцінити суму зобов’язання.
3.8.2. 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. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності
3.9.1 Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.
Дохід – це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження чи
збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов’язань, результатом чого є збільшення чистих
активів, за винятком збільшення, пов’язаного з внесками учасників.
Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та критеріям визнання.
Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення зобов’язань.
Дохід від продажу фінансових інструментів, або інших активів визнається у прибутку або збитку в разі
задоволення всіх наведених далі умов:
1)
Товариство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю на
фінансовий інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи;
2)
за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі,
яка зазвичай пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими фінансовими інструментами,
інвестиційною нерухомістю або іншими активами;
3)
суму доходу можна достовірно оцінити;
4)
ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією;
та
ґ)
витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно оцінити.
Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів
і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу.
Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів.
Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації
активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення чистих активів, за винятком
зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та одночасно з
визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів.
Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутніх
економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають
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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.
3.9.2. Витрати за позиками
Витрати за позиками які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як частина
собівартості активів, визнаються як витрати періоду.
3.9.3. Операції з іноземною валютою.
Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом обміну в
Національному банку України на дату проведення операції.
3.9.4. 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.
3.9.5. Застосування нових та переглянутих МСФЗ.
Наступні стандарти не були впроваджені, тому що вони будуть застосовуватися вперше
в наступних періодах. Вони призведуть до послідовних змін в обліковій політиці та інших розкриттях до
фінансової звітності. Товариство не очікує, що вплив таких змін на фінансову звітність буде суттєвим.
Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку внесено зміни в такі стандарти як:
МСФЗ15 «Виручка за договорами з покупцями» - набуває чинності 01.01.2018 року
МСФЗ 16 «Договори оренди» - набуває чинності 01.01.2019 року
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 є особливо важливими, області, що характеризуються високим
рівнем складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки
фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче.
4.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, керівництво
Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація
була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому значенні,
що фінансова звітність:
•
подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки
Товариства;
•
відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну
форму;
•
є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
•
є повною в усіх суттєвих аспектах.
Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність наведених далі
джерел та враховує їх у низхідному порядку:
1)
вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;
2)
визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та витрат
у Концептуальній основі фінансової звітності.
Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення інших
органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для
розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою
вони не суперечать вищезазначеним джерелам.
4.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках,
розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату. В інших
випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових
потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів
з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».
4.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів
Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки
фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності оцінок,
тому що:
1)
вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки
базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін валютних курсів,
показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також специфічних
особливостей операцій; та
2)
вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на
доходи (витрати) може бути значним.
Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок, волатильності,
курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти і коригувань під час оцінки інструментів,
більша або менша зміна в оцінці вартості фінансових інструментів у разі відсутності ринкових котирувань мала
б істотний вплив на відображений у фінансовій звітності чистий прибуток та збиток.
Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати значний вплив
на передбачувану справедливу вартість.
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 ґрунтується
на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують
невизначеності, які можуть бути пов’язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним
керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.
4.5. Використання ставок дисконтування
Ставка дисконтування не використовувалась.
4.6. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
На кожну звітну дату Товариство проводить аналіз дебіторської заборгованості, іншої дебіторської
заборгованості та інших фінансових активів на предмет наявності ознак їх знецінення. Збиток від знецінення
визнається виходячи з власного професійного судження керівництва за наявності об’єктивних даних, що
свідчать про зменшення передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним активом у результаті однієї або
кількох подій, що відбулися після визнання фінансового активу.
5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості
5.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю
Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань, тобто
такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного
періоду.
Класи активів
Метод оцінки
та зобов’язань,
(ринковий,
оцінених за
Методики
оцінювання
дохідний,
Вихідні дані
справедливою
витратний)
вартістю
Первісна та подальша оцінка грошових
Грошові кошти та коштів та їх еквівалентів здійснюється за Ринковий
Офіційні курси НБУ
їх еквіваленти
справедливою вартістю, яка дорівнює їх
номінальній вартості
Первісна оцінка депозиту здійснюється за
його справедливою вартістю, яка зазвичай Дохідний
Депозити (крім
за депозитами,
дорівнює його номінальній вартості.
(дисконтування Ставки
депозитів до
ефективні ставки за
Подальша оцінка депозитів у національній грошових
запитання)
депозитними
договорами
валюті здійснюється за справедливою
потоків)
вартістю очікуваних грошових потоків
Первісна оцінка боргових цінних паперів
Офіційні біржові курси
як фінансових активів здійснюється за
організаторів торгів на
справедливою вартістю, яка зазвичай
Боргові цінні
Ринковий,
дату оцінки, котирування
дорівнює ціні операції, в ході якої був
папери
дохідний
аналогічних боргових цінних
отриманий актив. Подальша оцінка
паперів, дисконтовані
боргових цінних паперів здійснюється за
потоки грошових коштів
справедливою вартістю.
Офіційні біржові курси
організаторів
торгів на
Первісна оцінка інструментів капіталу
дату оцінки, за відсутності
здійснюється за їх справедливою вартістю,
визначеного
біржового
Інструменти
яка зазвичай дорівнює ціні операції, в
Ринковий,
курсу на дату оцінки,
капіталу
ході якої був отриманий актив. Подальша витратний
використовується остання
оцінка інструментів капіталу здійснюється
балансова вартість, ціни
за справедливою вартістю на дату оцінки.
закриття біржового
торгового дня
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Інвестиційна
нерухомість

Дебіторська
заборгованість

Первісна оцінка інвестиційної нерухомості
здійснюється за собівартістю. Подальша
оцінка інвестиційної нерухомості
здійснюється за справедливою вартістю
на дату оцінки.
Первісна та подальша оцінка дебіторської
заборгованості здійснюється за
справедливою вартістю, яка дорівнює
вартості погашення, тобто сумі очікуваних
контрактних грошових потоків на дату
оцінки.
Первісна та подальша оцінка поточних
зобов’язань здійснюється за вартістю
погашення

Ринковий,
дохідний,
витратний

Ціни на ринку нерухомості,
дані оцінки професійних
оцінювачів

Дохідний

Контрактні умови,
ймовірність погашення,
очікувані вхідні грошові
потоки

Контрактні умови,
ймовірність погашення,
очікувані вихідні грошові
потоки
5.2. Вплив використання закритих вхідних даних (3-го рівня) для періодичних оцінок справедливої
вартості на прибуток або збиток
Не було.
5.3. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості
Класи активів
1 рівень
2 рівень
3 рівень
та зобов’язань, (ті, що мають
(ті, що не мають
(ті, що не мають
оцінених за
котирування, та
котирувань, але
котирувань і не є
Усього
справедливою
спостережувані)
спостережувані)
спостережуваними)
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
вартістю
Дата оцінки
31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16 31.12.17
31.12.16
31.12.17 31.12.16
Інвестиційна
–
–
–
–
–
–
–
–
нерухомість
Довгострокова
дебіторська
–
–
–
–
–
–
–
–
заборгованість
Інвестиції доступні –
–
–
–
–
–
для продажу
Інвестиції, до
–
–
–
–
–
–
–
–
погашення
Фінансова оренда –
–
–
–
–
–
–
–
5.4. Переміщення між 1-м та 2-м рівнями ієрархії справедливої вартості
У попередньому 2017 році переведень між рівнями ієрархії не було.
5.5. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»
Торговельна дебіторська та кредиторська заборгованість
Поточні
зобов’язання

Витратний

31.12.2017
31.12.2016
Торговельна дебіторська заборгованість
892
6426
Резерв від зменшення корисності
Чиста вартість торгівельної дебіторської
892
6426
заборгованості
Торгівельна кредиторська заборгованість
4
Справедлива вартість дебіторської та кредиторської заборгованості, доступних для продажу, неможливо
визначити достовірно, оскільки немає ринкового котирування цих активів.
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.
Грошові кошти
31.12.2017
31.12.2016
Рахунки в банках
6087
101
Станом на 31 грудня 2017 року Товариство мало рахунки у банках:
ПАТ «УКРГАЗБАНК» м. Київ, МФО 320478
6. Розкриття інформації , що підтверджує статті подані у фінансових звітах
6.1. Дохід від реалізації
2017
2016
Дохід від реалізації послуг з управління активів ПІФ
912
12
Дохід від реалізації інших послуг
Всього доходи від реалізації
912
12
6.2. Собівартість реалізації
2017
2016
Виробничі витрати
Витратні матеріали
Витрати на персонал
161
ЄСВ
35
Оренда комп’ютерної техніки
Амортизація
2
Оренда приміщення
70
Інші
4
12
Всього
272
12
6.3. Інші доходи, інші витрати
Інші доходи
2017
2016
Доходи від реалізації іноземної валюти
Доходи від операційної оренди активів
Дохід від зміни справедливої вартості інвестиційної нерухомості
Інші доходи
         22
Відшкодування раніше списаних активів
Доходи від субсидії
Всього
22
Інші витрати
Благодійність
Збитки від реалізації запасів
Представницькі витрати
Штрафи, пені
Витрати від зменшення корисності дебіторської заборгованості
Інші витрати
(27)
(22)
Збитки від знецінення акцій
Зменшення корисності необоротних активів
Списання необоротних активів
Збитки від зменшення корисності запасів
Витрати на дослідження
Збитки від реалізації необоротних активів
Всього
(27)
(22)
6.4. Витрати на збут
2017
2016
Витрати на персонал
Маркетинг та реклама
Інші
Всього
6.5. Адміністративні витрати
2017
2016
Витрати на персонал
57
34
Утримання основних засобів
ЄСВ
12
Списання МШП
4
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів
5
4
Оренда приміщення
46
116
Комунальні витрати
Резерв відпусток
5
Інші
19
3
Всього адміністративних витрат
143
162
6.6. Фінансові доходи та витрати
2017
2016
Процентні доходи
Процентний дохід за борговими цінними паперами
Відсотки на депозитному рахунку в банку
10
Всього процентні доходи
10
Процентні витрати
Банківські кредити та овердрафти
Фінансовий лізинг
Всього процентні витрати
6.7. Основні засоби
та
та Незавершене Всього
Показники
Будівлі Машини
Транспорт Меблі
обладнання
приладдя будівництво
1
2
3
4
5
6
7
Первісна вартість 31.12.2016 року 35
Накопичена амортизація на
9
31.12.2016 року
Балансова вартість на 31.12.2016 26
року

ФІНАНСОВИЙ ВІСНИК

№ 429 27.04.2018
Надходження за первісною вартістю у 2017 році
Нараховано амортизації за 2017 рік Первісна вартість на 31 грудня
2017 року
Накопичена амортизація
Балансова вартість на 31 грудня
2017 року

46
7
81
16
65

-

-

-

-

Основні засоби станом на 31 грудня 2017 року оцінюються за історичною собівартістю, за мінусом
накопиченої амортизації.
6.8. Податок на прибуток
Керуючись нормами Податкового Кодексу України, передбаченому підпунктом 134.1.1. ПКУ, згідно
Наказу № 8 від  28 грудня 2015 року  керівництвом було прийнято рішення про незастосування коригування
фінансового результату з метою оподаткування.
Нараховано податку на прибуток за результатами 2017 року у сумі – 3773,78 грн.
6.9. Торговельна та інша дебіторська заборгованість
31 грудня 2017
31 грудня 2016
Торговельна дебіторська заборгованість
877
20
Аванси видані
4
2
Розрахунки з бюджетом
2
1
Дебіторська заборгованість із внутрішніх
9
2
розрахунків
Інша дебіторська заборгованість
6401
у т.ч. фінансова допомога
6400
Резерв під зменшення корисності дебіторської
заборгованості
Чиста вартість торговельної дебіторської
892
6426
заборгованості
6.10. Поточні фінансові інвестиції

Короткострокові депозити від 3-х місяців, в грн.
Всього
6.11. Грошові кошти

31 грудня 2017
-

31 грудня 2016
-

31 грудня 2017
31 грудня 2016
Каса та рахунки в банках, в грн.
6087
101
Каса та рахунки в банках, в долл. США
  Банківські депозити, в долл. США
Всього
6087
101
6.12. Статутний капітал
Станом на 31 грудня 2017 року статутний капітал Товариства   складає   7 000 000,00 (сім мільйонів)
гривень, сформований в повному обсязі за рахунок внесків учасників грошовими коштами. Заборгованості  
учасників по внесках до статутного капіталу Товариства немає.
Резервний фонд не створювався у зв’язку із відсутністю чистого прибутку.
6.13. Короткострокові забезпечення
31 грудня 2017
31 грудня 2016
Резерв відпусток
21
Пенсійне забезпечення за програмою з визначеним внеском
Всього
21
6.14. Торговельна та інша кредиторська заборгованість
31 грудня 2017
31 грудня 2016
Торговельна кредиторська заборгованість
Розрахунки з бюджетом
4
Одержані аванси
Заробітна плата та соціальні внески
     Інші
Всього кредиторська заборгованість
4
6.15. Нерозподілений прибуток
Нерозподілений прибуток у розмірі  19 тис. грн. станом на 31 грудня 2017 року визначений на основі
фінансової звітності, підготовлений відповідно до МСФЗ, та фінансової звітності.
6.16. Інші фінансові інвестиції, доступні для продажу
(у тисячах українських гривень)
  Назва емітента
31.12.2017
31.12.2016
Всього
7. Розкриття іншої інформації
7.1 Умовні зобов’язання.
7.1.1. Судові позови
Судові позови у Товариства станом на 31 грудня 2017 року відсутні.
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
піддадуть 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 та резерви під знецінення, а також на ринковий
рівень цін на угоди. На думку керівництва Товариство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не
містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть 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 цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться поза
зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Товариству визначається на
підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку керівництва Товариства, додатковий
резерв під фінансові активи на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації.
7.2 Розкриття інформації про пов’язані сторони
До пов’язаних сторін або операцій з пов’язаними сторонами належать:
•
підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під контролем,
або ж перебувають під спільним контролем разом з Товариством;
•
асоційовані компанії;
•
спільні підприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником;
•
члени провідного управлінського персоналу Товариства;
•
близькі родичі особи, зазначеної вище;
•
компанії, що контролюють Товариства, або здійснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий
відсоток голосів у Товаристві;
•
програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Товариства або будь-якого
іншого суб’єкта господарювання, який є пов’язаною стороною Товариства.
Для цілей цієї фінансової звітності сторони вважаються пов’язаними, якщо одна із сторін має можливість
контролювати іншу сторону або здійснювати істотний вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових або
операційних рішень. Під час розгляду взаємовідносин з кожною можливою пов’язаною стороною   увага
приділяється сутності відносин, а не їхній юридичній формі.   
Пов’язані особи
Перелік пов’язаних сторін станом на 31 грудня 2017 року
1
Генеральний директор
Ковальчук Микола Миколайович
Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності
№ 3509 від 17.12.2004р., продовжено рішенням АПУ № 302/3 до 30.10.2019р.
Україна, м. Київ, Харківське шосе, буд. 19-А, кв. 518, тел. 585-32-53, факс. 585-32-54
п/р № 26006657168600 в ПАТ «УкрСиббанк», м. Київ, МФО 351005, ЄДРПОУ 33304128
______________________________________________________________________________
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Керівництву, учасникам ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ
АКТИВАМИ «ЕЙВІ ІНВЕСТМЕНТ», УАІБ, НКЦПФР
ЗВІТ З АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕЙВІ
ІНВЕСТМЕНТ» за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2017 року
Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ
З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕЙВІ ІНВЕСТМЕНТ» (далі за текстом – «Товариство»), яка включає Баланс (Звіт
про фінансовий стан) станом на 31.12.2017р., Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт
про власний капітал, Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік, і Приміток до фінансової
звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

2
3

Засновник-фізична особа
Атрошенко Анатолій Федорович
Учасник-фізична особа
Гаврилюк  Оксана Леонідівна
Перелік операцій з пов’язаними сторонами,
які мали місце протягом 2017 року наведено :
в
Сума операції за
Ідентифікаційний Частка
№ з/п Найменування
статутному
12 місяців 2017 Суть операції
пов’язаної сторони код
фонді, %
року, тис. грн.
Ковальчук Микола 2675513430
1
2,0
Виплата заробітної плати
Миколайович
Атрошенко Анатолій 1462420530
2
Операцій не було
Федорович
Гаврилюк Оксана
3
2606517505
Операцій не було
Леонідівна

7.3. Цілі та політики управління фінансовими ризиками
Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з ризиками і вартість чистих активів
у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб’єктивних чинників та
об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До
таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає
валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства
здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на
вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом’якшення.
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 та
дебіторська заборгованість.
Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка кредитоспроможності
контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація щодо
їх спроможності виконувати боргові зобов’язання. 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 групою);
•
ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за
Національною рейтинговою шкалою;
•
ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту та
неповернення депозитів протягом останніх п’яти років.
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
відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними
для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні
фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.
Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом’якшення цінового
ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в акції та інші
фінансові інструменти з нефіксованим прибутком.
За інвестиційними активами, оціненими за 3-м рівнем ієрархії (примітка 6.3), аналіз чутливості до іншого
цінового ризику Товариство не здійснювало відповідно до п. 27 МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття
інформації».
На основі аналізу історичної волатильності фондового індексу ПФТС керівництво Товариства визначило,
що ціновий ризик для акцій українських підприємств становить +/-40,4% (у попередньому році +/-70,7%).
Потенційна зміна цін визначена на спостереженнях історичної волатильності дохідностей цього класу активів.
Потенційна волатильність визначається як така, що відповідає стандартному відхиленню річних дохідностей
акцій протягом останніх 5 років. Якщо ринкові ціни змінюватимуться за таким сценарієм, це може впливати
на вартість чистих активів.
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.
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 та іншими фінансовими активами,
зобов’язаннями, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.
Товариство має фінансові активи:
Балансова вартість на 31.12.2017 Балансова вартість на
р.
31.12.2016 р.
1
2
3
Довгострокові фінансові інвестиції
Торговельна та інша дебіторська
892
6426
заборгованість
Поточна заборгованість за
довгостроковими зобов’язаннями
Всього
892
6426
Балансова вартість на 31.12.2017 Балансова вартість на
р.
31.12.2016 р.
Короткострокові позики банка
Торговельна та інша кредиторська
заборгованість
Поточна заборгованість за
довгостроковими
зобов ‘язаннями
Всього
7.4. Управління капіталом
Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:
•
зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі
забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам;
•
забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на
послуги Товариства, що відповідають рівню ризику.
Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво
аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків Товариство
здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також виплати
дивідендів та погашення існуючих позик.
7.5. Події після Балансу
Товариство не має значних подій після дати балансу, які могли суттєво вплинути на показники цієї
звітності.
Генеральний директор
Ковальчук М.М.
31 січня 2018 року
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням»
нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий
стан ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕЙВІ
ІНВЕСТМЕНТ» на 31.12.2017 року, та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився
зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
Основа для думки із застереженням
Відповідно до п. 31-36 МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» Товариство має
розкривати інформацію про характер та рівень ризиків, що виникають унаслідок фінансових інструментів та
надати якісну інформацію у контексті кількісного розкриття щодо кожного типу ризику.
В Примітці 7.3.1 до фінансової звітності Товариства не розкрита інформація щодо максимального рівня
кредитного ризику фінансових інструментів Товариства, а саме:
дебіторської заборгованості станом на 31.12.2017р.;
рахунків в банках станом на 31.12.2017р.
Нам не вдалося отримати достатні та прийнятні аудиторські докази щодо кількісного визначення впливу
кредитного ризику фінансових інструментів на прибуток та власний капітал Товариства, у зв’язку з тим, що
таке розкриття не було підготовлено управлінським персоналом.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання
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впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості,
рік видання 2015, затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 04.05.2017
р. № 344 (далі за текстом - МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено у розділі
«Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню
до Товариства згідно з етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а
також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські
докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час
нашого аудиту річної фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого
аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не
висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Крім питань, викладених у розділі «Основа для думки із застереженням», ми визначили, що немає інших
ключових питань, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті.
Параграф з інших питань
Аудит фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року, був проведений
Приватним підприємством «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ». Аудитором було висловлено думку
із застереженням про дану звітність 27 лютого 2017 року.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності
відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає
потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень
внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності
Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання,
що стосується безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності
як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати
Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Управлінський персонал несе відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування
Товариства.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку.
Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує що аудит, проведений відповідно
до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом
шахрайства або помилки, вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано
очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї
фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний
скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:
•
ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок
шахрайства чи, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо
аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик
невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки,
оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або
нехтування заходами внутрішнього контролю;
•
отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки
аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності
системи внутрішнього контролю;
•
оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і
відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
•
доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення
про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських
доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під
значний сумнів можливість Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку
щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до
відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними,
модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого
звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на
безперервній основі;
•
оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями
інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання,
так, щоб досягти достовірного відображення.
Ми повідомляємо управлінському персоналу інформацію про запланований обсяг і час проведення
аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю,
виявлені нами під час аудиту.
Ми також надаємо управлінському персоналу твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги
щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись
такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних
заходів.
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась управлінському персоналу ми визначаємо ті,
що мали б найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими
питаннями аудиту. При наявності таких питань ми описуємо їх в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо
законодавчим чи регулятивним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай
виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні
наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.
ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ
Ми звертаємо увагу на додаткову інформацію, яка подається до Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку згідно Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів
спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами,
затверджених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 червня 2013р. №991.
Основні відомості про ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕЙВІ ІНВЕСТМЕНТ» наведено в табл. 1.
Таблиця 1
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „КОМПАНІЯ З
Повне найменування Товариства
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “ЕЙВІ ІНВЕСТМЕНТ”
Код за ЄДРПОУ
39543040
64.19 інші види грошового посередництва;
64.30 трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти;
Основні види діяльності за КВЕД
66.19 інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім
страхування та пенсійного забезпечення;
66.30 управління фондами
Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку
Ліцензія
– діяльності з управління активами інституційних інвесторів, дата
прийняття та номер рішення про видачу ліцензії 21.04.2015 р. №569
Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд
Перелік інституційних інвесторів,
«АВ-АГРОІНДУСТРІЯ»,
ЄДРІСІ 23300318
активи яких перебувають в управлінні Акціонерне товариствокод
«Закритий недиверсифікований венчурний
КУА
корпоративний інвестиційний фонд «АНТІЛІЯ», код ЄДРПОУ 39939801
Місцезнаходження
02002, м. Київ, вулиця Раїси Окіпної, буд. 8-Б, офіс 17
Генеральний директор КУА
Ковальчук Микола Миколайович
Відповідність розміру статутного та власного капіталу Товариства вимогам законодавства України.
Станом на 31.12.2017р. власний капітал ТОВ «КУА «ЕЙВІ ІНВЕСТМЕНТ» становить 7 019 тис грн. та
складається з:
•
зареєстрований (пайовий) капітал – 7 000 тис. грн.;
•
нерозподілений прибуток – 19 тис. грн.
Станом на 31.12.2017р. розмір статутного та власного капіталу Товариства складає 7 000 тис. грн. і 7
019 тис. грн. відповідно та відповідає вимогам, викладеним в Ліцензійних вимогах провадження професійної
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних
інвесторів (діяльності з управління активами), затвердженими Рішенням НКЦПФР від 23.07.2013р. №1281.
Інформація про активи, зобов’язання та чистий прибуток (збиток) Товариства.
Під час перевірки змісту наданих бухгалтерських звітних форм, аудиторами встановлено, що показники
в них взаємопов’язані і тотожні між собою, відповідають даним реєстрів бухгалтерського обліку, у фінансовій
звітності відображені усі показники, які мають суттєвий вплив на звітність. Під час перевірки розглянуті
бухгалтерські принципи оцінки окремих статей балансу, використані керівництвом, та зроблено оцінку
відповідності застосованих принципів нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та
звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.
Активи Товариства
Необоротні активи
Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2016р. становила 26 тис. грн. Залишкова вартість
основних засобів Товариства станом на 31.12.2017р. становить 65 тис. грн.
Оборотні активи
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Дебіторська заборгованість за продукцію, товари роботи, послуги станом на 31.12.2016р. становила 20
тис. грн. Дебіторська заборгованість Товариства за продукцію, товари роботи, послуги станом на 31.12.2017р.
становить 877 тис. грн., та зросла на 857 тис. грн. порівняно з початком року у зв’язку зі зростанням обсягів
діяльності.
Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами станом на 31.12.2016р. становила 2
тис. грн., станом на 31.12.2017р. становить 4 тис. грн.
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2016р. становила 1 тис. грн.,
станом на 31.12.2017р. становить 2 тис. грн.
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків станом на 31.12.2016р. становила
2 тис. грн., станом на 31.12.2017р. становить 9 тис. грн.
Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2016р. становила 6 401 тис. грн.
Гроші та їх еквіваленти станом на 31.12.2016 р. становили 101 тис. грн., станом на 31.12.2017р.
становлять 6 087 тис. грн.
Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття Товариства станом на 31.12.2017р. не
обліковуються.
Зобов’язання Товариства
Довгострокові зобов’язання та забезпечення
Довгострокові зобов’язання та забезпечення Товариства станом на 31.12.2017р. не обліковуються.
Поточні зобов’язання та забезпечення
Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2017 р. становить 4 тис. грн.,
та складається із заборгованості з податку на прибуток.
Поточні забезпечення Товариства станом на 31.12.2017р. складають 21 тис. грн. та представляють собою
резерв на виплату відпусток.
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
Станом на 31.12.2017р. зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу,
та групами вибуття Товариства не обліковуються.
Інформація щодо непередбачених активів та/або зобов’язань Товариства
Інформація щодо наявності та обсягу непередбачених активів та/або зобов’язань, ймовірність визнання
яких в балансі Товариства є достатньо високою, відсутня.
Чистий прибуток (збиток)
Станом на 01.01.2017р. непокритий збиток Товариства складав 447 тис. грн.
За звітний період Товариство отримало чистий дохід від реалізації послуг (управління активами ІСІ) в
розмірі 912 тис. грн. та понесло витрати, що складаються з: собівартості наданих послуг в розмірі 272 тис.
грн., адміністративних витрат в розмірі 143 тис. грн., інших операційних витрат - 27 тис. грн. Витрати з податку
на прибуток становлять 4 тис. грн. Фінансовий результат за звітний період складає прибуток в розмірі 466 тис.
грн. Станом на 31.12.2017р. нерозподілений прибуток Товариства становить 19 тис. грн.
Формування та сплата статутного капіталу Товариства.
Відповідно до Статуту Товариства в редакції, затвердженій Загальними зборами учасників, Протокол №1
від 09.12.2014р., статутний капітал Товариства становить 7 000 000,00 (сім мільйонів гривень 00 коп.). Єдиним
учасником Товариства, відповідно до Статуту, є Атрошенко Анатолій Федорович, паспорт серії МН №049444,
виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області 06 червня 2002 року, ідентифікаційний номер
1462420530; адреса засновника: 14032, м. Чернігів, вул. Доценка, буд. 12, кв. 45.
Сплату статутного капіталу учасником Товариства, в розмірі 7 000 000,00 грн., проведено виключно
грошовими коштами, шляхом внесення на поточний рахунок Товариства та підтверджується наступними
документами:
•
банківська виписка ПАТ «Банк Національний кредит» по поточному рахунку Товариства
№26004122677001 від 12.01.2015р. на суму 7 000 000,00 (сім мільйонів) гривень – внесок Атрошенко Анатолія
Федоровича.
Відповідно до Статуту Товариства в останній редакції, затвердженій Загальними зборами учасників,
Протокол №18-12/17-01 від 18.12.2017р., статутний капітал Товариства становить 7 000 000,00 (сім мільйонів
гривень 00 коп.). Єдиним учасником Товариства, відповідно до Статуту, є Гаврилюк Оксана Леонідівна,
паспорт серії СК № 366691, виданий Броварським РВ ГУ МВС України в Київській області 05 лютого 1997 р.,
ідентифікаційний номер 2606517505; адреса засновника: 07455, Київська область, Броварський район, село
Княжичі, вул. Мирна, буд. 3, кв. 4.
Станом на 31.12.2017 року статутний капітал Товариства у розмірі 7 000 000,00 (сім мільйонів)
гривень 00 коп. сформований відповідно до Статуту, та сплачений грошовими коштами в повному розмірі у
встановлені законодавством терміни.
Станом на 31.12.2017 року розмір статутного капіталу ТОВ „КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “ЕЙВІ
ІНВЕСТМЕНТ” відповідає вимогам, викладеним в Ліцензійних вимогах провадження професійної діяльності
на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів
(діяльності з управління активами), затвердженими Рішенням НКЦПФР від 23.07.2013р. №1281.
Резервний капітал Товариства.
Формування резервного капіталу Товариства здійснюється відповідно до вимог Статуту. Відповідно до
Статуту, розмір щорічних відрахувань до резервного капіталу становить не менше 5 відсотків суми чистого
прибутку.
Протягом 2017 року та станом на 31.12.2017 року резервний капітал Товариства не сформовано, так як
по результатам діяльності Товариством за 2016 рік було отримано збиток.
Дотримання вимог нормативно-правових актів НКЦПФР.
Товариство в цілому здійснює розкриття інформації з дотриманням вимог нормативно-правових актів
НКЦПФР, а саме вимог Положення «Про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління
активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання
відповідних документів до НКЦПФР» від 02.10.2012 р. N 1343.
Проте, звертаємо увагу, що НКЦПФР було накладено санкції до Товариства за правопорушення на ринку
цінних паперів (Постанова № 40-ЦА-УП-КУА від 14.02.2018 р.).
Система внутрішнього аудиту (контролю) Товариства.
В ТОВ „КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “ЕЙВІ ІНВЕСТМЕНТ” Протоколом № 17-08/2016-01 від 17
серпня 2016 р. затверджено Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю), внутрішнім аудитором
(посадовою особою для проведення внутрішнього аудиту (контролю) призначено Матвеєва Антона Євгеновича
з 17 серпня 2016 р. (Наказ № 5-п від 15.08.2016 р.).
Система внутрішнього аудиту (контролю) забезпечує відповідні заходи та процедури, що стосуються
підготовки та достовірного представлення фінансових звітів.
Стан корпоративного управління Товариства.
Відповідно до Статуту управління Товариством здійснюють Загальні збори Учасників Товариства та
директор Товариства. Вищим органом є Загальні збори Учасників. Рішення прийняті Загальними зборами
Учасників у межах їх компетенції, є обов’язковими для виконання всіма Учасниками, органами управління
та посадовими особами Товариства. Загальні збори Учасників можуть ухвалювати рішення щодо будь-яких
питань діяльності Товариства.
Виконавчим органом Товариства є директор Товариства, що призначається рішенням Загальних зборів
Учасників. Директор підзвітний Загальним зборам Учасників та організовує виконання їх рішень.
Протягом 2017 року проводились Загальні збори Учасників щодо перерозподілу часток у статутному
капіталі товариства, зміну адреси місцезнаходження Товариства та з інших питань господарської діяльності
Товариства.
Пов’язані особи Товариства.
Під час проведення аудиторських процедур було визначено коло пов’язаних осіб Товариства:
1.
Власники:
•
Гаврилюк Оксана Леонідівна (100 %) з 12 квітня 2017р.;
•
Атрошенко Анатолій Федорович (100 %) до 12 квітня 2017р.
2.
Генеральний Директор – Ковальчук Микола Миколайович.
Інформацію про операції з пов’язаними сторонами Товариства наведено в Примітці 7.2 до фінансової
звітності.
Відповідно до наданої управлінським персоналом інформації в ході перевірки аудитори не виявили
ознак існування відносин та операцій з пов’язаними сторонами, що виходять за межі нормальної діяльності
Товариства в 2017 році, які управлінський персонал раніше не ідентифікував або не розкривав аудиторам.
Події після дати балансу.
Події, які відбуваються від дати балансу до дати затвердження фінансових звітів відносяться до подій
після дати балансу. Обліковою політикою встановлено, що Товариство коригує суми, визначені у фінансовому
звіті для відображення подій, які є коригуючими у відповідності до вимог МСФЗ. Товариство розкриває
інформацію про суттєву категорію подій, які не є коригуючими, якщо нерозкриття інформації може вплинути
на економічні рішення користувачів, прийняті на основі фінансових звітів. Подій після дати балансу, які є
суттєвими і які можуть впливати на економічні рішення користувачів щодо Товариства, не встановлено.
Ступінь ризику Товариства на основі аналізу результатів пруденційних показників діяльності.
Відповідно до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та
вимог до системи управління ризиками, затвердженого Рішенням НКЦФР від 01.10.2015р. №1597, Товариство
дотримується вимог до професійних учасників фондового ринку для запобігання та мінімізації впливу
ризиків на свою діяльність та з встановленою періодичністю проводить розрахунок відповідних пруденційних
показників і подає результати цих розрахунків до НКЦПФР. Станом на 31.12.2017р. розраховані пруденційні
показники Товариства знаходяться в межах нормативних значень.
Основні відомості про аудиторську фірму.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Кволіті Аудит».
Код ЄДРПОУ 33304128.
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Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №3509, видане Аудиторською
палатою України 17.12.2004р., продовжено рішенням АПУ №302/3 до 30.10.2019р.
ТОВ «Аудиторська фірма «Кволіті Аудит» внесено до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (реєстраційний номер Свідоцтва 242, серія
та номер Свідоцтва: П000242, строк дії: з 11.06.2013р. до 30.10.2019р.)
Партнер завдання з аудиту: Кононенко Олена Миколаївна, сертифікат аудитора №006490, дата видачі
18.12.2008р., чинний до 18.12.2018р.
Місцезнаходження: Україна, м. Київ, Харківське шосе, буд. 19-А, кв. 518, тел./ф.585-32-53.
Основні відомості про умови договору на проведення аудиту.
Договір на проведення аудиту: № 14/18 від 02.02.2018р.
Дата початку проведення аудиту: 02 лютого 2018 року.

ФІНАНСОВИЙ ВІСНИК
Дата закінчення аудиту: 19 лютого 2018 року.
Висновок надано: 19 лютого 2018 року.
Партнером завдання за аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного
аудитора, є                                                ____________________ Кононенко О.М.
Генеральний директор
ТОВ «АФ «Кволіті Аудит»	 _____________________ Савельєв А.О.
сертифікат серії А № 005171,
чинний до 29.03.2021р.
Адреса аудитора: м. Київ, Харківське шосе, буд. 19-А, кв. 518
19 лютого 2018 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ
АКТИВАМИ «ПРОФІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»
Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності»
КОДИ
2018
01
01
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРОФІ ЕССЕТ
за ЄДРПОУ
35876984
МЕНЕДЖМЕНТ»
Територія  м. Київ, Шевченківський район
за КОАТУУ
8039100000
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з
за КОПФГ
240
обмеженою відповідальністю
Вид економічної діяльності Управління фінансовими ринками
за КВЕД
66.11
Середня кількість працівників*  5
Адреса, телефон вулиця Артема, буд. 52А, м. КИЇВ, 04053
3647083
Одиниця виміру: тис.грн.без десяткового знака (окрім розділу IV
Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)(форма
№2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
V
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2017 р.
Форма №1
Код за ДКУД
1801001
Код
На початок звітного На кінець звітного
Актив
рядка
періоду
періоду
1
2
3
4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
1000
первісна вартість
1001
накопичена амортизація
1002
Незавершені капітальні інвестиції
1005
Основні засоби
1010
первісна вартість
1011
знос
1012
Інвестиційна нерухомість
1015
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
1016
Знос інвестиційної нерухомості
1017
Довгострокові біологічні активи
1020
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
1021
Накопичена амортизація довгострокових біологічних
1022
активів
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
1030
підприємств
інші фінансові інвестиції
1035
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040
Відстрочені податкові активи
1045
Гудвіл
1050
Відстрочені аквізиційні витрати
1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних 1065
фондах
Інші необоротні активи
1090
Усього за розділом I
1095
II. Оборотні активи
Запаси
1100
Виробничі запаси
1101
Незавершене виробництво
1102
Готова продукція
1103
Товари
1104
Поточні біологічні активи
1110
Депозити перестрахування
1115
Векселі одержані
1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
1125
120
325
роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
1130
3
4
за виданими авансами
з бюджетом
1135
8
2
у тому числі з податку на прибуток
1136
Дебіторська заборгованість за розрахунками з
1140
нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із
1145
1
1
внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
7 058
6
Поточні фінансові інвестиції
1160
7130
Гроші та їх еквіваленти
1165
9
5
Готівка
1166
Рахунки в банках
1167
9
5
Витрати майбутніх періодів
1170
Частка перестраховика у страхових резервах
1180
У тому числі в:
1181
Резервах довгострокових зобов’язань
Резервах збитків або резервах належних виплат
1182
Резервах незароблених премій
1183
Інших страхових резервах
1184
Інші оборотні активи
1190
Усього за розділом II
1195
7 199
7 473
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 1200
вибуття
Баланс
1300
7 199
7 473
Код
На
початок
звітного
На кінець звітного
Пасив
рядка
періоду
періоду
1
2
3
4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
8 073
8 073
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
1401
Капітал у дооцінках
1405
Додатковий капітал
1410
Емісійний дохід
1411
Накопичені курсові різниці
1412
Резервний капітал
1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
(999)
(916)
Неоплачений капітал
1425
(-)
(-)
Вилучений капітал
1430
(-)
(-)
Інші резерви
1435
Усього за розділом I
1495
7 074
7 157
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
1500
Пенсійні зобов’язання
1505
Довгострокові кредити банків
1510
Інші довгострокові зобов’язання
1515
Довгострокові забезпечення
1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
Цільове фінансування
1525
Благодійна допомога
1526
Страхові резерви
1530
У тому числі:
1531
Резерв довгострокових зобов’язань
Резерв збитків або резерв належних виплат
1532
Резерв незароблених премій
1533
Інші страхові резерви
1534
-

Інвестиційні контракти
1535
Призовий фонд
1540
Резерв на виплату джек-поту
1545
Усього за розділом II
1595
III. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600
Векселі видані
1605
Поточна кредиторська заборгованість за:
1610
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
1615
35
209
розрахунками з бюджетом
1620
у тому числі з податку на прибуток
1621
розрахунками зі страхування
1625
розрахунками з оплати праці
1630
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними
1635
авансами
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками 1640
з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх
1645
розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за страховою
1650
діяльністю
Поточні забезпечення
1660
90
107
Доходи майбутніх періодів
1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
Інші поточні зобов’язання
1690
Усього за розділом III
1695
125
316
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
1700
утримуваними для продажу, та групами вибуття
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду1800
Баланс
1900
7 199
7 473
Керівник		
Петров Ігор Вікторович
Головний бухгалтер
Соловенко Наталія Володимирівна
____________
* Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері статистики.
КОДИ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З
Підприємство
Дата
(рік,
місяць,
число)
2018 01
01
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРОФІ ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ»
(найменування)
за ЄДРПОУ
35876984
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за рік 2017 р.
Форма № 2
Код за ДКУД 1801003
І.ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
За звітний
За аналогічний період
Стаття
рядка
період
попереднього року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 2000
540
520
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
2010
Премії підписані, валова сума
2011
Премії, передані у перестрахування
2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 2014
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 2050
(235)
(205)
послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
2070
Валовий:
2090
305
315
прибуток
збиток
2095
(-)
(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 2105
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
Зміна інших страхових резервів, валова сума
2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових
2112
резервах
Інші операційні доходи
2120
71
1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 2121
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і 2122
сільськогосподарської продукції
дохід від використання коштів, вивільнених від
2123
оподаткування
Адміністративні витрати
2130
(293)
(314)
Витрати на збут
2150
(-)
(-)
Інші операційні витрати
2180
(-)
(-)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 2181
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і 2182
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
2190
83
2
прибуток
збиток
2195
(-)
(-)
Дохід від участі в капіталі
2200
Інші фінансові доходи
2220
Інші доходи
2240
Дохід від благодійної допомоги
2241
Фінансові витрати
2250
(-)
(-)
Втрати від участі в капіталі
2255
(-)
(-)
Інші витрати
2270
(-)
(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 2275
статті
Фінансовий результат до оподаткування:
2290
83
2
прибуток
збиток
2295
(-)
(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
2305
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
2350
83
2
прибуток
збиток
2355
(-)
(-)
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Код
За звітний За аналогічний період
Стаття
рядка період
попереднього року
1
2
3
4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400 Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405 Накопичені курсові різниці
2410 Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445 Інший сукупний дохід до оподаткування
2450 Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
2455 Інший сукупний дохід після оподаткування
2460 -
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ФІНАНСОВИЙ ВІСНИК
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465 83
2
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Код
За звітний За аналогічний період
Назва статті
рядка період
попереднього року
1
2
3
4
Матеріальні затрати
2500 Витрати на оплату праці
2505 233
282
Відрахування на соціальні заходи
2510 51
51
Амортизація
2515 Інші операційні витрати
2520 244
186
Разом
2550 528
519
IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
За аналогічний
Код За звітний
Назва статті
період
рядка період
попереднього року
1
2
3
4
Середньорічна кількість простих акцій
2600 Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610 Скоригований чистий прибуток (збиток) на оду просту акцію 2615 Дивіденди на одну просту акцію
2650 Керівник		
Петров Ігор Вікторович
Головний бухгалтер
Соловенко Наталія Володимирівна
КОДИ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ
З
Підприємство
01
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРОФІ ЕССЕТ Дата (рік, місяць, число) 2018 01
МЕНЕДЖМЕНТ»
(найменування)
за ЄДРПОУ
35876984
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за рік 2017 р.
Форма № 3
Код за ДКУД 1801004
Код
За звітний
За аналогічний період
Стаття
рядка
період
попереднього року
1
2
3
4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
3000
335
400
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
3005
у тому числі податку на додану вартість
3006
Цільового фінансування
3010
Надходження від отримання субсидій, дотацій
3011
Надходження авансів від покупців і замовників
3015
Надходження від повернення авансів
3020
Надходження від відсотків за залишками коштів на
3025
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035
Надходження від операційної оренди
3040
Надходження від отримання роялті, авторських
3045
винагород
Надходження від страхових премій
3050
Надходження фінансових установ від повернення
3055
позик
Інші надходження
3095
Витрачання на оплату:
3100
(54)
(176)
Товарів (робіт, послуг)
Праці
3105
(187)
(185)
Відрахувань на соціальні заходи
3110
(51)
(51)
Зобов’язань з податків і зборів
3115
(45)
(47)
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Витрачання на оплату зобов’язань з податку на
3116
прибуток
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану 3117
вартість
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків
3118
і зборів
Витрачання на оплату авансів
3135
Витрачання на оплату повернення авансів
3140
Витрачання на оплату цільових внесків
3145
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
3150
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
3155
Інші витрачання
3190
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
3200
фінансових інвестицій
необоротних активів
3205
Надходження від отриманих:
3215
відсотків
дивідендів
3220
Надходження від деривативів
3225
Надходження від погашення позик
3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 3235
іншої господарської одиниці
Інші надходження
3250
Витрачання на придбання:
3255
фінансових інвестицій
необоротних активів
3260
Виплати за деривативами
3270
Витрачення на надання позик
3275
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 3280
іншої господарської одиниці
Інші платежі
3290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
3300
Власного капіталу
Отримання позик
3305
Надходження від продажу частки в дочірньому
3310
підприємстві
Інші надходження
3340
Витрачання на:
3345
Викуп власних акцій
Погашення позик
3350
Сплату дивідендів
3355
Витрачання на сплату відсотків
3360
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової
3365
оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
3370
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 3375
дочірніх підприємствах
Інші платежі
3390
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період
3400
Залишок коштів на початок року
3405
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
Залишок коштів на кінець року
3415
Керівник		
Петров Ігор Вікторович
Головний бухгалтер
Соловенко Наталія Володимирівна

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(2)
-4

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(2)
-61

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
-

47
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
47

(-)
(-)
(-)
(-)

(-)
(-)
(-)
(-)

(-)

(-)

(-)
(-)
-4
9
5

(-)
(-)
-14
23
9

КОДИ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ
Підприємство
Дата (рік, місяць, число)
2018
01
АКТИВАМИ «ПРОФІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»
                                                                                                                            (найменування)
за ЄДРПОУ
35876984
Звіт про власний капітал
за рік 2017 р.
Форма № 4
Код за ДКУД
1801005
Код
Зареєстрований
Капітал
у
Додатковий
прибуток
Стаття
Резервний капітал Нерозподілений
Неоплачений капітал Вилучений капітал
рядка (пайовий) капітал
дооцінках
капітал
(непокритий збиток)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Залишок на початок року
4000 8 073
(999)
Коригування:
4005
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
4010 Інші зміни
4090 Скоригований залишок на початок року
4095 8 073
(999)
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
4100 83
Інший сукупний дохід за звітний період
4110 Дооцінка (уцінка) необоротних активів
4111 Дооцінка ( уцінка) фінансових інструментів
4112 Накопичені курсові різниці
4113 Частка іншого сукупного доходу асоційованих і
4114 спільних підприємств
Інший сукупний дохід
4116 Розподіл прибутку:
4200 Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 Відрахування до резервного капіталу
4210 Сума чистого прибутку, належна до бюджету
4215
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на створення спеціальних
4220 (цільових) фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 Внески учасників:
4240 Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
4245 Вилучення капіталу:
4260 Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
4265 Анулювання викуплених акцій (часток)
4270 Вилучення частки в капіталі
4275 Зменшення номінальної вартості акцій
4280 Інші зміни в капіталі
4290 Придбання (продаж) неконтрольованої частки в
4291 дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
4295 83
Залишок на кінець року
4300 8 073
(916)
Керівник		
Петров Ігор Вікторович
Головний бухгалтер
Соловенко Наталія Володимирівна
Примітки до фінансової звітності
Грошові кошти та їх еквіваленти
6.9.
5
9
Всього оборотних активів
7473
7199
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРОФІ
ВСЬОГО АКТИВІВ
7473
7199
ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»
за рік, який закінчився 31 грудня 2017 року.
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
ВСТУП
Власний капітал
З метою забезпечення відповідності звітності вимогам МСФЗ, які неможливо виконати, використовуючи Зареєстрований капітал
6.10.
8073
8073
встановлений загальнодержавний формат фінансової звітності, у цих Примітках наводиться фінансова Додатковий капітал
Неоплачений капітал
звітність у форматі, що відповідає МСФЗ, у складі:
Нерозподілений прибуток
6.13.
(916)
(999)
Звіт про фінансовий стан за рік, якій закінчився 31 грудня 2017 року;
Всього власного капіталу
7157
7074
Звіт про сукупні доходи за рік, який закінчився 31 грудня 2017 року;
Поточні зобов’язання та забезпечення
Звіт про рух грошових коштів за рік, який закінчився 31 грудня 2017 року;
Кредиторська заборгованість
6.12.
209
35
Поточні забезпечення
6.11.
107
90
Звіт про зміни у власному капіталі за рік, який закінчився 31 грудня 2017 року.
Всього поточні зобов’язання та забезпечення
316
125
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН
ВСЬОГО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
7473
7199
Примітки
31 грудня 2017 31 грудня 2016
Директор
Петров І. В.
АКТИВИ
Головний бухгалтер
Соловенко Н.В.
Необоротні активи
Дата затвердження фінансової звітності 31січня 2018 року
Інвестиції в асоційовані підприємства, які
ЗВІТ ПРО СУКУПНІ ДОХОДИ
обліковують за методом участі в капіталі
Довгострокові фінансові інвестиції
Примітки
2017
2016
Всього необоротних активів
Дохід від реалізації послуг
6.1.
540
520
Оборотні активи
Собівартість послуг
6.2.
(235)
(205)
Поточні фінансові інвестиції
6.14
7130
Валовий :
Дебіторська заборгованість
6.8.
338
7190
прибуток
  305
315
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Всього
10
7 074
7 074
83
83
7 157
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збиток
Інші операційні доходи
6.3.
71
1
Адміністративні витрати
6.5.
(293)
(314)
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які
оцінюються за справедливою вартістю
Фінансовий результат від операційної
діяльності:
прибуток
83
2
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
6.3.
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
83
2
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Чистий фінансовий результат:
прибуток
83
2
збиток
Інший сукупний дохід до оподаткування
Сукупний дохід
83
2
ВСЬОГО СУКУПНИХ ДОХОДІВ
83
2
Директор
Петров І.В.
Головний бухгалтер
Соловенко Н.В.
Дата затвердження фінансової звітності 31 січня 2018 року
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за рік, що закінчися 31 грудня 2017 року
Найменування статті
Примітка
2017
2016
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції   
335
400
Повернення податків і зборів
Цільове фінансування
Надходження авансів від покупців та замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
(54)
(176)
Праці
(187)
(185)
Відрахувань на соціальні заходи
(51)
(51)
Зобов’язань з податків і зборів
(45)
(47)
Втрачання на оплату зобов’язань з податку на
прибуток
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків
і зборів
Витрачання на оплату авансів
Інші витрачання
(2)
(2)
Чистий рух коштів від операційної діяльності
(4)
(61)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестиції
47
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства
та іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
47
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової
оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам
у дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
(4)
(14)
Залишок коштів на початок року
6.9.
9
23
Вплив зміни валютних курсів на залишки коштів     
Залишок коштів на кінець року
6.9.
5
9
Директор
Петров І.В.
Головний бухгалтер
Соловенко Н.В.
Дата затвердження фінансової звітності 31 січня 2018 року
ЗВІТ ПРО ЗМІНИ В КАПІТАЛІ
за рік, що закінчися 31 грудня 2016 року
Додатковий Неоплачений Нерозподілений Всього
Примітки Статутний
капітал
капітал
капітал
прибуток
Залишок на 31 грудня 2017 року
8073
(916)
7157
Прибуток за 2017 рік
83
Залишок на 31 грудня 2016 року
8073
(999)
7074
Директор
Петров І.В.
Головний бухгалтер
Соловенко Н.В.
Дата затвердження фінансової звітності 31 січня 2018 року
1.
Інформація про компанію з управління активами
Повне найменування:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ПРОФІ ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ»;
Скорочене найменування: ТОВ «КУА «ПРОФІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»;
Код за ЄДРПОУ: 35876984;
Вид діяльності за КВЕД:
66.11 Управління фінансовими ринками;
66.30 Управління фондами;
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування.
Серія, номер, дата видачі та термін чинності ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку
цінних паперів - діяльності з управління активами інституційних інвесторів: АЕ № 642008, 08.07.2014р. номер
рішення про видачу ліцензії № 883, строк дії ліцензії – необмежений.
Перелік інституційних інвесторів, активи яких перебувають в управлінні КУА:
•
Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Аврора» недиверсифікованого виду закритого типу
товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ПРОФІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»
Місцезнаходження: 04053;м. Київ, вул. Артема, буд. 52 А
•
Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний
фонд «САТУРН» (ЄДРПОУ 35086626)
Місцезнаходження: 04053;м. Київ, вул. Артема, буд. 52 А
Кількість працівників станом на 31 грудня 2016 року складала 5 осіб, та станом на 31 грудня 2017 року
складала 5 осіб.
Станом на 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2017 року учасниками Товариства були:

ФІНАНСОВИЙ ВІСНИК
Учасники товариства:
31.12.2017
31.12.2016
Рибченко Ганна Володимирівна
100 %
100 %
Всього
100 %
100 %
2.
Загальна основа формування фінансової звітності
2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована
з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків
Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними
економічних рішень.
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року,
є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського
обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
(РМСБО), в редакції чинній на 31 грудня 2017 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 станом на 31 грудня 2017 року, дотримання яких
забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та
зрозумілої інформації.
При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних
законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової
звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.
2.2. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності
В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, оприлюднено такі
стандарти як МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», які відповідно набувають чинності 01 січня 2018 року.
Оскільки застосування МСФЗ раніше дати набуття чинності дозволяється, то керівництвом Товариства
прийнято рішення про застосування МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» до фінансових звітів Товариства за
період, що закінчується 31 грудня 2017 року. МСФЗ 9 впроваджує нові вимоги до класифікації та оцінки
фінансових активів і зобов’язань.
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. Припущення про безперервність діяльності
Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності,
відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної діяльності.
Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство
не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів
безперервності діяльності.
2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником Товариства
31 січня 2018 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 2017 року.
2.
Суттєві положення Облікової політики
3.1. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітності
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки за
справедливою вартістю інвестиційної нерухомості, яка відображається за справедливою вартістю відповідно
до МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість», та оцінки за справедливою вартістю окремих фінансових інструментів
відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», з використанням методів оцінки фінансових інструментів,
дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою вартістю». Такі методи оцінки включають використання
біржових котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту,
аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення справедливої вартості. Передбачувана
справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з використанням наявної інформації про
ринок і відповідних методів оцінки.
3.2. Загальні положення щодо облікових політик
3.2.1. Основа формування облікових політик
Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані
суб’єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові політики,
які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну
інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати,
якщо вплив їх застосування є несуттєвим.
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», який застосовується Товариством раніше дати набуття чинності.
3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках
Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операції, інших події
або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші
політики можуть бути доречними.
Товариство не застосовувало зміни в облікових політиках в 2017 році порівняно із обліковими
політиками, які Товариство використовувало для складання фінансової звітності за період, що закінчився 31
грудня 2017 року.
3.2.3. Форма та назви фінансових звітів
Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності».
3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах
Згідно НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або
збитку, за класифікацією, основаною на методі «функції витрат» або «собівартості реалізації», згідно з яким
витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або
адміністративну діяльність. Проте, оскільки інформація про характер витрат є корисною для прогнозування
майбутніх грошових потоків, то ця інформація наведена в п. 6.2, 6.4, 6.5 цих Приміток.
Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється
із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень
грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень та грошових
виплат формується на підставі облікових записів Товариства.
3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів
3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі, коли і тільки коли воно
стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу
фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.
Товариство визнає такі категорії фінансових активів:
•
фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату
переоцінки у прибутку або збитку;
•
фінансові активи, що оцінюються за амортизованою 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 плюс операційні витрати, які безпосередньо належить до придбання або
випуску фінансового активу чи фінансового зобов’язання.
Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних
розділах облікової політики.
3.3.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти
Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.
Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються
у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається
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.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю,
яка дорівнює їх номінальній вартості.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється у
функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України (НБУ).
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
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складі збитків звітного періоду.
3.3.3. Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою контрактне право отримати
грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта господарювання.
Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли Товариство
стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту. Первісна оцінка дебіторської заборгованості
здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних
грошових потоків на дату оцінки.
Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за амортизованою
собівартістю із застосуванням методу ефективного відсотка.
Якщо є об’єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість
активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів.
Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою
вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми резерву на
покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка,
на думку керівництва, достатня для покриття понесених збитків. Для фінансових активів, які є істотними,
резерви створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів, для фінансових активів, суми яких
індивідуально не є істотними - на основі групової оцінки. Фактори, які Товариство розглядає при визначенні
того, чи є у нього об’єктивні свідчення наявності збитків від зменшення корисності, включають інформацію
про тенденції непогашення заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність боржника. Для групи
дебіторів такими факторами є негативні зміни у стані платежів позичальників у групі, таких як збільшення
кількості прострочених платежів; негативні економічні умови у галузі або географічному регіоні.
Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку від зменшення
корисності зменшується і це зменшення може бути об’єктивно пов’язаним з подією, яка відбувається після
визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується
за рахунок коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості
повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збитків
від зменшення корисності.
Дебіторська заборгованість може бути нескасовно призначена як така, що оцінюється за справедливою
вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, якщо таке призначення усуває або
значно зменшує невідповідність оцінки чи визнання (яку інколи називають «неузгодженістю обліку»), що
інакше виникне внаслідок оцінювання активів або зобов’язань чи визнання прибутків або збитків за ними на
різних підставах.
Подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює
вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.
У разі змін справедливої вартості дебіторської заборгованості, що мають місце на звітну дату, такі зміни
визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду.
3.3.4. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату
переоцінки у прибутку або збитку
До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату
переоцінки у прибутку або збитку, відносяться акції та паї (частки) господарських товариств.
Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю.
Справедлива вартість акцій, які внесені до біржового списку, оцінюється за біржовим курсом
організатора торгівлі.
Якщо акції мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку вартості активів такі
інструменти оцінюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за відсутності основного ринку,
на найсприятливішому ринку для нього. За відсутності свідчень на користь протилежного, ринок, на якому
Товариство зазвичай здійснює операцію продажу активу, приймається за основний ринок або, за відсутності
основного ринку, за найсприятливіший ринок.
При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості, які відповідають
обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, максимізуючи використання
доречних відкритих даних та мінімізуючи використання закритих вхідних даних.
Оцінка акцій, що входять до складу активів Товариства та перебувають у біржовому списку організатора
торгівлі і при цьому не мають визначеного біржового курсу на дату оцінки, здійснюється за останньою
балансовою вартістю.
Для оцінки акцій, що входять до складу активів Товариства та не перебувають у біржовому списку
організатора торгівлі, та паїв (часток) господарських товариств за обмежених обставин наближеною
оцінкою справедливої вартості може бути собівартість. Це може бути тоді, коли наявної останньої інформації
недостатньо, щоб визначити справедливу вартість, або коли існує широкий діапазон можливих оцінок
справедливої вартості, а собівартість є найкращою оцінкою справедливої вартості у цьому діапазоні.
Якщо є підстави вважати, що балансова вартість суттєво відрізняється від справедливої, Товариство
визначає справедливу вартість за допомогою інших методів оцінки. Відхилення можуть бути зумовлені
значними змінами у фінансовому стані емітента та/або змінами кон’юнктури ринків, на яких емітент здійснює
свою діяльність, а також змінами у кон’юнктурі фондового ринку.
Справедлива вартість акцій, обіг яких зупинено, у тому числі цінних паперів емітентів, які включені до
Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, визначається із урахуванням наявності строків відновлення
обігу таких цінних паперів, наявності фінансової звітності таких емітентів, результатів їх діяльності, очікування
надходження майбутніх економічних вигід.
3.3.5. Фінансові активи, утримані до погашення
До фінансових активів, утриманих для погашення, Товариство відносить облігації та векселі. Після
первісного визнання Товариство оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного
відсотка, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є.
3.3.6. Зобов’язання.
Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із нижченаведених ознак:
•
Товариство сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню
протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
•
Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом
щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.
Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання зобов’язань.
Поточні зобов’язання не дисконтуються.
3.3.7. Згортання фінансових активів та зобов’язань
Фінансові активи та зобов’язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здійснювати залік
визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов’язання
одночасно.
3.4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів
3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів
Товариство визнає матеріальний об’єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання
їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних
функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких
більше 6000 грн.
Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. Розглянувши доречність застосування
будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керівництво вирішило
застосувати справедливу вартість або переоцінку як доцільну собівартість основних засобів.
У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація
та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки
виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми
активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли
припиняється визнання відповідного активу.
3.4.2. Подальші витрати.
Товариство не визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування,
ремонт та технічне обслуговування об’єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В
балансовій вартості об’єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям
визнання активу.
3.4.3. Амортизація основних засобів.
Основні засоби відображаються за історичною собівартістю, за вирахуванням будь-якого накопиченого
зносу та накопичених збитків на знецінення. Історична вартість об’єкта основних засобів включає:
- ціну його придбання, включаючи імпортні мита та податки на придбання, які не підлягають
відшкодуванню, після вирахування торгових та інших знижок;
- будь-які витрати, які безпосередньо стосуються доставки об’єкта основних засобів до
місцезнаходження та приведення його у стан, який забезпечує його функціонування відповідно до намірів
керівництва Товариства.
У випадках, коли об’єкт основних засобів складається з основних компонентів, які мають різні строки
використання, вони обліковуються як окремі об’єкти основних засобів.
При необхідності зміни зазначених компонентів основних засобів через певні проміжки часу Товариство
зупиняє визнання компоненту, що змінюється, та визнає нові компоненти із відповідними термінами
корисного використання за амортизацією. Всі інші витрати на ремонт та технічне обслуговування визнаються
в звіті про сукупний дохід.
Амортизація основних засобів призначена для системного розподілу вартості відповідного активу
протягом строку корисного використання і розраховується із використанням прямолінійного методу.
Строки корисного використання груп основних засобів :
інструменти, прилади, інвентар (меблі) (мінімально допустимі строки корисного використання – 4 роки);
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транспортні засоби (мінімально допустимі строки корисного використання – 5 років);
інші основні засоби (мінімально допустимі строки корисного використання – 12 років).
Ліквідаційна вартість, строки корисного використання та метод нарахування амортизації переглядаються
на кінець кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін порівняно з попередніми оцінками обліковуються
як зміна облікової оцінки.
Прибуток або збиток, який виникає у результаті вибуття або вилучення об’єкта основних засобів,
визначається як різниця між надходженнями від реалізації та балансовою вартістю активу і визнається у складі
звіту про сукупні доходи.
3.4.4. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та
будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нематеріальних активів здійснюється
із застосуванням прямолінійного методу. Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або
інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.
3.4.5. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів
На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися.
Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, якщо і тільки
якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно
визнається в прибутках чи збитках, 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 податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного податку на прибуток.
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.
Оскільки у Товариства не виникає тимчасових різниць між балансовою вартістю активу чи зобов’язання
в балансі та їх податковою базою, не розраховуються відстрочені податкові активи, та відстрочені податкові
зобов’язання.
Товариство визнає поточні та податки у капіталі, якщо податок належить до статей, які відображено
безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді.
3.6. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань
3.6.1. 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.
3.6.2. 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.
3.7. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності
3.7.1 Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.
Дохід – це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження чи
збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов’язань, результатом чого є збільшення чистих
активів, за винятком збільшення, пов’язаного з внесками учасників.
Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та критеріям визнання.
Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення зобов’язань.
Дохід від продажу фінансових інструментів, або інших активів визнається у прибутку або збитку в разі
задоволення всіх наведених далі умов:
1)
Товариство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю на
фінансовий інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи;
2)
за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі,
яка зазвичай пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими фінансовими інструментами,
інвестиційною нерухомістю або іншими активами;
3)
суму доходу можна достовірно оцінити;
4)
ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією;
та
ґ) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно оцінити.
Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів
і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу.
Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів.
Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації
активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення чистих активів, за винятком
зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та одночасно з
визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів.
Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутніх
економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають
відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий стан.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов’язання
без визнання активу.
Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.
3.7.2. Умовні зобов’язання та активи.
Товариство не визнає умовні зобов’язання в звіті про фінансовий стан Товариства. Інформація про
умовне зобов’язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди,
не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається,
коли надходження економічних вигід є ймовірним.
3.7.3. Застосування нових та переглянутих МСФЗ.
Наступні стандарти не були впроваджені, тому що вони будуть застосовуватися вперше в наступних
періодах. Вони призведуть до послідовних змін в обліковій політиці та інших розкриттях до фінансової
звітності. Товариство не очікує, що вплив таких змін на фінансову звітність буде суттєвим.
Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку внесено зміни в такі стандарти як:
МСФЗ15 «Виручка за договорами з покупцями» - набуває чинності 01.01.2018 року
МСФЗ 16 «Договори оренди» - набуває чинності 01.01.2019 року
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 є особливо важливими, області, що характеризуються високим
рівнем складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки
фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче.
4.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, керівництво
Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація
була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому значенні,
що фінансова звітність:
•
подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки
Товариства;
•
відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну
форму;
•
є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
•
є повною в усіх суттєвих аспектах.
Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність наведених далі
джерел та враховує їх у низхідному порядку:
1)
вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;
2)
визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та витрат
у Концептуальній основі фінансової звітності.
Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення інших
органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для
розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою
вони не суперечать вищезазначеним джерелам.
4.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках,
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розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату. В інших
випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових
потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів
з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».
4.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів
Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки
фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності оцінок,
тому що:
1)
вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки
базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін валютних курсів,
показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також специфічних
особливостей операцій; та
2)
вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на
доходи (витрати) може бути значним.
Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок, волатильності,
курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти і коригувань під час оцінки інструментів,
більша або менша зміна в оцінці вартості фінансових інструментів у разі відсутності ринкових котирувань мала
б істотний вплив на відображений у фінансовій звітності чистий прибуток та збиток.
Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати значний вплив
на передбачувану справедливу вартість.
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 ґрунтується
на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують
невизначеності, які можуть бути пов’язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним
керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.
4.5. Використання ставок дисконтування
Ставка дисконтування не використовувалась.
4.6. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
На кожну звітну дату Товариство проводить аналіз дебіторської заборгованості, іншої дебіторської
заборгованості та інших фінансових активів на предмет наявності ознак їх знецінення. Збиток від знецінення
визнається виходячи з власного професійного судження керівництва за наявності об’єктивних даних, що
свідчать про зменшення передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним активом у результаті однієї або
кількох подій, що відбулися після визнання фінансового активу.
5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості
5.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю
Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань, тобто
такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного
періоду.
Метод оцінки
Класи активів та
(ринковий,
зобов’язань, оцінених за Методики оцінювання
дохідний,
Вихідні дані
справедливою вартістю
витратний)
Первісна та подальша оцінка
грошових коштів та їх еквівалентів
Грошові кошти та їх
здійснюється за справедливою
Ринковий
Офіційні курси НБУ
еквіваленти
вартістю, яка дорівнює їх номінальній
вартості
Первісна оцінка депозиту
здійснюється за його справедливою Дохідний
вартістю, яка зазвичай дорівнює
Ставки за депозитами,
Депозити (крім
номінальній вартості. Подальша (дисконтування
ефективні ставки за
депозитів до запитання) його
грошових
оцінка депозитів у національній
депозитними договорами
валюті здійснюється за справедливою потоків)
вартістю очікуваних грошових потоків
Первісна оцінка боргових цінних
паперів як фінансових активів
Офіційні біржові курси
здійснюється за справедливою
організаторів торгів на
вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні Ринковий,
дату оцінки, котирування
Боргові цінні папери
операції, в ході якої був отриманий дохідний
аналогічних боргових цінних
актив. Подальша оцінка боргових
паперів, дисконтовані
цінних паперів здійснюється за
потоки грошових коштів
справедливою вартістю.
Офіційні біржові курси
Первісна оцінка інструментів капіталу
організаторів торгів на
здійснюється за їх справедливою
дату оцінки, за відсутності
вартістю, яка зазвичай дорівнює
визначеного біржового
ціні операції, в ході якої був
Ринковий,
Інструменти капіталу
курсу на дату оцінки,
отриманий актив. Подальша оцінка витратний
використовується остання
інструментів капіталу здійснюється
балансова вартість, ціни
за справедливою вартістю на дату
закриття біржового
оцінки.
торгового дня
Первісна оцінка інвестиційної
нерухомості здійснюється за
Ринковий,
Ціни на ринку нерухомості,
Інвестиційна
собівартістю. Подальша оцінка
дохідний,
дані оцінки професійних
нерухомість
інвестиційної нерухомості
витратний
оцінювачів
здійснюється за справедливою
вартістю на дату оцінки.
Первісна та подальша оцінка
дебіторської заборгованості
Контрактні умови,
здійснюється за справедливою
Дебіторська
ймовірність погашення,
вартістю, яка дорівнює вартості
Дохідний
заборгованість
очікувані вхідні грошові
погашення, тобто сумі очікуваних
потоки
контрактних грошових потоків на
дату оцінки.
Контрактні умови,
Первісна та подальша оцінка поточних
ймовірність погашення,
Поточні зобов’язання зобов’язань здійснюється за вартістю Витратний
очікувані вихідні грошові
погашення
потоки
5.2. Вплив використання закритих вхідних даних (3-го рівня) для періодичних оцінок справедливої
вартості на прибуток або збиток
Не було у 2017 році.
5.3. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості
Класи активів
1 рівень
2 рівень
3 рівень
та зобов’язань, (ті, що мають
(ті, що не мають
(ті, що не мають
оцінених за
котирування, та
котирувань, але
котирувань і не є
Усього тис.грн.
справедливою
спостережувані)
спостережувані)
спостережуваними)
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
вартістю
Дата оцінки
31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16 31.12.17
31.12.16
31.12.17 31.12.16
Інвестиційна
–
–
–
–
–
–
–
–
нерухомість
Довгострокова
дебіторська
–
–
–
–
–
–
–
–
заборгованість
Інвестиції доступні –
–
7130
–
–
7130
для продажу
Інвестиції, до
–
–
–
–
–
–
–
–
погашення
Фінансова оренда –
–
–
–
–
–
–
–
5.4. Переміщення між 1-м та 2-м рівнями ієрархії справедливої вартості
У попередньому 2016 році та в 2017 році переведень між рівнями ієрархії не було.
5.5. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»
Торговельна дебіторська та кредиторська заборгованість
Балансова
Справедлива
Балансова
Справедлива
вартість станом вартість станом вартість станом на вартість станом на
на 31.12.2017
на 31.12.2017
31.12.2016
31.12.2016
Торговельна дебіторська
338
338
7262
7262
заборгованість
Резерв від зменшення корисності (72)
(72)
Чиста вартість торгівельної
338
338
7190
7190
дебіторської заборгованості
Торгівельна кредиторська
209
209
35
35
заборгованість

ФІНАНСОВИЙ ВІСНИК
Справедливу вартість дебіторської та кредиторської заборгованості, неможливо визначити достовірно,
оскільки немає ринкового котирування цих активів.
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.
Грошові кошти
31.12.2017
31.12.2016
Рахунки в банках
5
9
Станом на 31 грудня 2017 року Товариство мало рахунки у банках:
АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», МФО 320984;
БАНК «КРЕДИТ ДНІПРО», МФО 305749.
6. Розкриття інформації , що підтверджує статті подані у фінансових звітах
6.1. Дохід від реалізації
2017
2016
Дохід від реалізації послуг з управління активів КІФ та ПІФ
540
520
Дохід від реалізації інших послуг
Всього доходи від реалізації
540
520
6.2. Собівартість реалізації
2017
2016
Виробничі витрати
Витратні матеріали
Витрати на персонал
78
82
Оренда комп’ютерної техніки
4
4
Оренда приміщення
153
119
Інші
Всього
235
205
6.3. Інші операційні доходи, інші операційні витрати
Інші доходи
2017
2016
Доходи від реалізації іноземної валюти
Доходи від операційної оренди активів
Дохід від зміни справедливої вартості інвестиційної нерухомості
Інші доходи – коригування зменшення корисності дебіторської
71
1
заборгованості
Відшкодування раніше списаних активів
Доходи від субсидії
Всього
71
1
Інші операційні витрати
Благодійність
Збитки від реалізації запасів
Представницькі витрати
Штрафи, пені
Витрати від зменшення корисності дебіторської заборгованості
Інші витрати
Збитки від знецінення акцій
Зменшення корисності необоротних активів
Списання необоротних активів
Збитки від зменшення корисності запасів
Витрати на дослідження
Збитки від реалізації необоротних активів
Всього
71
1
6.4. Витрати на збут
2017
2016
Витрати на персонал
Маркетинг та реклама
Інші
Всього
6.5. Адміністративні витрати
2017
2016
Витрати на персонал
223
251
Утримання основних засобів
Витрати на охорону
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів
Оренда приміщення
21
16
Інші
49
47
Всього адміністративних витрат
293
314
6.6. Фінансові доходи та витрати
2017
2016
Процентні доходи
Процентний дохід за борговими цінними паперами
Відсотки на депозитному рахунку в банку
Всього процентні доходи
Процентні витрати
Банківські кредити та овердрафти
Фінансовий лізинг
Всього процентні витрати
6.7. Податок на прибуток
Керуючись нормами Податкового Кодексу України, передбаченому підпунктом 134.1.1. ПКУ, згідно
Наказу № 8 від 28 грудня 2015 року керівництвом було прийнято рішення про незастосування коригування
фінансового результату з метою оподаткування.
6.8. Торговельна та інша дебіторська заборгованість
31 грудня 2017
31 грудня 2016
Торговельна дебіторська заборгованість
325
120
Аванси видані
4
3
Розрахунки з бюджетом
2
8
Розрахунки внутрішні
1
1
Інша дебіторська заборгованість
6
7130
Резерв під зменшення корисності дебіторської
(72)
заборгованості
Чиста вартість торговельної дебіторської
338
7190
заборгованості
Дебіторська заборгованість Товариства не має забезпечення.
Аналіз простроченої торговельної та іншої поточної дебіторської заборгованості, представлено
наступним чином:
31 грудня 2017
31 грудня 2016
До 30 днів
331
30-60 днів
60-90 днів
90-120 днів
Більше 120 днів
7130
Всього
331
7130
Станом на 31 грудня 2016 року та на 31 грудня 2017 року зміни у резервах під торговельну дебіторську
заборгованість, представлено нижче.
2017
2016
Резерв на початок періоду
72
72
Збільшення
Зменшення
72
Списання активів за рахунок резерву
Резерв на кінець періоду
72
6.9. Грошові кошти
31 грудня 2017
31 грудня 2016
Каса та рахунки в банках, в грн.
5
9
Каса та рахунки в банках, в долл. США
Банківські депозити, в долл. США
Всього
5
9
6.10. Статутний капітал
Станом на 31 грудня 2017 року статутний капітал Товариства складає 8 073 000,00 (вісім мільйонів
сімдесят три тисячі) гривень, сформований в повному обсязі за рахунок внесків учасників грошовими
коштами. Заборгованості учасників по внесках до статутного капіталу Товариства немає.
6.11. Короткострокові забезпечення
31 грудня 2017
31 грудня 2016
Резерв відпусток
107
90
Пенсійне забезпечення за програмою з визначеним внеском
Всього
107
90
6.12. Торговельна та інша кредиторська заборгованість
31 грудня 2017
31 грудня 2016
Торговельна кредиторська заборгованість
209
35
Розрахунки з бюджетом
Одержані аванси
Заробітна плата та соціальні внески
Інші
Всього кредиторська заборгованість
209
35
6.13. Нерозподілений прибуток
Непокритий збиток у розмірі 916 тис. грн. станом на 31 грудня 2017 року визначений на основі
фінансової звітності, підготовлений відповідно до МСФЗ.
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6.14. Поточні фінансові інвестиції
31 грудня 2017
31 грудня 2016
Облігації ТОВ «Град Інвест» дисконтні іменні
7130
Всього
7130
Облігації утримуються Товариством з метою продажу та оцінюються за справедливою вартістю
відповідно до вимог МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».
7. Розкриття іншої інформації
7.1 Умовні зобов’язання.
7.1.1. Судові позови
Судові позови у Товариства станом на 31 грудня 2017 року відсутні.
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
піддадуть 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 та резерви під знецінення, а також на ринковий
рівень цін на угоди. На думку керівництва Товариство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не
містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть 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 цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться поза
зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Товариству визначається на
підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку керівництва Товариства, додатковий
резерв під фінансові активи на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації.
7.2 Розкриття інформації про пов’язані сторони
До пов’язаних сторін або операцій з пов’язаними сторонами належать:
•
підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під контролем,
або ж перебувають під спільним контролем разом з Товариством;
•
асоційовані компанії;
•
спільні підприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником;
•
члени провідного управлінського персоналу Товариства;
•
близькі родичі особи, зазначеної вище;
•
компанії, що контролюють Товариства, або здійснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий
відсоток голосів у Товаристві;
•
програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Товариства або будь-якого
іншого суб’єкта господарювання, який є пов’язаною стороною Товариства.
Для цілей цієї фінансової звітності сторони вважаються пов’язаними, якщо одна із сторін має можливість
контролювати іншу сторону або здійснювати істотний вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових або
операційних рішень. Під час розгляду взаємовідносин з кожною можливою пов’язаною стороною увага
приділяється сутності відносин, а не їхній юридичній формі.
Пов’язані особи
Перелік пов’язаних сторін станом на 31 грудня 2017 року
Повна назва юр. особи – власника
Ідентифікаційний код за
(акціонера, учасника) Товариства
ЄДРПОУ юридичної особи
Частка в статутному
Група
№ з/п чи П.І.Б. фіз. особи – власника
- власника Товариства або
фонді , %
(акціонера, учасника) та посадової
ідентифікаційний код фіз.
особи Товариства
особи
1
2
3
4
5
А
Власники – фізичні особи
1
Рибченко Ганна Володимирівна
3000107086
100%
Б
Власники – юридичні особи
В
Керівник Товариства
2
Петров Ігор Вікторович
3008518694
0%
Всього:
100
Перелік операцій з пов’язаними сторонами, які мали місце протягом 2017 року наведено в таблиці :
Частка
в
Сума
операції
за
Ідентифікаційний статутному
№ з/п Найменування
12 місяців 2015 Суть операції
пов’язаної сторони код
фонді, %
року, тис. грн.
Рибченко Ганна
100%
1.
3000107086
0,0
Не було операцій
Володимирівна
0%
Петров
Ігор
Нарахована та виплачена
3.
3008518694
керівник
70,0
Вікторович
заробітна плата
Товариства

виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний
ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та
дебіторська заборгованість.
Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка кредитоспроможності
контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація щодо
їх спроможності виконувати боргові зобов’язання. 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 групою);
•
ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за
Національною рейтинговою шкалою;
•
ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту та
неповернення депозитів протягом останніх п’яти років.
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
відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними
для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні
фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.
Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом’якшення цінового
ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в акції та інші
фінансові інструменти з нефіксованим прибутком.
За інвестиційними активами, оціненими за 3-м рівнем ієрархії (примітка 6.3), аналіз чутливості до іншого
цінового ризику Товариство не здійснювало відповідно до п. 27 МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття
інформації».
На основі аналізу історичної волатильності фондового індексу ПФТС керівництво Товариства визначило,
що ціновий ризик для акцій українських підприємств становить +/-40,4% (у попередньому році +/-70,7%).
Потенційна зміна цін визначена на спостереженнях історичної волатильності дохідностей цього класу активів.
Потенційна волатильність визначається як така, що відповідає стандартному відхиленню річних дохідностей
акцій протягом останніх 5 років. Якщо ринкові ціни змінюватимуться за таким сценарієм, це може впливати
на вартість чистих активів.
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.
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 та іншими фінансовими активами,
зобов’язаннями, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.
Товариство має фінансові активи:
Балансова вартість на 31.12.2017 р. Балансова вартість на 31.12.2016 р.
1
2
3
Короткострокові позики банка
Торговельна та інша дебіторська
325
120
заборгованість
Інша поточна заборгованість
6
7058
Всього
331
7178
Балансова вартість на 31.12.2017 р. Балансова вартість на 31.12.2016 р.
Короткострокові позики банка
Торговельна та інша кредиторська 209
35
заборгованість
Поточна заборгованість за
довгостроковими
зобов ‘язаннями
Всього
209
35
7.4. Управління капіталом
Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:
•
зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі
забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам;
•
забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на
послуги Товариства, що відповідають рівню ризику.
Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво
аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків Товариство
здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також виплати
дивідендів та погашення існуючих позик.
7.5. Події після Балансу
Товариство не має значних подій після дати балансу, які могли суттєво вплинути на показники цієї
звітності.
Директор
Петров І. В.
Головний бухгалтер
Соловенко Н.В.
31 січня 2018 року

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності
№ 3509 від 17.12.2004р., продовжено  рішенням АПУ № 302/3 до 30.10.2019р.
Україна, м. Київ, Харківське шосе, буд. 19-А, кв. 518, тел. 585-32-53, факс. 585-32-54
п/р № 26006657168600 в ПАТ «УкрСиббанк», м. Київ, МФО 351005, ЄДРПОУ 33304128
_______________________________________________________________________________
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Керівництву,   учасникам ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ
АКТИВАМИ  «ПРОФІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», УАІБ, НКЦПФР
ЗВІТ З АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРОФІ
ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2017 року
Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ
З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРОФІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»  (далі за текстом – «Товариство»), яка включає
Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2017р., Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний
дохід), Звіт про власний капітал, Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік, і Приміток до
фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням»
нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах  фінансовий
стан ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРОФІ
ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» на 31.12.2017 року, та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився
зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
Основа для думки із застереженням
Відповідно до п. 31-36, п. 40-42 МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» Товариство має
розкривати інформацію про характер та рівень ризиків, що виникають унаслідок фінансових інструментів та
надати якісну інформацію у контексті кількісного розкриття щодо кожного типу ризику.
В   Примітці 7.3.1 до фінансової звітності Товариства не розкрита інформація щодо максимального
рівня кредитного ризику фінансових інструментів Товариства, а саме: дебіторської заборгованості станом на
31.12.2017р., рахунків в банках станом на 31.12.2017р.
В Примітці 7.3.2 до фінансової звітності Товариства не розкрита інформація щодо аналізу чутливості
фінансових інструментів Товариства (зокрема облігацій, що утримуються Товариством з метою перепродажу
та оцінюються по справедливій вартості) до цінового ризику на кінець звітного періоду, а саме не розкрито, як
зміни у відповідній змінній ризику, що були обґрунтовано можливими на цю дату, впливатимуть на прибуток
та власний капітал.
Нам не вдалося отримати достатні та прийнятні аудиторські докази щодо кількісного визначення
впливу кредитного ризику фінансових інструментів на прибуток та власний капітал Товариства та щодо
аналізу чутливості до цінового ризику, у зв’язку з тим, що таке розкриття не було підготовлено управлінським
персоналом та така інформація не є легкодоступною для аудитора.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання
впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості,
рік видання 2015, затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 04.05.2017
р. № 344 (далі за текстом - МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено у розділі
«Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню

до Товариства згідно з етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а
також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські
докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були значущими   під час
нашого аудиту річної фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого
аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не
висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Крім питань, викладених у розділі «Основа для думки із застереженням», ми визначили, що немає інших
ключових питань, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті.
Параграф з інших питань
Аудит фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року, був проведений
Приватним підприємством «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ». Аудитором було висловлено думку
із застереженням про дану звітність 28 лютого 2017 року.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності
відповідно до   МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає
потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень
внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності
Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання,
що стосується безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності
як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати
Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Управлінський персонал несе відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування
Товариства.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку.
Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує що аудит, проведений відповідно
до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом
шахрайства або помилки, вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано
очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї
фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний
скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:
•
ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок
шахрайства чи, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо
аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик
невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки,
оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або
нехтування заходами внутрішнього контролю;
•
отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки
аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності

7.3. Цілі та політики управління фінансовими ризиками
Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з ризиками і вартість чистих активів
у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб’єктивних чинників та
об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До
таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає
валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства
здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на
вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом’якшення.
7.3.1. Кредитний ризик
Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе
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системи внутрішнього контролю;
•
оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і
відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
•
доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення
про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських
доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під
значний сумнів можливість Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку
щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до
відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними,
модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого
звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на
безперервній основі;
•
оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями
інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання,
так, щоб досягти достовірного відображення.
Ми повідомляємо управлінському персоналу інформацію про запланований обсяг і час проведення
аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю,
виявлені нами під час аудиту.
Ми також надаємо управлінському персоналу  твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги
щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись
такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних
заходів.
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась управлінському персоналу ми визначаємо ті,
що мали б найбільше значення під час аудиту фінансової звітності  поточного періоду, тобто ті, які є ключовими
питаннями аудиту. При наявності таких питань ми описуємо їх в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо
законодавчим чи регулятивним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай
виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні
наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.
ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ
Ми звертаємо увагу на додаткову інформацію, яка подається до Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку згідно Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів
спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами,
затверджених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 червня 2013р. №991.
Основні відомості про ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРОФІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»
наведено в табл. 1.
Таблиця 1
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „КОМПАНІЯ З
Повне найменування Товариства
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “ПРОФІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”
Код за ЄДРПОУ
35876984
66.11 Управління фінансовими ринками;
Основні види діяльності за КВЕД
66.30 Управління фондами;
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку
Ліцензія
– діяльності з управління активами інституційних інвесторів, дата
прийняття та номер рішення про видачу ліцензії 08.07.2014 р. №883
Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Аврора»
недиверсифікованого виду закритого типу товариства з обмеженою
Перелік інституційних інвесторів,
відповідальністю «Компанія з управління активами «ПРОФІ ЕССЕТ
активи яких перебувають в управлінні МЕНЕДЖМЕНТ», код ЄДРІСІ 2331706.
КУА
Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований
корпоративний інвестиційний фонд «САТУРН» (код ЄДРПОУ
35086626).
Місцезнаходження
04053; м. Київ, вул. Артема, буд. 52 А
Генеральний директор КУА
Петров Ігор Вікторович
Відповідність розміру статутного та власного капіталу Товариства вимогам законодавства України.
Станом на 31.12.2017р. власний капітал ТОВ «КУА «ПРОФІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» становить 7 157 тис
грн. та складається з:
•
зареєстрований (пайовий) капітал – 8 073 тис. грн.;
•
непокритий збиток – 916 тис. грн.
Таким чином, станом на 31.12.2017р. розмір статутного та власного капіталу Товариства складає
8 073 тис. грн. і 7 157 тис. грн. відповідно та відповідає вимогам, викладеним в Ліцензійних вимогах
провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління
активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затвердженими Рішенням НКЦПФР від
23.07.2013р. №1281.
Інформація про активи, зобов’язання та чистий прибуток (збиток) Товариства.
Під час перевірки змісту наданих бухгалтерських звітних форм, аудиторами встановлено, що показники
в них взаємопов’язані і тотожні між собою, відповідають даним реєстрів бухгалтерського обліку, у фінансовій
звітності відображені усі   показники, які мають суттєвий вплив на звітність.   Під час перевірки розглянуті
бухгалтерські принципи оцінки окремих статей балансу, використані керівництвом, та зроблено оцінку
відповідності застосованих   принципів нормативним вимогам   щодо організації бухгалтерського обліку та
звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.
Активи Товариства
Необоротні активи
Необоротні активи Товариства станом на  31.12.2017р. не обліковуються.
Оборотні активи
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари роботи, послуги станом на 31.12.2016р. становила 120
тис. грн. Дебіторська заборгованість Товариства за продукцію, товари роботи, послуги станом на 31.12.2017р.
становить 325 тис. грн., та зросла на 205 тис. грн. порівняно з початком року.
Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами станом на 31.12.2016р. становила 3
тис. грн., станом на 31.12.2017р. становить 4 тис. грн.
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2016р. становила 8 тис. грн.,
станом на 31.12.2017р.  становить 2 тис. грн.
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків станом на 31.12.2016р. становила
1 тис. грн., станом на 31.12.2017р.  становить 1 тис. грн.
Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2016р. становила 7 058 тис. грн., станом на
31.12.2017р. становить 6 тис. грн., та зменшилась на 7052 тис. грн. порівняно з початком року.
Поточні фінансові інвестиції станом на 31.12.2017р. становлять 7130 тис. грн.
Гроші та їх еквіваленти станом на 31.12.2016 р. становили 9 тис. грн., станом на  31.12.2017р. становлять
5 тис. грн.
Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття Товариства станом на   31.12.2017р. не
обліковуються.
Зобов’язання Товариства
Довгострокові зобов’язання та забезпечення
Довгострокові зобов’язання та забезпечення Товариства станом на 31.12.2017р. не обліковуються.
Поточні зобов’язання та забезпечення
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2016 р. становила 35 тис. грн.
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2017 р. становить 209 тис. грн., та
зросла порівняно з попереднім роком на 174 тис. грн.
Поточні забезпечення Товариства станом на 31.12.2016р. становили 90 тис. грн., станом на 31.12.2017р.
складають 107 тис. грн. та представляють собою резерв на виплату відпусток.
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
Станом на 31.12.2017р. зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу,
та групами вибуття Товариства не обліковуються.
Інформація щодо непередбачених активів та/або зобов’язань Товариства
Інформація щодо наявності та обсягу непередбачених активів та/або зобов’язань, ймовірність визнання
яких в балансі Товариства є достатньо високою, відсутня.
Чистий прибуток (збиток)
Станом на 01.01.2017р. непокритий збиток Товариства складав 999 тис. грн.
За звітний період Товариство отримало чистий дохід від реалізації послуг (управління активами ІСІ) в
розмірі 540 тис. грн.,   інші операційні доходи – 71 тис. грн. та понесло витрати у вигляді витрат пов’язаних
з собівартістю наданих послуг у розмірі 235 тис. грн., адміністративних витрат в розмірі 293 тис. грн., які
включають витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи працівників Товариства, оренду
приміщення, послуги банку, аудитора та ін. Фінансовий результат за звітний період складає прибуток   в
розмірі 83 тис. грн. Станом на 31.12.2017р. непокритий збиток Товариства становить 916 тис. грн.
Формування та сплата статутного капіталу Товариства.
Відповідно до Статуту Товариства у останній редакції, затвердженій Загальними зборами учасників,
Протокол №01/15 від 20.03.2015р., статутний капітал Товариства становить 8 073 000,00 (вісім мільйонів
сімдесят три тисячі) гривень 00 коп. та сформований виключно грошовими коштами.
Учасниками Товариства станом на 31.12.2017р. є:
•
Рибченко Ганна Володимирівна, мешкає за адресою: Україна, 03126, м. Київ, вул. Стражеско
буд. 3, кв.87, володіє часткою у розмірі 100% статутного капіталу Товариства, що складає в грошовому
еквіваленті 8 073 000,00 (вісім мільйонів сімдесят три тисячі) гривень 00 коп.
Дати внесення змін до Статуту та збільшення статутного капіталу наведені в таблиці 2.

ФІНАНСОВИЙ ВІСНИК
					                        Таблиця 2.
Дата реєстрації Статуту та змін до Номер та дата Протоколу Зборів Розмір статутного капіталу, грн.
Статуту
учасників Товариства
26.03.2008р.
Протокол № 1 від 26.03.2008р.
53 000,00
21.04.2008р.
Протокол № 2 від 18.04.2008р.
8 073 000,00
26.03.2009р.
Протокол № 3 від 19.03.2009р.
8 073 000,00
24.03.2015р.
Протокол  № 01/15 від 20.03.2015р.8 073 000,00
Виконуючи аудиторські процедури, аудитори не мали змоги отримати аудиторські докази щодо сплати
статутного капіталу Товариства в 2008 році у зв’язку зі спливом терміну зберігання первинних документів,
а саме банківських виписок   АБ «Київська Русь», щодо сплати статутного капіталу Товариства. На час
проведення аудиту Товариства АБ «Київська Русь» знаходиться в стані ліквідації (Постанова правління НБУ
від 16.07.2015р. № 460 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Банк «Київська Русь»), що
унеможливлює отримати запит від АБ «Київська Русь» про рух коштів за 2008 рік.
Однак, сплата статутного капіталу Товариства підтверджується    аудиторським висновком ТОВ
«Аудиторська фірма «АРАМА» від 11.02.2015р.   щодо фінансової звітності за 2014 рік. В аудиторському
висновку   ТОВ «Аудиторська фірма «АРАМА» висловлена безумовно-позитивна думка. Аудитор Деркаченко
Т.М. (сертифікат серії А № 006440, дата видачі 17.01.2005р.), директор Антипенко Л.І. (сертифікат серії А
№ 000760, дата видачі   25.01.1996р.). Відповідно до розділу «Формування та сплата статутного капіталу»
аудиторського висновку ТОВ «Аудиторська фірма «АРАМА» сплата статутного капіталу засновниками та
учасниками Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРОФІ ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ» в 2008 році підтверджується наступним чином (Таблиця 3):
Таблиця 3
Дата сплати
Засновник/Учасник
Документ
Сума, грн.
квитанція
№5
від
03
квітня
2008
року  
03.04.2008
Климко Віктор Михайлович
банку АБ «Київська Русь»  м. Києва 26 500,00
квитанція №2 від 10 квітня 2008 року   9 550,00
10.04.2008
Климко Віктор Михайлович
банку АБ «Київська Русь»  м. Києва
квитанція №13 від 18 квітня 2008 року  16 950,00
18.04.2008
Климко Віктор Михайлович
банку АБ «Київська Русь»  м. Києва
ВАТ «Закритий
доручення № 105  від 18
недиверсифікований венчурний Платіжне
квітня 2008 року  і виписка банку  
18.04.2008
корпоративний інвестиційний
АБ
«Київська
Русь»  м. Києва від 18 8 020 000,00
фонд «Перший інвестиційноквітня 2008 року
будівельний»
Разом
8 073 000,00
В аудиторському висновку ТОВ «Аудиторська фірма «АРАМА» зроблено наступний висновок: «На
думку аудиторів, статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління
активами «ПРОФІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» сформований та сплачений учасниками повністю у встановлені
законодавством України терміни, виключно грошовими коштами, що в усіх суттєвих аспектах відповідає
вимогам чинного законодавства у сфері регулювання ринку цінних паперів».
Станом на 31.12.2017 року статутний капітал Товариства у розмірі 8 073 000,00 (вісім мільйонів сімдесят
три тисячі) гривень 00 коп. сформований відповідно до Статуту, та сплачений грошовими коштами в повному
розмірі.
Станом на 31.12.2017 року розмір статутного   капіталу ТОВ „КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
“ПРОФІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ” відповідає вимогам, викладеним в Ліцензійних вимогах провадження
професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами
інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затвердженими Рішенням НКЦПФР від
23.07.2013р. №1281.
Резервний капітал Товариства.
Формування резервного капіталу Товариства має здійснюватися відповідно до вимог п. 7.9 Статуту.
Відповідно до Статуту, розмір щорічних відрахувань до резервного капіталу становить не менше 5 відсотків
суми чистого прибутку.
Протягом 2017 року учасниками Товариства не приймалось рішень щодо формування резервного
капіталу. Станом на 31.12.2017 року резервний капітал Товариства не сформовано.
Дотримання вимог нормативно-правових актів НКЦПФР.
Товариство в цілому здійснює розкриття інформації з дотриманням вимог нормативно-правових актів
НКЦПФР, а саме вимог Положення «Про порядок  складання та розкриття інформації компаніями з управління
активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання
відповідних документів до НКЦПФР» від 02.10.2012 р. N 1343.
Система внутрішнього аудиту (контролю) Товариства.
В ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРОФІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» Протоколом № 01/14 від
12.02.2014р.  затверджено Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю),  внутрішнім аудитором
(посадовою особою для проведення внутрішнього аудиту (контролю)   призначено Єрмолову Т.В. з 03 березня
2014 р.  (Наказ № 6-п від 03.03.2014 р.).
Система внутрішнього аудиту (контролю) забезпечує відповідні заходи та процедури, що стосуються
підготовки та  достовірного представлення фінансових звітів.
Стан корпоративного управління Товариства.
           Відповідно до Статуту управління Товариством здійснюють Загальні збори Учасників Товариства
та  директор Товариства. Вищим органом є Загальні збори Учасників. Рішення прийняті Загальними зборами
Учасників у межах їх компетенції, є обов’язковими для виконання всіма Учасниками, органами управління
та посадовими особами Товариства. Загальні збори Учасників можуть ухвалювати рішення щодо будь-яких
питань діяльності Товариства.
           Виконавчим органом Товариства є  директор Товариства, що призначається рішенням Загальних
зборів Учасників. Директор підзвітний Загальним зборам Учасників та організовує виконання їх рішень.
Протягом 2017 року проводились Загальні збори Учасників щодо результатів діяльності
ПВІФ «АВРОРА» НВЗТ ТОВ «КУА «ПРОФІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», та порядку розподілу прибутку Фонду, про
визначення розміру та порядку виплати дивідендів, інших питань господарської діяльності Товариства.
Пов’язані особи Товариства.
Під час проведення аудиторських процедур було визначено  коло пов’язаних осіб Товариства:
1.
Учасники Товариства:
•
Рибченко Ганна Володимирівна - володіє часткою у розмірі 100% статутного капіталу
Товариства.
2.
Директор - Петров Ігор Вікторович  - частки у статутному капіталі не має.
Інформацію про операції з пов’язаними особами розкрито в Примітці 7.2 до фінансової звітності.
Відповідно до наданої управлінським персоналом інформації в ході перевірки аудитори не виявили
ознак існування відносин та операцій з пов’язаними особами,  що  виходять за межі нормальної діяльності
Товариства в 2017 році, які управлінський персонал раніше не ідентифікував або не розкривав аудиторам.
Події після дати балансу.
Події, які відбуваються від дати балансу до дати затвердження фінансових звітів відносяться до подій
після дати балансу. Обліковою політикою встановлено, що Товариство  коригує суми, визначені у фінансовому
звіті для відображення подій, які є коригуючими у відповідності до вимог МСФЗ. Товариство розкриває
інформацію про суттєву категорію подій, які не є коригуючими, якщо нерозкриття інформації може вплинути
на економічні рішення користувачів, прийняті на основі фінансових звітів. Подій   після дати балансу, які є
суттєвими і які можуть впливати на економічні рішення користувачів щодо Товариства, не встановлено.
Ступінь ризику Товариства на основі аналізу результатів пруденційних показників діяльності.
Відповідно до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та
вимог до системи управління ризиками, затвердженого Рішенням НКЦФР від 01.10.2015р.  №1597, Товариство
дотримується вимог до професійних учасників фондового ринку для запобігання та мінімізації впливу ризиків
на свою діяльність та з встановленою періодичністю проводить розрахунок   відповідних пруденційних
показників і подає результати цих розрахунків до НКЦПФР. Станом на 31.12.2017р. розраховані пруденційні
показники Товариства знаходяться в межах нормативних значень.
Основні відомості про аудиторську фірму.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Кволіті Аудит».
Код ЄДРПОУ 33304128.
Свідоцтво про включення до   Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №3509, видане Аудиторською
палатою України  17.12.2004р., продовжено  рішенням  АПУ №302/3 до 30.10.2019р.
ТОВ «Аудиторська фірма «Кволіті Аудит» внесено до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (реєстраційний номер Свідоцтва 242, серія
та номер Свідоцтва: П000242, строк дії: з 11.06.2013р. до 30.10.2019р.)
Партнер завдання з аудиту: Кононенко Олена Миколаївна, сертифікат аудитора №006490, дата видачі
18.12.2008р., чинний  до 18.12.2018р.
Місцезнаходження: Україна, м. Київ, Харківське шосе, буд. 19-А, кв. 518, тел./ф.585-32-53.
Основні відомості про умови договору на проведення аудиту.
Договір на проведення аудиту: № 16/18  від  02.02.2018р.
Дата початку проведення аудиту: 02 лютого 2018 року.
Дата закінчення аудиту: 22 лютого 2018 року.
Висновок надано: 22 лютого 2018 року.
Партнером завдання за аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного
аудитора, є                                                  ____________________    Кононенко О.М.
Генеральний директор  
ТОВ «АФ «Кволіті Аудит»	    _____________________    Савельєв А.О.
сертифікат серії А № 005171,    
чинний до 29.03.2021р.
Адреса аудитора: м. Київ, Харківське шосе, буд. 19-А, кв. 518
22 лютого 2018 року
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ФІНАНСОВИЙ ВІСНИК

№ 429 27.04.2018

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САТУРН»
Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності»
КОДИ
2018
01
01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД за ЄДРПОУ
35086626
«САТУРН»
Територія  м. Київ, Шевченківський район
за КОАТУУ
8039100000
Організаційно-правова форма господарювання Публічне
за КОПФГ
234
акціонерне товариство
Вид економічної діяльності Трасти, фонди та подібні фінансові
за КВЕД
64.30
суб’їкти
Середня кількість працівників*  1
Адреса, телефон вулиця Артема, буд. 52А, м. КИЇВ, 04053
3647083
Одиниця виміру: тис.грн.без десяткового знака (окрім розділу IV
Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)(форма
№2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
V
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2017 р.
Форма №1
Код за ДКУД
1801001
Код
На початок звітного На кінець звітного
Актив
рядка
періоду
періоду
1
2
3
4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
1000
первісна вартість
1001
накопичена амортизація
1002
Незавершені капітальні інвестиції
1005
Основні засоби
1010
первісна вартість
1011
знос
1012
Інвестиційна нерухомість
1015
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
1016
Знос інвестиційної нерухомості
1017
Довгострокові біологічні активи
1020
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
1021
Накопичена амортизація довгострокових біологічних
1022
активів
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
1030
підприємств
інші фінансові інвестиції
1035
260 167
260 167
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040
Відстрочені податкові активи
1045
Гудвіл
1050
Відстрочені аквізиційні витрати
1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних 1065
фондах
Інші необоротні активи
1090
Усього за розділом I
1095
260 167
260 167
II. Оборотні активи
Запаси
1100
Виробничі запаси
1101
Незавершене виробництво
1102
Готова продукція
1103
Товари
1104
Поточні біологічні активи
1110
Депозити перестрахування
1115
Векселі одержані
1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
1125
роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
1130
1
1
за виданими авансами
з бюджетом
1135
2
2
у тому числі з податку на прибуток
1136
Дебіторська заборгованість за розрахунками з
1140
нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із
1145
внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
165 323
145 494
Поточні фінансові інвестиції
1160
97 980
82 762
Гроші та їх еквіваленти
1165
2
1
Готівка
1166
Рахунки в банках
1167
2
1
Витрати майбутніх періодів
1170
Частка перестраховика у страхових резервах
1180
У тому числі в:
1181
Резервах довгострокових зобов’язань
Резервах збитків або резервах належних виплат
1182
Резервах незароблених премій
1183
Інших страхових резервах
1184
Інші оборотні активи
1190
Усього за розділом II
1195
263 308
228 260
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 1200
вибуття
Баланс
1300
523 475
488 427
Код
На
початок
звітного
На кінець звітного
Пасив
рядка
періоду
періоду
1
2
3
4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
50 001
50 001
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
1401
Капітал у дооцінках
1405
Додатковий капітал
1410
256 764
256 764
Емісійний дохід
1411
Накопичені курсові різниці
1412
Резервний капітал
1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
42 655
33 472
Неоплачений капітал
1425
(47 786)
(47 786)
Вилучений капітал
1430
(-)
(-)
Інші резерви
1435
Усього за розділом I
1495
301 634
292 451
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
1500
Пенсійні зобов’язання
1505
Довгострокові кредити банків
1510
Інші довгострокові зобов’язання
1515
Довгострокові забезпечення
1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
Цільове фінансування
1525
Благодійна допомога
1526
Страхові резерви
1530
У тому числі:
1531
Резерв довгострокових зобов’язань
Резерв збитків або резерв належних виплат
1532
Резерв незароблених премій
1533
Інші страхові резерви
1534
Інвестиційні контракти
1535
Призовий фонд
1540
Резерв на виплату джек-поту
1545
Усього за розділом II
1595
III. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600
Векселі видані
1605
Поточна кредиторська заборгованість за:
1610
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
1615
74
368
розрахунками з бюджетом
1620
у тому числі з податку на прибуток
1621
-
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розрахунками зі страхування
1625
розрахунками з оплати праці
1630
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними
1635
авансами
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками 1640
з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх
1645
1
2
розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за страховою
1650
діяльністю
Поточні забезпечення
1660
134
135
Доходи майбутніх періодів
1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
Інші поточні зобов’язання
1690
221 632
195 471
Усього за розділом III
1695
221 841
195 976
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
1700
утримуваними для продажу, та групами вибуття
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду1800
Баланс
1900
523 475
488 427
Керівник		
Гречана Світлана Миколаївна
Головний бухгалтер
Гречана Світлана Миколаївна
____________
* Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері статистики.
КОДИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
Підприємство
01
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД Дата (рік, місяць, число) 2018 01
«САТУРН»
(найменування)
за ЄДРПОУ
35086626
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за рік 2017 р.
Форма № 2
Код за ДКУД 1801003
І.ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
За звітний
За аналогічний період
Стаття
рядка
період
попереднього року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 2000
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
2010
Премії підписані, валова сума
2011
Премії, передані у перестрахування
2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 2014
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 2050
(-)
(-)
послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
2070
Валовий:
2090
прибуток
збиток
2095
(-)
(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 2105
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
Зміна інших страхових резервів, валова сума
2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових
2112
резервах
Інші операційні доходи
2120
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 2121
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і 2122
сільськогосподарської продукції
дохід від використання коштів, вивільнених від
2123
оподаткування
Адміністративні витрати
2130
(331)
(341)
Витрати на збут
2150
(-)
(-)
Інші операційні витрати
2180
(-)
(134)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 2181
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і 2182
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
2190
прибуток
збиток
2195
(331)
(475)
Дохід від участі в капіталі
2200
Інші фінансові доходи
2220
9 864
Інші доходи
2240
262
696
Дохід від благодійної допомоги
2241
Фінансові витрати
2250
(-)
(-)
Втрати від участі в капіталі
2255
(-)
(-)
Інші витрати
2270
(18 978)
(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 2275
статті
Фінансовий результат до оподаткування:
2290
221
прибуток
збиток
2295
(9 183)
(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
2305
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
2350
221
прибуток
збиток
2355
(9 183)
(-)
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Код
За
звітний
За
аналогічний період
Стаття
рядка період
попереднього року
1
2
3
4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400 Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405 Накопичені курсові різниці
2410 Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445 Інший сукупний дохід до оподаткування
2450 Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
2455 Інший сукупний дохід після оподаткування
2460 Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465 (9 183)
221
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Код
За
звітний
За
аналогічний період
Назва статті
рядка період
попереднього року
1
2
3
4
Матеріальні затрати
2500 Витрати на оплату праці
2505 13
12
Відрахування на соціальні заходи
2510 3
3
Амортизація
2515 Інші операційні витрати
2520 315
460
Разом
2550 331
475
IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
За аналогічний
Код За звітний
Назва статті
період
рядка період
попереднього року
1
2
3
4
Середньорічна кількість простих акцій
2600 Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610 Скоригований чистий прибуток (збиток) на оду просту акцію 2615 Дивіденди на одну просту акцію
2650 Керівник		
Гречана Світлана Миколаївна
Головний бухгалтер
Гречана Світлана Миколаївна		
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КОДИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
Підприємство
01
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД Дата (рік, місяць, число) 2018 01
«САТУРН»
(найменування)
за ЄДРПОУ
35086626
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за рік 2017 р.
Форма № 3
Код за ДКУД 1801004
Код
За звітний
За аналогічний період
Стаття
рядка
період
попереднього року
1
2
3
4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
3000
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
3005
у тому числі податку на додану вартість
3006
Цільового фінансування
3010
Надходження від отримання субсидій, дотацій
3011
Надходження авансів від покупців і замовників
3015
Надходження від повернення авансів
3020
Надходження від відсотків за залишками коштів на
3025
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035
Надходження від операційної оренди
3040
Надходження від отримання роялті, авторських
3045
винагород
Надходження від страхових премій
3050
Надходження фінансових установ від повернення
3055
позик
Інші надходження
3095
Витрачання на оплату:
3100
(14)
(262)
Товарів (робіт, послуг)
Праці
3105
(10)
(10)
Відрахувань на соціальні заходи
3110
(3)
(3)
Зобов’язань з податків і зборів
3115
(2)
(11)
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на
3116
(-)
(-)
прибуток
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану 3117
(-)
(-)
вартість
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків
3118
(-)
(4)
і зборів
Витрачання на оплату авансів
3135
(3)
(2)
Витрачання на оплату повернення авансів
3140
(-)
(-)
Витрачання на оплату цільових внесків
3145
(-)
(-)
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
3150
(-)
(-)
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
3155
(-)
(-)

ФІНАНСОВИЙ ВІСНИК
Інші витрачання
3190
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
3200
фінансових інвестицій
необоротних активів
3205
Надходження від отриманих:
3215
відсотків
дивідендів
3220
Надходження від деривативів
3225
Надходження від погашення позик
3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 3235
іншої господарської одиниці
Інші надходження
3250
Витрачання на придбання:
3255
фінансових інвестицій
необоротних активів
3260
Виплати за деривативами
3270
Витрачення на надання позик
3275
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 3280
іншої господарської одиниці
Інші платежі
3290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
3300
Власного капіталу
Отримання позик
3305
Надходження від продажу частки в дочірньому
3310
підприємстві
Інші надходження
3340
Витрачання на:
3345
Викуп власних акцій
Погашення позик
3350
Сплату дивідендів
3355
Витрачання на сплату відсотків
3360
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової
3365
оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
3370
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 3375
дочірніх підприємствах
Інші платежі
3390
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період
3400
Залишок коштів на початок року
3405
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
Залишок коштів на кінець року
3415
Керівник		
Гречана Світлана Миколаївна
Головний бухгалтер
Гречана Світлана Миколаївна

(3)
-35

(4)
-292

34
818
(818)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
34

4 238
11 496
(15 449)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
285

(-)
(-)
(-)
(-)

(-)
(-)
(-)
(-)

(-)

(-)

(-)
(-)
-1
2
1

(-)
(-)
-7
9
2

КОДИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
Підприємство
Дата (рік, місяць, число)
2018
01
01
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САТУРН»
                                                                                                                            (найменування)
за ЄДРПОУ
35086626
Звіт про власний капітал
за рік 2017 р.
Форма № 4
Код за ДКУД
1801005
Код
Зареєстрований
Капітал
у
Додатковий
прибуток
Стаття
Резервний капітал Нерозподілений
Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
рядка (пайовий) капітал
дооцінках
капітал
(непокритий збиток)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Залишок на початок року
4000 50 001
256 764
42 655
(47 786)
301 634
Коригування:
4005
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
4010 Інші зміни
4090 Скоригований залишок на початок року
4095 50 001
256 764
42 655
(47 786)
301 634
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
4100 (9 183)
(9 183)
Інший сукупний дохід за звітний період
4110 Дооцінка (уцінка) необоротних активів
4111 Дооцінка ( уцінка) фінансових інструментів
4112 Накопичені курсові різниці
4113 Частка іншого сукупного доходу асоційованих і
4114 спільних підприємств
Інший сукупний дохід
4116 Розподіл прибутку:
4200 Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 Відрахування до резервного капіталу
4210 Сума чистого прибутку, належна до бюджету
4215
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на створення спеціальних
4220 (цільових) фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 Внески учасників:
4240 Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
4245 Вилучення капіталу:
4260 Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
4265 Анулювання викуплених акцій (часток)
4270 Вилучення частки в капіталі
4275 Зменшення номінальної вартості акцій
4280 Інші зміни в капіталі
4290 Придбання (продаж) неконтрольованої частки в
4291 дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
4295 (9 183)
(9 183)
Залишок на кінець року
4300 50 001
256 764
33 472
(47 786)
292 451
Керівник		
Гречана Світлана Миколаївна
Головний бухгалтер
Гречана Світлана Миколаївна
Примітки до фінансової звітності
Всього оборотних активів
228260
263308
Необоротні активи, утримані
ПАТ ЗНКІФ «САТУРН»
для продажу, та групи вибуття
за рік, який закінчився 31 грудня 2017 року.
ВСЬОГО АКТИВІВ
488427
523475
ВСТУП
ВЛАСНИЙ
КАПІТАЛ
ТА
З метою забезпечення відповідності звітності вимогам МСФЗ, які неможливо воконати, використовуючи
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ  
встановлений загальнодержавний формат фінансової звітності, у цих Примітках наводиться фінансова Власний капітал
звітність у форматі, що відповідає МСФЗ, у складі:
Зареєстрований капітал
6.11
50 001
50 001
Звіт про фінансовий стан станом на 31 грудня  2017 року;
Додатковий капітал
6.12
256764
256764
Неоплачений капітал
6.11
(47786)
(47786)
Звіт про сукупні доходи за рік, який закінчився 31 грудня 2017 року;
Нерозподілений прибуток
6.13
33472
42655
Звіт про рух грошових коштів  за рік, який закінчився 31 грудня 2017 року;
Всього
власного
капіталу
292451
301634
Звіт про зміни у власному капіталі за рік, який закінчився 31 грудня 2017 року.
Інші довгострокові
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН
зобов’язання
станом на 31 грудня 2017 року
Поточні зобов’язання та
Примітки
31.12.17
31.12.16
забезпечення
АКТИВИ
Кредиторська заборгованість 6.14
368
74
Необоротні активи
за товари, роботи, послуги
Інвестиції в асоційовані
Кредиторська заборгованість
підприємства,
за розрахунками з внутрішніх
які обліковують за методом
розрахунків
2
1
участі в  капіталі
Кредиторська заборгованість 6.14
195471
221632
Довгострокові фінансові
Поточні забезпечення
6.15
135
134
інвестиції
Всього поточні зобов’язання
Інші фінансові інвестиції
6.9
260 167
260 167
та забезпечення
195976
221841
Всього необоротних активів
ВСЬОГО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
260 167
260 167
488427
ТА
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
523475
Оборотні активи
Керівник
Гречана Світлана Миколаївна
Поточні фінансові інвестиції 6.8
82762
97980
Дебіторська заборгованість за 6.7
Дата затвердження 31 січня 2018 року
виданими авансами
1
1
ЗВІТ ПРО СУКУПНІ ДОХОДИ
Дебіторська заборгованість з 6.7
Примітки
2017
2016
бюджетом
2
2
Дохід від реалізації послуг
Інша дебіторська
Собівартість послуг
6.7
Валовий :
заборгованість
145494
165323
прибуток
Грошові кошти та їх
6.10
збиток
еквіваленти
    1
    2
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ФІНАНСОВИЙ ВІСНИК
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
6.1
(331)
(341)
Витрати на збут
Інші операційні витрати
6.2
(134)
Витрати від зміни вартості активів, які
оцінюються за справедливою вартістю
Фінансовий результат від операційної
діяльності:
прибуток
збиток
(331)
(475)
Дохід від участі в капіталі
6.6
Інші фінансові доходи
6.5
9864
Інші доходи
6.4
262
696
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
6.6
Інші витрати
6.3
(18978)
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
221
збиток
(9183)
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
(9183)
221
Інший сукупний дохід до оподаткування
Сукупний дохід
(9183)
221
ВСЬОГО СУКУПНИХ ДОХОДІВ
(9183)
221
Керівник
Гречана Світлана Миколаївна
Дата затвердження 31 січня 2018 року
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за рік, що закінчися 31 грудня 2017 року
Найменування статті
Примітка
2017
2016
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції                                 
Повернення податків і зборів
Цільове фінансування
Надходження авансів від покупців та замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
(14)
(262)
Праці
(10)
(10)
Відрахувань на соціальні заходи
(3)
(3)
Зобов’язань з податків  і зборів в т.ч.:
(2)
(11)
Втрачання на оплату зобов’язань з податку на
прибуток
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків
(2)
(4)
і зборів
Витрачання на оплату авансів
(3)
(2)
Інші витрачання
(3)
(4)
Чистий рух коштів від операційної діяльності
(35)
(292)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестиції
34
4238
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Інші надходження
818
11496
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
(818)
(15449)
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства
та іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної  діяльності
34
285
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової
оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам
у дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
-1
-7
Залишок коштів на початок року
2
9
Вплив зміни валютних курсів на залишки коштів                                                                 
Залишок коштів на кінець року
1
2
Керівник
Гречана Світлана Миколаївна
Дата затвердження 31 січня 2018 року
ЗВІТ ПРО ЗМІНИ В КАПІТАЛІ
за рік, що закінчися 31 грудня 2017 року
Додатковий Неоплачений Нерозподілений   Всього
Примітки Статутний
капітал
капітал
капітал
прибуток
Залишок на 31 січня 2017 року
50 001
256 764
(47 786)
33472         
292451
Збиток за 2017 рік
(9183)
(9183)
Залишок на 31 грудня 2016 року
50 001
256 764
(47 786)
42 655         
301 634
Прибуток за 2016 рік
221
221
Залишок на 01 січня  2016 року
50 001
256 764       (47 786)
42 434
301 413
Керівник
Гречана Світлана Миколаївна
Дата затвердження 31 січня 2018 року
1.
Загальна інформація
Повна назва: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САТУРН» (далі – «Фонд»);
Скорочена назва: ПАТ ЗНКІФ «САТУРН»;
Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України:  35086626;
Дата державної реєстрації: 28.04.2007р.;
Юридична та фактична адреса: 04053, м. Київ, вул. Артема, буд 52 А
Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство;
Країна реєстрації: Україна;
Код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування:  132731;
Дата внесення до ЄДРІСІ: 10.08 2007 р.;
Свідоцтво про внесення інституту спільного інвестування до ЄДРІСІ № 731-1;
Вид ІСІ: недиверсифікований;
Тип ІСІ: закритий;  
Офіційна сторінка в Інтернеті, на якій доступна інформація про підприємство:
http://pem.uafin.net ;
Адреса електронної пошти: 35876984@ukr.net
2.
Основи підготовки, затвердження і подання фінансової звітності
Концептуальною основою фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, є бухгалтерські
політики, що базуються на вимогах МСФЗ, з урахуванням застосування МСФЗ, зокрема в частині визначення
форми та складу статей фінансових звітів згідно з МСБО 1 «Подання фінансової звітності» .   
Фінансова звітність Фонду підготовлена відповідно до МСФЗ у редакції, затвердженій Радою по
Міжнародним стандартам фінансової звітності   (Рада по МСФЗ) та розміщеній на офіційному сайті
Міністерства фінансів України за станом на 31 грудня 2017р., а також чинного законодавства.  
Припущення про безперервність
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Фінансова звітність Фонду складена на основі припущення про безперервність діяльності. Згідно з цим
припущенням Фонд розглядається як такий, що продовжуватиме свою діяльність у близькому майбутньому,
не маючи ні наміру, ні потреби ліквідуватися, припиняти діяльність або шукати захисту від кредиторів згідно
із законами або нормативними актами. Відповідно, активи й зобов’язання обліковуються на тій підставі, що
суб’єкт господарювання буде здатним продати свої активи й погасити свої зобов’язання за умови звичайної
діяльності.
Функціональна валюта та валюта подання
Функціональною валютою та валютою подання Фінансової звітності Фонду є національна валюта
України  -  українська гривня.
Дана фінансова звітність не є консолідованою та представлена в українських гривнях, а всі суми
округлені до цілих тисяч, якщо не вказано інше.
Дата затвердження фінансової звітності до випуску – 31 січня 2018 року.
2.
Суттєві положення облікової політики
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки за
справедливою вартістю інвестиційної нерухомості, яка відображається за справедливою вартістю відповідно
до МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість», та оцінки за справедливою вартістю окремих фінансових інструментів
відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», з використанням методів оцінки фінансових інструментів,
дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою вартістю». Такі методи оцінки включають використання
біржових котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту,
аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення справедливої вартості. Передбачувана
справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з використанням наявної інформації про
ринок і відповідних методів оцінки.
3.1. Облікові політики щодо фінансових інструментів
3.1.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів
Фонд визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі, коли і тільки коли воно стає
стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу
фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.
Фонд визнає такі категорії фінансових інструментів:
•
фінансовий актив, доступний для продажу;
•
інвестиції, утримувані до погашення;
•
дебіторська заборгованість;
•
фінансові зобов’язання, оцінені за амортизованою вартістю.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання Фонд оцінює їх за
їхньою справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні операції, в ході якої вони були отримані. Витрати на
придбання визнаються витратами періоду і не включаються до первісної вартості.
Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних
розділах облікової політики.
3.1.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти
Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.
Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються
у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається
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.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю,
яка дорівнює їх номінальній вартості.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється у
функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України (НБУ).
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.
3.1.3. Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою контрактне право отримати
грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта господарювання.
Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли Фонд стає
стороною контрактних відношень щодо цього інструменту. Первісна оцінка дебіторської заборгованості
здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних
грошових потоків на дату оцінки.
Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за амортизованою
собівартістю із застосуванням методу ефективного відсотка.
Якщо є об’єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість
активу зменшується на суму таких збитків прямо або із застосуванням рахунку резервів.
Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою
вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми резерву на
покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка,
на думку керівництва, достатня для покриття понесених збитків. Для фінансових активів, які є істотними,
резерви створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів, для фінансових активів, суми яких
індивідуально не є істотними - на основі групової оцінки. Фактори, які Фонд розглядає при визначенні того,
чи є у нього об’єктивні свідчення наявності збитків від зменшення корисності, включають інформацію про
тенденції непогашення заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність боржника. Для групи дебіторів
такими факторами є негативні зміни у стані платежів позичальників у групі, таких як збільшення кількості
прострочених платежів; негативні економічні умови у галузі або географічному регіоні.
Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку від зменшення
корисності зменшується і це зменшення може бути об’єктивно пов’язаним з подією, яка відбувається після
визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується
за рахунок коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості
повернення дебіторської заборгованості вона списується прямо або за рахунок створеного резерву на
покриття збитків від зменшення корисності.
Дебіторська заборгованість може бути нескасовно призначена як така, що оцінюється за справедливою
вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, якщо таке призначення усуває або
значно зменшує невідповідність оцінки чи визнання (яку інколи називають «неузгодженістю обліку»), що
інакше виникне внаслідок оцінювання активів або зобов’язань чи визнання прибутків або збитків за ними на
різних підставах.
Подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює
вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.
У разі змін справедливої вартості дебіторської заборгованості, що мають місце на звітну дату, такі зміни
визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду.
3.1.4. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату
переоцінки у прибутку або збитку
До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату
переоцінки у прибутку або збитку, відносяться акції, облігації та паї (частки) господарських товариств.
Після первісного визнання Фонд оцінює їх за справедливою вартістю.
Справедлива вартість акцій та облігацій які внесені до біржового списку, оцінюється за біржовим курсом
організатора торгівлі.
Якщо акції або облігації мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку вартості
активів такі інструменти оцінюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за відсутності
основного ринку, на найсприятливішому ринку для нього. За відсутності свідчень на користь протилежного,
ринок, на якому Фонд зазвичай здійснює операцію продажу активу, приймається за основний ринок або, за
відсутності основного ринку, за найсприятливіший ринок.
При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості, які відповідають
обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, максимізуючи використання
доречних відкритих даних та мінімізуючи використання закритих вхідних даних.
Оцінка акцій та облігацій, що входять до складу активів Фонду та перебувають у біржовому списку
організатора торгівлі і при цьому не мають визначеного біржового курсу на дату оцінки, здійснюється за
останньою балансовою вартістю.
Для оцінки акцій та облігацій, що входять до складу активів Фонду та не перебувають у біржовому
списку організатора торгівлі, та паїв (часток) господарських товариств за обмежених обставин наближеною
оцінкою справедливої вартості може бути собівартість. Це може бути тоді, коли наявної останньої інформації
недостатньо, щоб визначити справедливу вартість, або коли існує широкий діапазон можливих оцінок
справедливої вартості, а собівартість є найкращою оцінкою справедливої вартості у цьому діапазоні.
Якщо є підстави вважати, що балансова вартість суттєво відрізняється від справедливої, Фонд визначає
справедливу вартість за допомогою інших методів оцінки. Відхилення можуть бути зумовлені значними
змінами у фінансовому стані емітента та/або змінами кон’юнктури ринків, на яких емітент здійснює свою
діяльність, а також змінами у кон’юнктурі фондового ринку.
Справедлива вартість акцій, обіг яких зупинено, у тому числі цінних паперів емітентів, які включені до
Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, визначається із урахуванням наявності строків відновлення
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обігу таких цінних паперів, наявності фінансової звітності таких емітентів, результатів їх діяльності, очікування
надходження майбутніх економічних вигід.
3.1.5. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю
До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Фонд відносить векселі, які
утримуються до погашення. Після первісного визнання Фонд оцінює їх за амортизованою собівартістю,
застосовуючи метод ефективного відсотка, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є.
3.1.6. Зобов’язання.
Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із нижченаведених ознак:
•
Фонд сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню
протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
•
Фонд не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом
щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.
Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання зобов’язань.
3.1.7. Згортання фінансових активів та зобов’язань
Фінансові активи та зобов’язання згортаються, якщо Фонд має юридичне право здійснювати залік
визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов’язання
одночасно.
3.2. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів
3.2.1. Визнання та оцінка основних засобів
Фонд 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 Фонд 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.
3.2.2. Подальші витрати.
Фонд не визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування,
ремонт та технічне обслуговування об’єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В
балансовій вартості об’єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям
визнання активу.
3.2.3. Амортизація основних засобів.
Амортизація нараховується за прямолінійним методом виходячи із терміну корисної служби основного
засобу відповідно до класифікації:
Клас основних засобів
Строк корисної експлуатації ОЗ, (років)
Земля
не амортизується
земля та будівлі
від 15- 20 років
машини та обладнання
від 5-10 років
Транспортні засоби
від 5-10 років
меблі та приладдя
від 4-10 років
офісне обладнання
від 4-10 років
Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного
використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. Амортизацію
активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як
утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.
3.2.4.
активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будьяких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нематеріальних активів здійснюється із
застосуванням прямолінійного методу відповідно то строку корисного використання згідно з класифікацією.
Клас нематеріальних активів
Строк корисної експлуатації НА, (років)
Комп ютерні програми
відповідно правоустановчих документів, але не більше 20 років
Інтернет сайти
відповідно правоустановчих документів, але не більше 20 років
Торгові марки
відповідно правоустановчих документів, але не більше 20 років
Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших юридичних прав, амортизуються
протягом терміну чинності цих прав.
3.2.5. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів
На кожну звітну дату Фонд оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися.
Фонд зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума
очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається
в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від
зменшення корисності, визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх періодах, Фонд 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.
3.3. Облікові політики щодо непоточних активів, утримуваних для продажу
Фонд класифікує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартість буде
в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання. Непоточні активи,
утримувані для продажу, оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох
величин: балансовою або справедливою вартістю з вирахуванням витрат на операції, пов’язані з продажем.
Амортизація на такі активи не нараховується. Збиток від зменшення корисності при первісному чи подальшому
списанні активу до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж визнається у звіті про фінансові
результати.
3.4. Облікові політики щодо податку на прибуток
Фонд не є платником податку на прибуток, внаслідок чого не визнає  поточні та відстрочені податки.
3.5. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань
3.5.1. Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Фонд 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.
3.6. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності
3.6.1 Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.
Дохід – це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження чи
збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов’язань, результатом чого є збільшення чистих
активів, за винятком збільшення, пов’язаного з внесками учасників.
Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та критеріям визнання.
Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення зобов’язань.
Дохід від продажу фінансових інструментів або інших активів визнається у прибутку або збитку в разі
задоволення всіх наведених далі умов:
1)
Фонд передав покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю на фінансовий
інструмент або інші активи;
2)
за Фондом не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка
зазвичай пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими фінансовими інструментами або
іншими активами;
3)
суму доходу можна достовірно оцінити;
4)
ймовірно, що до Фонду надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією;
та
ґ)
витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно оцінити.
Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів
і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу.
Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів.
Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації
активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення чистих активів, за винятком
зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та одночасно з
визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів.
Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутніх
економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають
відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий стан.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов’язання
без визнання активу.
Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.
3.6.2. Витрати за позиками
Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як частина
собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Фонд капіталізує витрати на позики, які безпосередньо
відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, як частина собівартості
цього активу.
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3.6.3. Операції з іноземною валютою
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.
3.6.4. Умовні зобов’язання та активи.
Фонд не визнає умовні зобов’язання в звіті про фінансовий стан Фонду. Інформація про умовне
зобов’язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не
є віддаленою. Фонд не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли
надходження економічних вигід є ймовірним.
3.7. Застосування нових та переглянутих МСФЗ
Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку внесено зміни в такі стандарти як: МСФЗ
9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання»,   які відповідно
набувають чинності 01 січня 2018 року .
За рішенням керівництва Фонду МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання» до дати
набуття чинності не застосовується. Дострокове застосування цього стандарту не вплинуло би на фінансову
звітність Фонду за період, що закінчується 31 грудня 2017 року, оскільки Фонд не входить в сферу дії цього
стандарту.
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» впроваджує нові вимоги до класифікації та оцінки фінансових активів
і зобов’язань. Зміни внесені до стандарту впливають на фінансову звітність Фонду. Зважаючи на те, що
застосування МСФЗ раніше дати набуття чинності дозволяється, керівництвом Фонду прийнято рішення про
застосування змін внесених до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» до фінансових звітів Фонду за період, що
закінчується 31 грудня 2017 року.
Наступні стандарти не були впроваджені, тому що вони будуть застосовуватися вперше в наступних
періодах. Вони призведуть до послідовних змін в обліковій політиці та інших розкриттях до фінансової
звітності. Товариство не очікує, що вплив таких змін на фінансову звітність буде суттєвим.
Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку внесено зміни в такі стандарти як:
МСФЗ15 «Виручка за договорами з покупцями» - набуває чинності 01.01.2018 року
МСФЗ 16 «Договори оренди» - набуває чинності 01.01.2019 року
4. Основні припущення, оцінки та судження
При підготовці фінансової звітності Фонд 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 Фонду
інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області,
де такі судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та області,
в яких припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ,
наведені нижче.
4.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, керівництво
Фонду застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація була
доречною для потреб користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що
фінансова звітність:
•
подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки
Фонду;
•
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 Фонду посилається на прийнятність наведених далі джерел та
враховує їх у низхідному порядку:
1)
вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;
2)
визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та витрат
у Концептуальній основі фінансової звітності.
Під час здійснення судження керівництво Фонду враховує найостанніші положення інших органів, що
розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для розроблення
стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не
суперечать вищезазначеним джерелам.
4.2. Судження щодо справедливої вартості активів Фонду
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках,
розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату. В інших
випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових
потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів
з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».
4.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів
Керівництво Фонду 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:
1)
вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки
базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін валютних курсів,
показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також специфічних
особливостей операцій; та
2)
вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на
доходи (витрати) може бути значним.
Якби керівництво Фонду використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок, волатильності,
курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти і коригувань під час оцінки інструментів,
більша або менша зміна в оцінці вартості фінансових інструментів у разі відсутності ринкових котирувань мала
б істотний вплив на відображений у фінансовій звітності чистий прибуток та збиток.
Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати значний вплив
на передбачувану справедливу вартість.
4.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів
Керівництво Фонду застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових інструментів,
що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків
фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які
можуть бути пов’язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Фонду
фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.
4.5. Використання ставок дисконтування
Станом на 31.12.2017 середньозважена ставка за портфелем банківських депозитів у національній
валюті в банках, у яких не введено тимчасову адміністрацію або не запроваджено ліквідаційну комісію,
становила 14 % річних.
4.6. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
На кожну звітну дату Фонд проводить аналіз дебіторської заборгованості, іншої дебіторської
заборгованості та інших фінансових активів на предмет наявності ознак їх знецінення. Збиток від знецінення
визнається виходячи з власного професійного судження керівництва за наявності об’єктивних даних, що
свідчать про зменшення передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним активом у результаті однієї або
кількох подій, що відбулися після визнання фінансового активу.
5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості
5.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю
Фонд здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань, тобто такі
оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.
Метод оцінки
Класи активів та
(ринковий,
зобов’язань, оцінених за Методики оцінювання
дохідний,
Вихідні дані
справедливою вартістю
витратний)
Первісна та подальша оцінка
грошових коштів та їх еквівалентів
Грошові кошти та їх
здійснюється за справедливою
Ринковий
Офіційні курси НБУ
еквіваленти
вартістю, яка дорівнює їх номінальній
вартості
Первісна оцінка депозиту
здійснюється за його справедливою Дохідний
вартістю, яка зазвичай дорівнює
Ставки за депозитами,
Депозити (крім
номінальній вартості. Подальша (дисконтування
ефективні ставки за
депозитів до запитання) його
грошових
оцінка депозитів у національній
депозитними договорами
валюті здійснюється за справедливою потоків)
вартістю очікуваних грошових потоків
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Боргові цінні папери

Інструменти капіталу

Дебіторська
заборгованість

Первісна оцінка боргових цінних
паперів як фінансових активів
здійснюється за справедливою
вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні Ринковий,
операції, в ході якої був отриманий дохідний
актив. Подальша оцінка боргових
цінних паперів здійснюється за
справедливою вартістю.
Первісна оцінка інструментів капіталу
здійснюється за їх справедливою
вартістю, яка зазвичай дорівнює
ціні операції, в ході якої був
Ринковий,
отриманий актив. Подальша оцінка витратний
інструментів капіталу здійснюється
за справедливою вартістю на дату
оцінки.
Первісна та подальша оцінка
дебіторської заборгованості
здійснюється за справедливою
вартістю, яка дорівнює вартості
Дохідний
погашення, тобто сумі очікуваних
контрактних грошових потоків на
дату оцінки.
Первісна та подальша оцінка поточних
зобов’язань здійснюється за вартістю Витратний
погашення

№ 429 27.04.2018
Офіційні біржові курси
організаторів торгів на
дату оцінки, котирування
аналогічних боргових цінних
паперів, дисконтовані
потоки грошових коштів
Офіційні біржові курси
організаторів торгів на
дату оцінки, за відсутності
визначеного біржового
курсу на дату оцінки,
використовується остання
балансова вартість, ціни
закриття біржового
торгового дня
Контрактні умови,
ймовірність погашення,
очікувані вхідні грошові
потоки

Контрактні умови,
ймовірність погашення,
очікувані вихідні грошові
потоки
5.2. Вплив використання закритих вхідних даних (3-го рівня) для періодичних оцінок справедливої
вартості на прибуток або збиток
Не було за  звітний 2017 рік.
5.3. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості
Класи активів
1 рівень
2 рівень
3 рівень
та зобов’язань,
(ті, що мають
(ті, що не мають
(ті, що не мають
Усього
оцінених за
котирування, та
котирувань, але
котирувань і не є
справедливою
спостережувані)
спостережувані)
спостережуваними)
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
вартістю
Дата оцінки
31.12.17
31.12.16 31.12.17
31.12.16 31.12.17
31.12.16 31.12.17
31.12.16
Інвестиції доступні
для продажу
260167
260167
260167
260167
(класифіковані як довгострокові)
Інвестиції доступні
для продажу
6262
21742
6262
21742
(класифіковані як корострокові)
Інша поточна
дебіторська
116582
135560
116582
135560
заборгованість
5.4. Переміщення між рівнями ієрархії справедливої вартості
У 2017 році не було переміщення між 2-м та 3-м рівнями ієрархії.
5.5. Рух активів, що оцінюються за справедливою вартістю з використанням вихідних даних 3-го рівня
ієрархії
Класи активів,
Стаття (статті)
оцінених за
Залишки станом Придбання
станом
у прибутку або
справедливою
(продажі) / Знецінення, Залишки
на
31.12.2017
р.,
на
31.12.2016
р.,
збитку, у якій
вартістю з
переміщення тис. грн.
тис. грн.
прибутки або
використанням 3-го тис. грн.
між рівнями
збитки визнані
рівня ієрархії
Інвестиції доступні
для продажу
260167
260 167
(класифіковані як
довгострокові)
Інвестиції доступні
для продажу
(класифіковані як
короткострокові)
Інша поточна
Інші витрати
дебіторська
116582
18 978
135560
(2270)
заборгованість
5.6. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»
Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю
Балансова вартість
Справедлива вартість
2017
2016
2017
2016
1
2
3
4
5
Фінансові активи
Інвестиції доступні для продажу
260167
      260
167
260167
      260 167
(класифіковані як довгострокові)
Інвестиції доступні для продажу
6262
21742
6262
21742
(класифіковані як короткострокові)
Дебіторська заборгованість за
3
3
3
3
розрахунками
Інша дебіторська заборгованість
145494
16 5323
145494
16 5323
Грошові кошти та їх еквіваленти
1
2
1
2
Торговельна кредиторська
368
74
368
74
заборгованість
Кредиторська заборгованість за
2
1
2
1
розрахунками
Інша кредиторська заборгованість
195471
221632
195471
221632
Забезпечення
135
134
135
134
Справедливу вартість дебіторської, кредиторської заборгованості та забезпечень, неможливо визначити
достовірно, оскільки немає ринкового котирування цих активів.
Керівництво Фонду 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 звітності
6.1. Операційні витрати
Адміністративні витрати
Найменування статті витрат
2017                
2016                  
Винагорода Компанії з управління активами
240
241
Витрати на оплату праці адміністративного персоналу
16
22
в т.ч. витрати на обов’язкове державне страхування  
                    3
                    6
Створення резерву відпусток
1
1
Витрати на оренду приміщення
55
43
Консультаційні та інші послуги сторонніх організацій
17
34
Всього
331
341
Операційні витрати Фонду складаються виключно з адміністративних витрат.
6.2. Інші операційні витрати
Найменування статті витрат
2017                  
2016                
Інші операційні витрати
134
Всього
6.3. Інші витрати
Найменування статті
2017                  
2016                 
Дохід від реалізації поточних фінансових інвестицій
15 480
Собівартість реалізованих поточних фінансових
(15480)
інвестицій (облігацій та векселів українських емітентів)
Результат реалізації фінансових інвестицій: прибуток
(збиток)
Втрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю з відображенням результатів
(18978)
переоцінки у складі прибутку/збитку
Всього
(18978)
6.4. Інші доходи
Найменування статті
2017                  
2016                 
Дохід від реалізації поточних фінансових інвестицій
17306
Поточні зобов’язання
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Собівартість реалізованих поточних фінансових
(17303)
інвестицій (облігацій та векселів українських емітентів) Результат реалізації фінансових інвестицій: прибуток
3
(збиток)
Доходи від амортизації вартості активів, які оцінюються
за амортизованою вартістю з відображенням результатів 262
693
у складі прибутку/збитку
Всього
262
696
6. 5. Інші фінансові доходи
Найменування статті
2017                 
2016                
Відсотки банку
Дисконтні доходи
9864
Всього
9864
          6. 6. Доходи і витрати від участі в капіталі
Найменування статті
2017                  
2016                
Доходи від участі в капіталі
                  Втрати від участі в капіталі
                  Дебіторська заборгованість
Розкриття інформації щодо дебіторської заборгованості
Балансова вартість на
Балансова вартість на
Вид дебіторської заборгованості
31.12.2017 р.
31.12.2016 р.
Інша дебіторська заборгованість, в т. ч.:
145494
165323
Поточна дебіторська заборгованість за операціями 28521
28554
купівлі/продажу цінних паперів
Поточна дебіторська заборгованість  по договору
116582
135560
відступлення права вимоги
Інша поточна дебіторська заборгованість
391
1209
Дебіторська заборгованість за виданими авансами 1
1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з
2
2
бюджетом
Всього дебіторська заборгованість
145497
165326
6.8. Поточні фінансові інвестиції
Вид активу
Емітент
На  31.12.2017 р.
На  31.12.2016 р.
Інвестиції утримувані
до погашення (облік за
76501
76238
амортизованою вартістю) векселі
Інвестиції доступні
для продажу (облік за
       6262
      21742
справедливою вартістю) в т.ч.:
Іменні та дисконтні облігації ТОВ «Град Інвест»
                  6262
                  21742
ВСЬОГО
82762
   97980
Розкриття інформації щодо поточних фінансових інвестицій
Визначення справедливої вартості інвестицій доступних для продажу ґрунтується на офіційно
опублікованих цінах котирування на біржовому ринку, а в разі відсутності котирувань, згідно договірної
вартості, що сформувалась на позабіржовому ринку.
Векселі відображаються за амортизованою вартістю.
Інформація про переоцінку фінансових інвестицій в 2017 році наведена в таблиці:
дооцінка / амортизація
уцінка
акції
облігації
векселі
262
Всього:
262
6.9. Довгострокові фінансові інвестиції
Розкриття інформації щодо довгострокових фінансових інвестицій
Вид активу
Емітент
На  31.12.2017 р.
На  31.12.2016 р.
Інвестиції доступні
для продажу (облік за
    260 167
    260 167
справедливою вартістю) в т.ч.:
Корпоративні права
ТОВ «Арт-Пласт»
                 1 600
                 1 600
Корпоративні права
ТОВ «Традекс-Трейд»                                              258 567
   258 567
ВСЬОГО
  260 167
  260 167
Для оцінки корпоративних прав, що входять до складу активів Фонду та не перебувають у біржовому
списку організатора торгівлі, за обмежених обставин наближеною оцінкою справедливої вартості за
припущеннями Фонду є собівартість. Так як наявної останньої інформації недостатньо, щоб визначити
справедливу вартість, а також існує широкий діапазон можливих оцінок справедливої вартості, тому,
собівартість є найкращою оцінкою справедливої вартості у цьому діапазоні.
6.10. Грошові кошти та їх еквіваленти
Станом на 31.12.2017 р. грошові кошти представлені виключно грошовими коштами в національній
валюті на банківському рахунку в сумі 1 тис. грн.
31 грудня 2017
31 грудня 2016
Рахунки в банках, в грн.
561,38
1 920,00
у т.ч.
АТ «ПроКредит Банк»
561,38
1 920,00
ПАТ «Банк «Київська Русь»
ПАТ КБ «Євробанк»
Грошові  кошти  обмежені у використанні (за
82471604,36
82471604,36
претензіями) в ПАТ «Банк «Київська Русь»
Нараховано резерв (переоцінка) по грошовим коштам в ( 82471604,36)
(
82471604,36)
ПАТ «Банк «Київська Русь»
Всього грошових коштів
561,38
1920,00
6.11.Акціонерний капітал
Розкриття інформації щодо акціонерного капіталу
Зареєстрований капітал
На  31.12.2017 р.
На  31.12.2016 р.
Зареєстрований (акціонерний) капітал
50 001
50 001
Неоплачений капітал
(47 786)
(47 786)
Розмір зареєстрованого   капіталу Фонду складає   50 001 тис. грн. (п’ятдесят   мільйонів одна тисяча
гривень).
Зареєстрований капітал розподілений на 4 762 (чотири тисячі сімсот шістдесят дві) штук простих
іменних акцій.
Номінальна вартість однієї акції становить 10,5 тис. грн. (десять тисяч п’ятсот гривень). Форма існування
акцій  – документарна .
Склад акціонерів станом на 31.12.2017р.
Вартість сплачених
Частка участі в
Кількість сплачених
Акціонери
акцій,
акціонерному капіталі,
(викуплених) акцій, штук (викуплених)
тис. грн.
%
Ткач О. Л.
              20
                 210
       0,4200
Бездітко В. А.
              20
                 210
0,4200
Массальський А. В.
              26
                 273
0,5460
ТОВ «Традекс-Трейд»
145
1 522
          3,0449
ВСЬОГО
211                               
                    2 215
         4,4309
Дивіденди по акціях нараховуються та виплачуються відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів
Фонду. Протягом 2017 року дивіденди не нараховувались та не виплачувались.
Порядок та термін викупу акцій компанією з управління активами на вимогу акціонерів визначений
Регламентом Фонду. Протягом 2017 року викуп акцій у акціонерів не проводився.
6.12. Додатковий капітал
Додатковий капітал Фонду в сумі   256 764 тис. грн. повністю складається з емісійного доходу,
отриманого в 2011 та у  2012 роках за результатами розміщення інструментів власного капіталу, а саме 85
штук акцій номінальною вартістю 892,5 тис. грн. та 58 штук акцій номінальною вартістю 609 тис. грн.
6.13. Нерозподілений прибуток
Нерозподілений прибуток Фонду в сумі 33472 тис. грн. визначений на основі фінансової звітності,
підготовленої відповідно до МСФЗ за рік, який закінчився 31.12.2017 р.
Протягом 2017 року прибуток не розподілявся та дивіденди не виплачувались.
6.14. Кредиторська заборгованість
Розкриття інформації щодо кредиторської заборгованості:
Балансова вартість на
Балансова вартість на
Вид кредиторської заборгованості
31.12.2017 р.
31.12.2016 р.
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, 368
74
послуги
Поточна кредиторська заборгованість за операціями
купівлі/ продажу цінних паперів
195471
221 632
за амортизованою вартістю, яка відповідає вартості
погашення
В тому числі пов’язаних осіб:
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

№ 429 27.04.2018

ФІНАНСОВИЙ ВІСНИК

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх
розрахунків
2
1
ВСЬОГО поточна кредиторська заборгованість
195841
221 707
Інші довгострокові зобов’язання
Всього зобов’язань
195841
221 707
Середній термін погашення кредиторської заборгованості згідно договорів Фонду становить 365 днів.
Простроченої кредиторської заборгованості за рік, який закінчився 31 грудня 2017 року Фонд не
обліковував та не визнавав дохід від її списання.
6.15. Поточні забезпечення
Розкриття інформації щодо поточних забезпечень:
Балансова вартість на
Балансова вартість на
Вид забезпечення
31.12.2017 р.
31.12.2016 р.
Забезпечення (резерв) на виплату відпусток 5
4
Інші резерви
130
130
Протягом 2017 року використання резерву не відбулося. Протягом наступних періодів за рахунок
резерву планується витратити та списати суму відпускних персоналу.
7. Розкриття іншої інформації
7.1 Розкриття операцій з пов’язаними сторонами
Для цілей цієї фінансової звітності сторони вважаються пов’язаними, якщо одна із сторін має можливість
контролювати іншу сторону або здійснювати істотний вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових або
операційних рішень. Під час розгляду взаємовідносин з кожною можливою пов’язаною стороною   увага
приділяється сутності відносин, а не їхній юридичній формі.
Перелік основних пов’язаних сторін по відношенню до Фонду:
Частка участі в акціонерному капіталі,
Найменування
%
Ткач Олександр Львович,  фізична особа
                 0,4200
Бездітко Володимир Антонович  , фізична особа
                 0,4200
Массальський  Андрій Вікторович, фізична особа
                  0,5460
Гречана С.М.,  фізична особа, керівник
                      0
ТОВ «Традекс-Трейд»
                       3,0449
Петров І.В., фізична особа, директор ТОВ «КУА «ПРОФІ ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ»
Витрат, визнаних протягом періоду щодо безнадійних або сумнівних боргів пов’язаних сторін у звітному
році не було.
Умови ведення господарської діяльності із пов’язаними сторонами визначаються на основі умов,
характерних для кожного договору або операції.
Сума винагороди управлінського персоналу Фонду в 2017 році склала  12 тис. грн.
Фонд володіє корпоративними правами (частками, акціями) у юридичних особах у розмірі більше 10%
статутного капіталу, однак такі акції та частки призначені для формування інвестиційного портфелю Фонду, а
не для здійснення вирішального впливу на управління чи господарську діяльність таких суб’єктів.
7.2. Витрати на персонал і виплати працівникам
Персоналу Фонду нараховується щомісячна заробітна плата. Крім того працівникам оплачується
щорічна відпустка.
В 2016 році Фонд здійснював обов’язкові нарахування і сплату єдиного соціального внеску в розмірі  22% від суми нарахованої заробітної плати за місяць.
Нарахування єдиного соціального внеску розраховуються на основі нарахованої заробітної плати
кожного працівника і відносяться на витрати в періоді нарахування.
     Середньооблікова чисельність персоналу за 2017 рік – 1.
     Витрати на персонал за 2017 рік                         – 12 тис. грн.
     в тому числі  на управлінський персонал          –  12 тис. грн.
7.3 Ризики
Управління ризиком капіталу - Метою Фонду у питаннях управління капіталом є захист здатності Фонду
продовжувати свою діяльність на безперервній основі для того, щоб забезпечити прибутки акціонерам та
вигоди іншим зацікавленим сторонам, а також забезпечувати виконання вимог українського  законодавства та

регулятивних вимог НКЦПФР, загальнодержавного регулятивного органу в сфері цінних паперів та фондового
ринку.  
Фонд повинен виконувати певні вимоги до капіталу, які висуваються до нього зовнішніми організаціями.
Згідно з українським законодавством чисті активи акціонерного товариства не повинні бути менше за суму
його зареєстрованого акціонерного капіталу. Станом на 31 грудня 2017  Фонд виконував ці вимоги до капіталу.   
Відповідно  до  українського  законодавства   розмір  активів  Фонду,  як інвестиційного фонду, повинен
відповідати мінімальному обсягу активів  ІСІ (інституту  спільного інвестування).  
Станом на 31 грудня 2017 Фонд виконувало ці вимоги до активів.   
Основні категорії фінансових інструментів
Основні фінансові зобов’язання Фонду включають лише кредиторську заборгованість.
Фонд має різноманітні фінансові активи.
Фінансові активи
2017
2016
Довгострокові фінансові інвестиції                   260 167          260 167                          
Поточні фінансові активи                                    82 762            97 980                   
Дебіторська заборгованість                              145 497          165 326                     
Грошові кошти та їх еквіваленти                                 1                     2                         
Всього фінансових активів
488 427
523 475
Фінансові зобов’язання
2017
2016
Кредиторська заборгованість                           195841             221 712   
Поточні забезпечення                  	                  135                    134
Всього фінансових зобов’язань
195 841
221 841
В результаті діяльності Фонду  виникають різноманітні фінансові ризики, які включають ризики зміни
ринкової вартості фінансових інвестицій, кредитний ризик, ризик ліквідності а також ризики зміни відсоткових
ставок.  Фонд не має політики управління ризиками для хеджування своїх фінансових ризиків.
Кредитний ризик – Кредитний ризик являє собою ризик того, що клієнти можуть не виконати повністю
або частково свої зобов’язання перед Фондом вчасно, що призведе до фінансових збитків Фонду.
Фонд не має офіційно затвердженої кредитної політики для клієнтів. Станом на 31.12 2017 Фонд  
формує резерв на покриття збитків від знецінення дебіторської заборгованості.
Максимальна сума кредитного ризику представлена балансовою вартістю фінансових активів.
Максимальна сума кредитного ризику станом на 31.12 2017 та 31.12.2016 була представлена таким чином:
                                                                                                   2017
2016
Довгострокові фінансові інвестиції                                        260 167                  260 167
Поточні фінансові активи                                                         82 762                    97 980
Дебіторська заборгованість                                                   145 497                  165 326
Грошові кошти та їх еквіваленти                                                      1                             2
Всього
488 427
523 475
Ризик ліквідності – Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Фонд не зможе погасити свої
зобов’язання по мірі їх виникнення. Як правило, Фонд в змозі покривати відтік грошових коштів за рахунок
надходжень грошових коштів в результаті господарської діяльності Фонду.
З метою управління ризиком ліквідності Фонд  постійно контролює майбутні очікувані грошові потоки
від операцій з клієнтами.
Валютний ризик – Валютний ризик являє собою ризик того, що фінансові результати Фонду зазнають
негативного впливу у результаті змін курів обміну валют, які мають відношення до операцій Фонду. Фонд не
здійснює операцій деномінованих в іноземних валютах.
Ризик зміни відсоткових ставок -   Ризик зміни відсоткових ставок являє собою ризик того, що
плаваючі відсоткові ставки негативно вплинуть на фінансові результати Фонду. Фонд не використовує  будьяких похідних фінансових інструментів для управління своїм ризиком зміни відсоткових ставок. Водночас,
більшість фінансових активів та зобов’язань Фонду мають фіксовані ставки, отже цей ризик має обмежений
характер.  
8.Події після дати балансу
Фонд не має значних подій після дати балансу, які могли суттєво вплинути на показники цієї звітності.
Керівник
Гречана Світлана Миколаївна
Дата затвердження 31 січня 2018 року

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності
№ 3509 від 17.12.2004р., продовжено  рішенням АПУ № 302/3 до 30.10.2019р.
Україна, м. Київ, Харківське шосе, буд. 19-А, кв. 518, тел. 585-32-53, факс. 585-32-54
п/р № 26006657168600 в ПАТ «УкрСиббанк», м. Київ, МФО 351005, ЄДРПОУ 33304128
_______________________________________________________________________________
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Керівництву, акціонерам
ПАТ «ЗНКІФ «САТУРН»,
НКЦПФР
ЗВІТ З АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Публічного акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САТУРН», активи якого перебувають в управлінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРОФІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» за фінансовий
рік, що закінчився 31 грудня 2017 року
Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САТУРН» (далі за текстом – «Фонд»), яка
включає Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2017р., Звіт про фінансові результати (Звіт про
сукупний дохід), Звіт про власний капітал, Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік, і
Приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.
На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в розділі «Основа для думки із застереженням»
нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах  фінансовий
стан Публічного акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САТУРН» на 31.12.2017 року, та його фінансові результати і грошові потоки за рік,
що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
Основа для думки із застереженням
1) Відповідно до п. 40-42 МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» Фонд має розкривати
інформацію про характер та рівень ризиків, що виникають унаслідок фінансових інструментів та надати якісну
інформацію у контексті кількісного розкриття щодо кожного типу ризику.
В Примітці 7.3 до фінансової звітності Фонду не розкрита інформація щодо аналізу чутливості
фінансових інструментів (зокрема фінансових інвестицій Фонду) до цінового ризику на кінець звітного
періоду, а саме не розкрито, як зміни у відповідних змінних ризику, що були обґрунтовано можливими на цю
дату, впливатимуть на прибуток та власний капітал Фонду.
Нам не вдалося отримати достатні та прийнятні аудиторські докази щодо аналізу чутливості до цінового
ризику, у зв’язку з тим, що таке розкриття не було підготовлено управлінським персоналом та така інформація
не є легкодоступною для аудитора.
2) Як зазначено в Примітці 5.3, Фонд здійснює оцінку довгострокових фінансових інвестицій за
справедливою вартістю. Відповідно до Примітки 6.9, в складі довгострокових фінансових інвестицій Фонду
відображено корпоративні права. При цьому, протягом 2017 року переоцінка довгострокових фінансових
інвестицій Фондом не здійснювалась, як це вимагається п. 5.2 МСФЗ   9 «Фінансові інструменти».
Управлінський персонал Фонду приймає за справедливу вартість фінансових інвестицій – корпоративних  
прав 3 рівня ієрархії справедливої вартості (ті, що не мають котирувань) загальною вартістю 260 167 тис. грн.
- собівартість їх придбання. Ми не змогли отримати прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі для
отримання впевненості, що  така оцінка довгострокових фінансових інвестицій буде доречна, так як відсутні
аудиторські звіти  щодо фінансових звітів компаній, чиїми корпоративним правами володіє Фонд станом на
31.12.2017р., а також інша фінансова інформація. Отже, нам не вдалося визначити вплив незастосування
Фондом оцінок справедливої вартості до статті «Довгострокові фінансові інвестиції».
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого
надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання
впевненості, рік видання 2015, затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від
04.05.2017 р. № 344 (далі за текстом - МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено
у розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по
відношенню до Фонду згідно з етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової
звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані
нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із
застереженням.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були значущими   під час
нашого аудиту річної фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого
аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не
висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Крім питань, викладених у розділі «Основа для думки із застереженням», ми визначили, що немає інших
ключових питань, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті.
Параграф з інших питань
Аудит фінансової звітності Фонду за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року, був проведений Приватним
підприємством «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ». Аудитором було висловлено думку із
застереженням про дану звітність 27 березня 2017 року.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за

фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності
відповідно до   МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає
потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень
внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності
Фонду продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що
стосується безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як
основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Фонд
чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом
фінансового звітування Фонду.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку.
Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує що аудит, проведений відповідно
до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом
шахрайства або помилки, вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано
очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї
фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний
скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:
•
ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок
шахрайства чи, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо
аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик
невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки,
оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або
нехтування заходами внутрішнього контролю;
•
отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки
аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності
системи внутрішнього контролю;
•
оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і
відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
•
доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення
про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських
доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний
сумнів можливість Фонду продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування
такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів
інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою
думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім
майбутні події або умови можуть примусити Фонд припинити свою діяльність на безперервній основі;
•
оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями
інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання,
так, щоб досягти достовірного відображення.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований
обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів
внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали
відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли
б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо
відповідних застережних заходів.
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими
повноваженнями, ми визначили ті, що мали б найбільше значення під час аудиту фінансової звітності  
поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. При наявності цих питань ми описуємо їх
в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регулятивним актом заборонено публічне
розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід
висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити
його корисність для інтересів громадськості.
ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ
Ми звертаємо увагу на додаткову інформацію, яка подається до Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку згідно Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів
спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами,
затверджених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 червня 2013р. №991.
Основні відомості про Фонд
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ   ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ   НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САТУРН» , (далі – Фонд).
Код за ЄДРПОУ 35086626.
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ФІНАНСОВИЙ ВІСНИК
Види діяльності за КВЕД: 64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти.
Тип: закритий.
Вид: недиверсифікований.
Свідоцтво № 731-1 про внесення до Єдиного державного реєстру інститутів   спільного інвестування
видане 27.11.2012р. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний код за ЄДРІСІ
132731.
Строк  діяльності Фонду – 50 (п’ятдесят) років з дня внесення Фонду до Єдиного державного реєстру
інститутів спільного інвестування (дата внесення Фонду до ЄДРІСІ – 10.08.2007р.).
Місцезнаходження Фонду: Україна, 04053, м. Київ, вул. Артема, буд. 52 А.
Основні відомості про ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРОФІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»
наведено в табл. 1.
Таблиця 1
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “ПРОФІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”
35876984
66.11 Управління фінансовими ринками;
Основні види діяльності за КВЕД
66.30 Управління фондами;
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку
Ліцензія
– діяльності з управління активами інституційних інвесторів, дата
прийняття та номер рішення про видачу ліцензії 08.07.2014 р. №883
Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Аврора»
недиверсифікованого виду закритого типу товариства з обмеженою
Перелік інституційних інвесторів,
відповідальністю «Компанія з управління активами «ПРОФІ ЕССЕТ
активи яких перебувають в управлінні МЕНЕДЖМЕНТ», код ЄДРІСІ 2331706.
КУА
Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований
корпоративний інвестиційний фонд «САТУРН» (код ЄДРПОУ
35086626).
Місцезнаходження
04053; м. Київ, вул. Артема, буд. 52 А
Генеральний директор КУА
Петров Ігор Вікторович
Формування та сплата статутного капіталу Фонду
Відповідно до останньої редакції Статуту, затвердженої Загальними зборами учасників (Протокол
№4-24/15 від 24.04.2015 р.) та зареєстрованого   20 травня 2015 р., статутний капітал Фонду становить
50 001 000,00 (п’ятдесят мільйонів одна тисяча) гривень 00 копійок та поділяється на 4 762 (чотири тисячі
сімсот шістдесят дві) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 10 500,00 (десять тисяч п’ятсот)
гривень кожна.
Розмір статутного капіталу  ПАТ ЗНКІФ «САТУРН» відповідає установчим документам.
Внески до статутного капіталу Фонду були сплачені засновниками (учасниками) виключно грошовими
коштами. Сплата підтверджується наступними банківськими виписками:
•
АБ «Банк регіонального розвитку» (МФО 300540) від 20.02.2007 р. по п/р № 265073124701 на
суму 250 000,00 грн.;
•
АБ «Банк регіонального розвитку» (МФО 300540) від 14.03.2007 р. по п/р № 265073124701 на
суму 12 500,00 грн.;
•
АБ «Банк регіонального розвитку» (МФО 300540) від 06.07.2007 р. по п/р № 265073124701 на
суму 262 500,00 грн.;
•
АБ «Банк регіонального розвитку» (МФО 300540) від 07.02.2008 р. по п/р № 265073124701 на
суму 189 000,00 грн.;
•
АБ «Київська Русь» (МФО 319092) від 12.05.2011 р. по п/р № 2650166138001 на суму 160 000
000,00 грн.;
•
АБ «Київська Русь» (МФО 319092) від 17.05.2011 р. по п/р № 2650166138001 на суму 88 847,00
грн.;
•
АБ «Київська Русь» (МФО 319092) від 28.11.2013 р. по п/р № 2650166138001 на суму
98 176 230,54 грн.
Станом на 31.12.2017р. статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САТУРН» сплачений грошовими коштами
в розмірі 2 215 500,00 (два мільйони двісті п’ятнадцять тисяч п’ятсот) гривень, що становить 4,43 % від
оголошеного статутного капіталу. Додатковий капітал становить 256 763 577,54 грн. і сформований за рахунок
перевищення вартості продажу інвестиційних сертифікатів над номінальною вартістю.
Станом на 31.12.2017р. неоплачений капітал становить 47 785 500,00 (сорок сім мільйонів сімсот
вісімдесят п’ять тисяч п’ятсот) гривень, що становить 95,57 % від оголошеного статутного капіталу.  
Інформація про активи, зобов’язання та чистий прибуток (збиток) Фонду
Під час перевірки змісту наданих бухгалтерських звітних форм, аудиторами встановлено, що показники
в них взаємопов’язані і тотожні між собою, відповідають даним реєстрів бухгалтерського обліку, у фінансовій
звітності відображені усі   показники, які мають суттєвий вплив на звітність.   Під час перевірки розглянуті
бухгалтерські принципи оцінки окремих статей балансу, використані керівництвом, та зроблено оцінку
відповідності застосованих   принципів нормативним вимогам   щодо організації бухгалтерського обліку та
звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.
Фінансова звітність Фонду підготовлена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Міжнародних стандартів
фінансової звітності у редакції, затвердженій Радою по Міжнародним стандартам фінансової   звітності та
розміщеній на офіційному сайті Міністерства фінансів України, а також чинного законодавства.
Активи Фонду
Необоротні активи
Довгострокові фінансові інвестиції станом на 31.12.2016р. становили 260 167 тис. грн.  Довгострокові
фінансові інвестиції Фонду станом на 31.12.2017р. становлять 260 167   тис. грн. Протягом 2017 року
переоцінок довгострокових фінансових інвестицій не здійснювалось.
Оборотні активи
Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами станом на 31.12.2016р. та станом на
31.12.2017р.  становить 1 тис. грн.
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2016р. та станом на
31.12.2017р.  становить 2 тис. грн.
Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2016р. становила 165 323 тис. грн., станом на
31.12.2017р. становить 145 494 тис. грн. Інша поточна дебіторська заборгованість зменшилась порівняно з
попереднім періодом на 19 829 тис. грн., що пов’язано із знеціненням дебіторської заборгованості.  
Поточні фінансові інвестиції Фонду станом на 31.12.2016р. становили 97 980 тис. грн., поточні фінансові
інвестиції Фонду станом на 31.12.2017р. становлять 82 762 тис. грн. Поточні фінансові інвестиції зменшилися
на 15 218 тис. грн., що пов’язано із здійсненням операцій продажу фінансових інвестицій.
Гроші та їх еквіваленти станом на 31.12.2016 р. становили 2 тис. грн., станом на  31.12.2017р. становлять
1 тис. грн.
Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття Фонду станом на   31.12.2017р. не
обліковуються.
Зобов’язання Фонду
Довгострокові зобов’язання та забезпечення
Довгострокові зобов’язання та забезпечення Фонду станом на 31.12.2017р. не обліковуються.
Поточні зобов’язання та забезпечення
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2016 р. та на 31.12.2017р.
становить 74 тис. грн. та 368 тис. грн. відповідно.
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків   станом на 31.12.2016 р. та на
31.12.2017р. становить 1 тис. грн. та 2 тис. грн. відповідно.
Поточні забезпечення станом на 31.12.2016 р. та на 31.12.2017р. становлять 134 тис. грн. та 135 тис.
грн. відповідно.
Інші поточні зобов’язання Фонду   станом на 31.12.2016р. становили 221 632 тис. грн., станом на
31.12.2017 р. інші поточні зобов’язання Фонду становлять 195 471 тис. грн. Протягом 2017 року інші поточні
зобов’язання Фонду зменшились на 26 161 тис. грн.  
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
Станом на 31.12.2017р. зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу,
та групами вибуття Фонду не обліковуються.
Інформація щодо непередбачених активів та/або зобов’язань Товариства
Інформація щодо наявності та обсягу непередбачених активів та/або зобов’язань, ймовірність визнання
яких в балансі Фонду є достатньо високою, відсутня.
Власний капітал
Власний капітал Фонду станом на 31.12.2017р.  становить 292 451 тис. грн. та складається з:
• зареєстрований (пайовий) капітал –  50 001 тис. грн.;
• неоплачений капітал  (від’ємний)  - 47 786 тис. грн.;
• додатковий капітал – 256 764 тис. грн.;
• нерозподілений прибуток  – 33 472  тис. грн.
Чистий прибуток (збиток)
Станом на 01.01.2017р. нерозподілений прибуток Фонду складав 42 655 тис. грн.
За звітний період інші фінансові доходи Фонду становлять   9 864 тис. грн., інші доходи   - 262 тис.
грн. В звітному періоді адміністративні витрати Фонду  склали 331 тис. грн., інші витрати Фонду становлять
18 978 тис. грн. Фінансовий результат Фонду за звітний період - збиток  в розмірі 9 183 тис. грн. Станом на
31.12.2017р. нерозподілений прибуток Фонду становить 33 472 тис. грн.. Нерозподілений прибуток Фонду
зменшився порівняно з попереднім періодом на 9 183 тис. грн. за рахунок отриманого збитку в поточному
Повне найменування Товариства
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періоді.
Дотримання вимог нормативно-правових актів НКЦПФР, що регулюють порядок визначення вартості
чистих активів Фонду
Аудиторських доказів, щодо недотримання Фондом вимог «Положення про порядок визначення вартості
чистих активів інститутів спільного інвестування» затвердженого рішенням НКЦПФР від 30.07.2013р. №1336,
які, як це загальновизнано, безпосередньо впливають на визначення суттєвих сум та розкриття інформації
у фінансовій звітності Фонду, під час виконання аудиторських процедур аудиторами не отримано.  Вартість
чистих активів Фонду станом на 31.12.2017 р. становить 292 451 тис. грн.
Відповідність складу та структури активів, що перебувають у портфелі Фонду, вимогам законодавства
Аудиторських доказів щодо недотримання Фондом вимог щодо структури та складу активів
недиверсифікованого ІСІ під час виконання аудиторських процедур аудиторами не отримано.
Дотримання вимог нормативно-правових актів НКЦПФР, що регулюють порядок про склад та розмір
витрат Фонду
Аудиторських доказів, щодо недотримання Фондом вимог «Положення про склад та розмір витрат, що
відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування» затвердженого рішенням НКЦПФР від
13.08.2013р. №1468, які, як це загальновизнано, безпосередньо впливають на визначення суттєвих сум та
розкриття інформації у фінансовій звітності Фонду, під час виконання аудиторських процедур аудиторами
не отримано.
За період, що перевіряється, Фондом понесені витрати на винагороду компанії з управління активами,
винагороду аудиторській компанії, винагороду зберігачеві та депозитарію Фонду, розрахунково-касове
обслуговування, інші витрати, пов’язані із забезпеченням діяльності Фонду.
Дотримання законодавства в разі ліквідації Фонду
Під час проведеної перевірки компанія з управління активами не приймала жодних рішень щодо
ліквідації Фонду та аудиторами не встановлено жодних підстав для прийняття рішення КУА про ліквідацію
Фонду.
Відповідність розміру активів Фонду мінімальному обсягу активів
Мінімальний обсяг активів Фонду, відповідно до вимог чинного законодавства, має відповідати сумі
активів, що становить 1250 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому законом на день
реєстрації корпоративного фонду як юридичної особи.
Станом на 31.12.2017р. активи Фонду складають 488 427 тис. грн., що відповідає вимогам законодавства.
Наявність та відповідність системи внутрішнього аудиту (контролю) Фонду
В ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРОФІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» Протоколом № 01/14 від
12.02.2014р.  затверджено Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю),  внутрішнім аудитором
(посадовою особою для проведення внутрішнього аудиту (контролю)   призначено Єрмолову Т.В. з 03 березня
2014 р.  (Наказ № 6-п від 03.03.2014 р.).
Система внутрішнього (аудиту) контролю забезпечує відповідні заходи та процедури, що стосуються
підготовки та достовірного представлення фінансових звітів.
При проведені аудиту фінансової звітності ми не отримали жодних доказів щодо того, що шахрайство
на Фонді існує або може існувати.
Стан корпоративного управління
Вищим органом управління Фонду є Загальні збори акціонерів – власників акцій ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«САТУРН».
Виконавчим органом Фонду є Наглядова рада, яка складається з акціонерів або їх представників та має
кількісний склад та строк повноважень, встановлений Загальними зборами акціонерів.
Останні чергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ  
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САТУРН»   були проведені 24 квітня 2017
року Протокол № 4-24/17 . На них було розглянуто та затверджено звіт Наглядової ради Фонду за 2016 рік та
фінансову звітність Фонду за 2016 рік.
Стан корпоративного управління Фонду відповідає вимогам чинного законодавства.
Пов’язані особи Фонду
Інформація про власників Фонду, що володіють у статутному капіталі часткою більш ніж   10% , та
керівника Фонду станом на 31.12.2017 року наведена в таблиці 2:
					                Таблиця 2
Повне найменування юридичної особи - власника (держателя
в статутному
N з/п
інвестсертифікатів) чи прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - власника Частка
капіталі Фонду, %
(держателя інвестсертифікатів) та посадової особи КУА
1
Власники, що володіють часткою більш ніж 10% - відсутні
2
Голова Наглядової Ради – Гречана Світлана Миколаївна
0
3
Керівник компанії з управління активами – Петров Ігор Вікторович
0
Фонд володіє корпоративними правами  (частками, акціями) у юридичних особах у розмірі більше 10%
статутного капіталу, однак такі акції та частки призначені для формування інвестиційного портфелю Фонду, а
не для здійснення вирішального впливу на управління чи господарську діяльність таких суб’єктів.  
Інформацію про операції з пов’язаними особами Фонду розкрито в Примітці 7.1 до фінансової звітності.
Відповідно до наданої управлінським персоналом інформації в ході перевірки аудитори не виявили
ознак існування відносин та операцій з пов’язаними сторонами,  що  виходять за межі нормальної діяльності
Фонду в 2017 році, які управлінський персонал раніше не ідентифікував або не розкривав аудиторам.
Події після дати балансу
Події, які відбуваються від дати балансу до дати затвердження фінансових звітів відносяться до подій
після дати балансу. Обліковою політикою встановлено, що Фонд  коригує суми, визначені у фінансовому звіті
для відображення подій, які є коригуючими у відповідності до вимог МСФЗ. Фонд розкриває інформацію про
суттєву категорію подій, які не є коригуючими, якщо нерозкриття інформації може вплинути на економічні
рішення користувачів, прийняті на основі фінансових звітів. Подій  після дати балансу, які є суттєвими і які
можуть впливати на економічні рішення користувачів щодо Фонду, не встановлено.
Ступінь ризику Фонду
Відповідно до чинного законодавства та Рішення Загальних зборів учасників ТОВ «КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРОФІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» запроваджено Систему управління ризиками (далі
СУР) та затверджено Положення про Систему управління ризиками (Протокол № 01/14 від 12.02.2014 року).
СУР компанії з управління активами включає управління ризиками інститутів спільного інвестування, що
знаходяться в управлінні КУА. Основними цілями управління ризиками АТ «ЗНКІФ «САТУРН» є забезпечення
інтересів інвесторів ІСІ,   відповідності вартості та структури активів ІСІ вимогам чинного законодавства,
Інвестиційній декларації та іншим нормативним документам ІСІ.
Основними категоріями ризиків ІСІ в управління КУА є:
•
ринковий ризик – ризик втрат вартості активів Фонду внаслідок несприятливих змін ринкових
цін цінних паперів (процентний ризик, пайовий ризик), курсів іноземних валют (валютний ризик), ринкових цін
інших активів, що входять до портфелю  Фонду (товарний ризик та ін..);
•
кредитний ризик – ризик втрат вартості активів Фонду внаслідок повного або часткового
невиконання контрагентами своїх зобов’язань за договорами, в т.ч. щодо облігацій та/чи інших боргових
зобов’язань, а також ризик втрати вартості в результаті погіршення платоспроможності емітента цих боргових
зобов’язань та/або зниження його кредитного рейтингу;
•
ризик ліквідності – ризик втрат вартості активів Фонду внаслідок неможливості продажі
активів Фонду без значних збитків, у т.ч. – ризик збитків для інвесторів при реалізації КУА своїх функцій щодо
забезпечення виконання фінансових зобов’язань Фонду при настанні відповідного строку;
•
проектний ризик – ризик втрат вартості активів Фонду, що пов’язані з інвестиціями в об’єкти
нерухомості, корпоративні права та цінні папери.
Засоби зниження ризиків включають:
•
уникнення ризику (в т.ч. відмова від ризикованої операції чи активу);
•
прийняття ризику (за умови, коли ризики можуть бути компенсованими сподіваним прибутком);
•
зниження ризику, включаючи диверсифікацію, лімітування ризикових позицій, хеджування;
•
передачу ризику шляхом зовнішнього страхування.
Основні відомості про аудиторську фірму
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Кволіті Аудит».
Код ЄДРПОУ 33304128.
Свідоцтво про включення до   Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №3509, видане Аудиторською
палатою України  17.12.2004р., продовжено  рішенням  АПУ №302/3 до 30.10.2019р.
ТОВ «Аудиторська фірма «Кволіті Аудит» внесено до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (реєстраційний номер Свідоцтва 242, серія
та номер Свідоцтва: П000242, строк дії: з 11.06.2013р. до 30.10.2019р.)
Партнер завдання з аудиту: Кононенко Олена Миколаївна, сертифікат аудитора №006490, дата видачі
18.12.2008р., чинний  до 18.12.2018р.
Місцезнаходження: Україна, м. Київ, Харківське шосе, буд. 19-А, кв. 518, тел./ф.585-32-53.
Основні відомості про умови договору на проведення аудиту
Договір на проведення аудиту: № 18/18  від  09.02.2018р.
Дата початку проведення аудиту: 09 лютого 2018 року.
Дата закінчення аудиту: 23 лютого 2018 року.
Висновок надано: 23 лютого 2018 року.
Партнером завдання за аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного
аудитора, є                                                  ____________________    Кононенко О.М.
Генеральний директор  
ТОВ «АФ «Кволіті Аудит»	    _____________________    Савельєв А.О.
сертифікат серії А № 005171,    
чинний до 29.03.2021р.
Адреса аудитора: м. Київ, Харківське шосе, буд. 19-А, кв. 518
23 лютого 2018 року
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ФІНАНСОВИЙ ВІСНИК

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДИТ ТУ Ю»
Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності»
КОДИ
2018
01
01
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ за ЄДРПОУ
40094068
«КРЕДИТ ТУ Ю»
Територія Подільський
за КОАТУУ
8038500000
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з
за КОПФГ
240
обмеженою відповідальністю
Вид економічної діяльності Інші види кредитування
за КВЕД
64.92
Середня кількість працівників*  22
Адреса, телефон 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 21
581 52 94
Одиниця виміру: тис.грн.без десяткового знака (окрім розділу IV
Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)(форма
№2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
1
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31122017 р.
Форма №1
Код за ДКУД
1801001
Код
На початок звітного На кінець звітного
Актив
рядка
періоду
періоду
1
2
3
4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
1000
4
первісна вартість
1001
16
накопичена амортизація
1002
12
Незавершені капітальні інвестиції
1005
Основні засоби
1010
102
202
первісна вартість
1011
114
254
знос
1012
12
52
Інвестиційна нерухомість
1015
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
1016
Знос інвестиційної нерухомості
1017
Довгострокові біологічні активи
1020
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
1021
Накопичена амортизація довгострокових біологічних
1022
активів
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
1030
підприємств
інші фінансові інвестиції
1035
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040
Відстрочені податкові активи
1045
Гудвіл
1050
Відстрочені аквізиційні витрати
1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних 1065
фондах
Інші необоротні активи
1090
Усього за розділом I
1095
102
206
II. Оборотні активи
Запаси
1100
Виробничі запаси
1101
Незавершене виробництво
1102
Готова продукція
1103
Товари
1104
Поточні біологічні активи
1110
Депозити перестрахування
1115
Векселі одержані
1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
1125
2330
1982
роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
1130
за виданими авансами
з бюджетом
1135
у тому числі з податку на прибуток
1136
Дебіторська заборгованість за розрахунками з
1140
455
663
нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із
1145
внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
8779
13854
Поточні фінансові інвестиції
1160
Гроші та їх еквіваленти
1165
37
148
Готівка
1166
Рахунки в банках
1167
37
148
Витрати майбутніх періодів
1170
Частка перестраховика у страхових резервах
1180
У тому числі в:
1181
Резервах довгострокових зобов’язань
Резервах збитків або резервах належних виплат
1182
Резервах незароблених премій
1183
Інших страхових резервах
1184
Інші оборотні активи
1190
Усього за розділом II
1195
11601
16647
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 1200
вибуття
Баланс
1300
11703
16853
Код
На початок звітного На кінець звітного
Пасив
рядка
періоду
періоду
1
2
3
4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
5000
10000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
1401
Капітал у дооцінках
1405
Додатковий капітал
1410
Емісійний дохід
1411
Накопичені курсові різниці
1412
Резервний капітал
1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
2
108
Неоплачений капітал
1425
()
(2098)
Вилучений капітал
1430
()
()
Інші резерви
1435
Усього за розділом I
1495
5002
8010
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
1500
Пенсійні зобов’язання
1505
Довгострокові кредити банків
1510
Інші довгострокові зобов’язання
1515
Довгострокові забезпечення
1520
1589
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
Цільове фінансування
1525
Благодійна допомога
1526
Страхові резерви
1530
У тому числі:
1531
Резерв довгострокових зобов’язань
Резерв збитків або резерв належних виплат
1532
Резерв незароблених премій
1533
Інші страхові резерви
1534
Інвестиційні контракти
1535
Призовий фонд
1540
Резерв на виплату джек-поту
1545
Усього за розділом II
1595
1589
III. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600
Векселі видані
1605
Поточна кредиторська заборгованість за:
1610
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
1615
190
розрахунками з бюджетом
1620
24
у тому числі з податку на прибуток
1621
23
розрахунками зі страхування
1625
розрахунками з оплати праці
1630
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними
1635
авансами

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками 1640
з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх
1645
розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за страховою
1650
діяльністю
Поточні забезпечення
1660
29
Доходи майбутніх періодів
1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
Інші поточні зобов’язання
1690
5112
8600
Усього за розділом III
1695
5112
8843
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
1700
утримуваними для продажу, та групами вибуття
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду1800
Баланс
1900
11703
16853
Керівник		
Сущенко Євген Вікторович
Головний бухгалтер
Сущенко Євген Вікторович
____________
* Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері статистики.
КОДИ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
Підприємство
Дата (рік, місяць, число) 2018 01
01
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДИТ ТУ Ю»
(найменування)
за ЄДРПОУ
40094068
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2017 р.
Форма № 2
Код за ДКУД 1801003
І.ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
За звітний
За аналогічний період
Стаття
рядка
період
попереднього року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 2000
20558
2476
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
2010
Премії підписані, валова сума
2011
Премії, передані у перестрахування
2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 2014
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 2050
()
(30)
послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
2070
Валовий:
2090
20558
2446
прибуток
збиток
2095
()
()
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 2105
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
Зміна інших страхових резервів, валова сума
2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових
2112
резервах
Інші операційні доходи
2120
2685
5388
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 2121
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і 2122
сільськогосподарської продукції
дохід від використання коштів, вивільнених від
2123
оподаткування
Адміністративні витрати
2130
( 3839)
( 1281)
Витрати на збут
2150
()
()
Інші операційні витрати
2180
( 19275)
( 6551)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 2181
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і 2182
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
2190
129
2
прибуток
збиток
2195
()
()
Дохід від участі в капіталі
2200
Інші фінансові доходи
2220
Інші доходи
2240
Дохід від благодійної допомоги
2241
Фінансові витрати
2250
()
()
Втрати від участі в капіталі
2255
()
()
Інші витрати
2270
()
()
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 2275
статті
Фінансовий результат до оподаткування:
2290
129
2
прибуток
збиток
2295
()
()
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
-23
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
2305
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
2350
106
2
прибуток
збиток
2355
()
()
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Код
За
звітний
За
аналогічний період
Стаття
рядка період
попереднього року
1
2
3
4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
2455
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465 106
2
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Код
За
звітний
За
аналогічний період
Назва статті
рядка період
попереднього року
1
2
3
4
Матеріальні затрати
2500
Витрати на оплату праці
2505 819
141
Відрахування на соціальні заходи
2510 180
39
Амортизація
2515 52
12
Інші операційні витрати
2520 22062
1089
Разом
2550 23113
1281
IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Код
За звітний За аналогічний період
Назва статті
рядка період
попереднього року
1
2
3
4
Середньорічна кількість простих акцій
2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на оду просту акцію
2615
Дивіденди на одну просту акцію
2650
Керівник		
Сущенко Євген Вікторович
Головний бухгалтер
Сущенко Євген Вікторович
КОДИ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
Підприємство
Дата (рік, місяць, число) 2018 01
01
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДИТ ТУ Ю»
(найменування)
за ЄДРПОУ
40094068
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 р.
Форма № 3
Код за ДКУД 1801004
Код
За звітний
За аналогічний період
Стаття
рядка
період
попереднього року
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ФІНАНСОВИЙ ВІСНИК
1
2
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
3000
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
3005
у тому числі податку на додану вартість
3006
Цільового фінансування
3010
Надходження від отримання субсидій, дотацій
3011
Надходження авансів від покупців і замовників
3015
Надходження від повернення авансів
3020
Надходження від відсотків за залишками коштів на
3025
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035
Надходження від операційної оренди
3040
Надходження від отримання роялті, авторських
3045
винагород
Надходження від страхових премій
3050
Надходження фінансових установ від повернення
3055
позик
Інші надходження
3095
Витрачання на оплату:
3100
Товарів (робіт, послуг)
Праці
3105
Відрахувань на соціальні заходи
3110
Зобов’язань з податків і зборів
3115
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на
3116
прибуток
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану 3117
вартість
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків
3118
і зборів
Витрачання на оплату авансів
3135
Витрачання на оплату повернення авансів
3140
Витрачання на оплату цільових внесків
3145
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
3150
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
3155
Інші витрачання
3190
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
3200
фінансових інвестицій
необоротних активів
3205
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2330

1743

62

27457
( 5147 )
( 678 )
( 185 )
( 175 )
()

1566
8270
()
( 113 )
( 31 )
( 27 )
()

()

()

( 175 )
()
()
()
()
( 26416)
( 41 )
-2793

( 27 )
()
()
()
()
( 8279 )
( 3092 )
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Надходження від отриманих:
3215
відсотків
дивідендів
3220
Надходження від деривативів
3225
Надходження від погашення позик
3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 3235
іншої господарської одиниці
Інші надходження
3250
Витрачання на придбання:
3255
фінансових інвестицій
необоротних активів
3260
Виплати за деривативами
3270
Витрачення на надання позик
3275
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 3280
іншої господарської одиниці
Інші платежі
3290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
3300
Власного капіталу
Отримання позик
3305
Надходження від продажу частки в дочірньому
3310
підприємстві
Інші надходження
3340
Витрачання на:
3345
Викуп власних акцій
Погашення позик
3350
Сплату дивідендів
3355
Витрачання на сплату відсотків
3360
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової
3365
оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
3370
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 3375
дочірніх підприємствах
Інші платежі
3390
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період
3400
Залишок коштів на початок року
3405
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
Залишок коштів на кінець року
3415
Керівник		
Сущенко Євген Вікторович
Головний бухгалтер
Сущенко Євген Вікторович

()
()
()
()
()
()

()
()
()
()
()
()

2902

2
()

()

()
()
()

()
()
()

()

()

()
()
2904
111
37

()
()
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КОДИ
Підприємство
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДИТ ТУ Ю»
Дата (рік, місяць, число)
2018
01
01
                                                                                                                            (найменування)
за ЄДРПОУ
40094068
Звіт про власний капітал
за 2017 р.
Форма № 4
Код за ДКУД
1801005
Код
Зареєстрований
Капітал
у
Додатковий
прибуток
Стаття
Резервний капітал Нерозподілений
Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
рядка (пайовий) капітал
дооцінках
капітал
(непокритий збиток)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Залишок на початок року
4000 5000
2
5002
Коригування:
4005
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
4010
Інші зміни
4090
Скоригований залишок на початок року
4095 5000
2
5002
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
4100
106
106
Інший сукупний дохід за звітний період
4110
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
4111
Дооцінка ( уцінка) фінансових інструментів
4112
Накопичені курсові різниці
4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і
4114
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
4116
Розподіл прибутку:
4200
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу
4210
Сума чистого прибутку, належна до бюджету
4215
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на створення спеціальних
4220
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225
Внески учасників:
4240 5000
-2098
2902
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
4245
Вилучення капіталу:
4260
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
4265
Анулювання викуплених акцій (часток)
4270
Вилучення частки в капіталі
4275
Зменшення номінальної вартості акцій
4280
Інші зміни в капіталі
4290
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в
4291
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
4295 5000
106
-2098
3008
Залишок на кінець року
4300 10000
108
-2098
8010
Керівник		
Сущенко Євген Вікторович
Головний бухгалтер
Сущенко Євген Вікторович
У своїй обліковій політиці Товариство керується принципами бухгалтерського обліку, які базуються на
Примітки до фінансової звітності за 2017 рік
чинному законодавстві України, нормативно-правових актах Національної комісії, що здійснює регулювання
Інформація про Товариство з обмеженою відповідальністю «КРЕДИТ ТУ Ю»
ринків фінансових послуг, Міжнародних стандартах фінансової звітності та тлумаченнях.
Основні відомості про Товариство
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
40094068
Відповідно до МСФЗ 1 «Подання фінансової звітності» ця фінансова звітність містить:
Повна назва
Товариство з обмеженою відповідальністю «КРЕДИТ ТУ Ю»
Звіти про фінансовий стан на 01.01.2016, 31.12.2017р.;
Вид економічної діяльності за КВЕД        
64.92 Інші види кредитування
звіти про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 та 2017 роки;
Територія за КОАТУУ
8039100000
Місцезнаходження
04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВІКЕНТІЯ ХВОЙКИ, будинок 21
звіти про рух грошових коштів за 2016 та 2017 роки;
Дата державної реєстрації      
02.11.2015
звіти про зміни у власному капіталі за 2016 та 2017 роки;
Код фінансової установи
16
Дата реєстрації в реєстрі фінансових установ    17.06.2017
відповідні примітки, що включають порівняльну інформацію.
Реєстраційний номер у Реєстрі фінансових
ІК
№
169
Концептуально
основою цієї фінансової звітності є Міжнародні стандарти фінансової звітності в редакції,
установ   
затвердженій Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності. Також застосовані всі інтерпретації
Кількість відокремлених підрозділів  
0
Ліцензії на здійснення діяльності
Дата видачі
Термін дії
Комітету з інтерпретацій міжнародної фінансової звітності, обов’язкові для фінансового року.
НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І Розміщена на сайті
09.09.2016
безстрокова
Під час переходу на МСФЗ Товариство застосувала такі винятки:
НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ
Нацкомфінпослуг
Чисельність працівників на 31.12.2017р.
33
•
Для визначення вартості фінансових активів застосовано виняток, передбачений п. Г19В
Генеральний директор          
СУЩЕНКО ЄВГЕН ВІКТОРОВИЧ
МСФЗ
1.:«…Якщо для суб’єкта господарювання практично неможливо застосувати ретроспективно метод
Обслуговуюча компанія ТОВ «Аквітанс» (код ЄДРПОУ
Головний бухгалтер         
ефективного відсотка або вимоги зменшення корисності в параграфах 58 - 65 і КЗ84 - КЗ93 МСБО 39, то
32920803)
Банківські реквізити :
справедливою вартістю фінансового активу на дату переходу на МСФЗ є нова амортизована собівартість
№ р/р
МФО
Назва банку
Місто
такого фінансового активу на дату переходу на МСФЗ.» Тобто на дату переходу на МСФЗ 01.01.2015
26009455020423
300528
АТ «ОТП БАНК»
Київ
визначити, що справедливою вартістю є нова амортизована собівартість фінансових активів, визначена за
Учасники Товариства :  ТОВ  «БОСТОН ФІНАНС» код ЄДРПОУ 40073252 100 % капітала
даними бухгалтерського обліку та підтверджена результатами інвентаризації на дату переходу на МСФЗ.
Види діяльності Товариства
•
Для визначення вартості фінансових зобов’язань застосувати виняток, передбачений п. Г19
Товариство  здійснює наступні види діяльності:
МСФЗ 1: «…Г19 МСФЗ 9 дозволяє призначати фінансове зобов’язання (за умови відповідності певним
Надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів та залучених коштів
Мета діяльності Товариства: реалізація економічних, соціальних, професійних та немайнових інтересів критеріям) як фінансове зобов’язання за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки як
Учасників та працівників Товариства, сприяння та участь у розвитку факторингових операцій в Укаїні шляхом прибутку або збитку. Незважаючи на цю вимогу, суб’єктові господарювання дозволяється призначати на дату
здійснення професійної діяльності на державному рингку фінансових послуг для одержання прибутку та переходу на МСФЗ будь-які фінансові зобов’язання за справедливою вартістю з відображенням результату
переоцінки як прибутку або збитку за умови, що таке зобов’язання відповідає критеріям у параграфі 4.2.2
задоволення суспільних потреб.
МСФЗ 9 на таку дату..» Тобто на дату переходу на МСФЗ 01.01.2015 визначити, що справедливою вартістю
Органи управління та контролю
фінансових зобов’язань є вартість, визначена за даними бухгалтерського обліку та підтверджена результатами
Органами управління Товариства є загальні збори.
інвентаризації на дату переходу на МСФЗ.
Інформація щодо відокремлені підрозділи
•
Для оцінки фінансових активів або фінансових зобов’язань за справедливою вартістю при
Товариство  не здійснює діяльність через відокремлені підрозділи.
первісному визнанні застосувати виняток відповідно до параграфу Г20 МСФЗ 1: «…Г20 Незважаючи на
Основа складання фінансової звітності.
вимоги параграфів 7 і 9, суб’єкт господарювання може застосовувати вимоги в останньому реченні параграфа
Загальна інформація
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Б5.4.8 і параграфа Б5.4.9 МСФЗ 9 перспективно до операцій, укладених на дату переходу на МСФЗ або
пізніше…» Тобто при первісному визнанні фінансових активів та фінансових зобов’язань використовувати
ціну операції (суму договору) як справедливу вартість фінансового інструмента.
•
При підготовці фінансової звітності Товариства, відповідно до параграфу 17 МСБО 1,
використала нормативну вимогу в частині визнання зменшення корисності фінансових активів, відповідно до
Розпорядження №7 Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг «Про
затвердження Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних
спілок та об’єднаних кредитних спілок» від 16.01.2004 р. зі змінами та доповненнями. (далі по тексту —
Розпорядження №7). Тобто Товариство з метою покриття втрат від неповернення кредитів формується резерв
забезпечення покриття втрат від неповернених позичок, який визнається резервом, сформованим згідно з
вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності, у зв’язку із знеціненням (зменшенням корисності)
активів внаслідок реалізації кредитного ризику.
•
Товариство визначило, що, відповідно до МСБО 39 та методичних рекомендацій НБУ щодо
розрахунку ефективної ставки відсотка, ефективна ставка відсотка, за умови відсутності додаткових гонорарів
та додаткових комісійних зборів, сплачених або отриманих сторонами контракту, які є невід’ємною частиною
ефективної ставки відсотка, витрат на операції та всіх інших премій чи дисконтів, дорівнює номінальній ставці.
Звітна дата та звітний період
Звітна дата – за станом на кінець дня 31 грудня 2017 року.
Звітний період - 2017 рік.
Функціональна валюта звітності та одиниці її виміру
Функціональна валюта звітності – гривня.
Одиниці виміру – тисячі гривень.
Форми фінансової звітності
Перелік та назви форм фінансової звітності відповідають встановленим НП(С)БО 1 «Загальні вимоги
до фінансової звітності». Аналіз витрат, визнаних у прибутку або збитку, здійснюється з використанням
класифікації, заснованої на функції витрат, і на виконання вимог п. 105 МСБО 1 «Подання фінансової
звітності» у Примітках розкривається структура витрат за характером.
Представлення грошових потоків від операційної діяльності у фінансовій звітності здійснюється
із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових
надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів. Інформація про основні види валових
грошових надходжень та валових грошових виплат формується на підставі облікових записів Товариства.
У зв’язку з тим, що у Товариства нормальний операційний цикл не можна чітко ідентифікувати, прийнято
його тривалість вважати рівним 12 місяцям.
Операційне середовище та безперервність діяльності
Діяльність Товариства в 2016-2017 роках здійснювалась в агресивному операційному середовищі,
обумовленому негативною ситуацією в Україні. Зростання цін та тарифів призвело до зниження рівня
платоспроможності позичальників та потенційних позичальників, що   загрожує зростанням простроченням
та зменшенням обсягів кредитування.
У зв’язку з вижченаведеним неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної ситуації
на фінансовий стан Товариства. У результаті виникає невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції
та можливість збереження вартості його активів. Ця фінансова звітність не включає жодних коригувань,
які можуть виникнути в результаті такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони
стануть відомі та зможуть бути оцінені.
Враховуючи достатній рівень капіталу Товариства та її фінансовий стан, а також стабілізацію української
економіки протягом 2017 року, керівництво Товариства вважає обґрунтованим складання цієї фінансової
звітності на основі припущення, що Товариство є організацією, здатною продовжувати свою діяльність на
безперервній основі. Тобто ця фінансова звітність була підготовлена на основі припущення про безперервність
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 могла продовжити провадження фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів
безперервності діяльності.
Виклад суттєвих облікових політик та суджень.
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, зокремо  , МСФО 9
«Фінансові інструменти», який застосовується Товариством раніше дати набуття чінності.
Основи оцінки, застосовані під час складання фінансової звітності.
Фінансові активи
Кредити. Під час первісного визнання цього фінансового активу та за умови застосування звичайної
процентної ставки, Товариство оцінює його за справедливою вартістю мінус витрати на операцію, які прямо
відносяться до видачі кредиту. Найкращим доказом справедливої вартості є ціна операції, тобто сума договору.
Подальша оцінка цих фінансових активів здійснюється за амортизованою собівартістю, яка визначається
за методом ефективної ставки відсотка відповідно до МСФЗ 9. Товариство не отримує ніяких додаткових
гонорарів та додаткових комісійних зборів, які є невід’ємною частиною ефективної ставки відсотка, витрат на
операції та всіх інших премій чи дисконтів, тому ефективна ставка відсотка дорівнює номінальній ставці, тобто
тій, що визначена договором.
Амортизована собівартість фінансового активу або фінансового зобов’язання — це сума, за якою
фінансовий актив чи зобов’язання оцінюється при первісному визнанні, мінус виплати основної суми, плюс
(або мінус) накопичена амортизація будь-якої різниці між цією первісною сумою та сумою погашення із
застосуванням методу ефективного відсотка та мінус будь-яке зменшення (прямо чи через застосування
рахунку резервів) унаслідок зменшення корисності або неможливості отримання….»
Метод ефективного відсотка — це метод обчислення амортизованої собівартості фінансового активу
або фінансового зобов’язання (або групи фінансових активів чи фінансових зобов’язань) та розподілу доходу
чи витрат від відсотків на відповідний період.
Ефективна ставка відсотка — це ставка, яка точно дисконтує попередньо оцінені майбутні платежі або
надходження грошових коштів протягом очікуваного строку дії фінансового інструмента та, якщо доцільно,
протягом коротшого періоду до чистої балансової вартості фінансового активу чи фінансового зобов’язання.
Обчислюючи ефективну ставку відсотка, суб’єкт господарювання має попередньо оцінити грошові потоки,
враховуючи всі умови контракту про фінансовий інструмент (наприклад, аванси, опціони «Кох» та подібні
опціони), але не має розглядати майбутні збитки від кредитів. Обчислення включає всі гонорари та додаткові
комісійні збори, сплачені або отримані сторонами контракту, які є невід’ємною частиною ефективної ставки
відсотка (див.МСБО 18), витрати на операції та всі інші премії чи дисконти. Є припущення, що грошові потоки
та очікуваний строк дії групи подібних фінансових інструментів можна достовірно оцінити. Проте в тих
рідкісних випадках, коли неможливо достовірно оцінити грошові потоки або очікуваний строк дії фінансового
інструмента (або групи фінансових інструментів), суб’єктові господарювання слід використовувати контрактні
грошові потоки за весь контрактний строк фінансового інструмента (або групи фінансових інструментів).
З метою коректного контролю за фінансовими нормативами Товариство в обліку класифікує за
строками ці фінансові активи за початковим терміном погашення.
Під час складання фінансової звітності для класифікації кредитів за строками Товариство:
використовує фактичний термін погашення кредитів;
обов’язково відображає довгострокові кредити по частинах у розрізі строку погашення не
більше дванадцяти місяців після дати балансу та через більш ніж дванадцять місяців після дати балансу.
Знецінення кредитів, наданих Товариством
Товариство, відповідно Положення про фінансові послуги та Положення про фінансове управління, на
здійснює моніторинг кредитного портфеля на предмет зменшення корисності (знецінення). Відповідно до
вимог Розпорядження №7, Товариство формує Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок
в порядку, передбаченому п. 5.1 зазначеного Розпорядження. Спеціалізоване програмне забезпечення
розраховує дні прострочення, класифікує кредити за рівнями прострочення та розраховує необхідний резерв
автоматично. Якщо, відповідно до МСБО 39, Товариство виявляє інші ніж прострочення фактори знецінення,
Товариство формує резерв . Також Товариство у складі резерву покриття втрат від неповернених позичок
формує резерв на нараховані але несплачені проценти відповідно до вимог Розпорядження №7 зі змінами та
доповненнями. Товариство формує резерв на нараховані проценти у наступному порядку: 100% простроченої
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заборгованості за нарахованими процентами.
Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти включають залишки коштів у касі та на
банківських рахунках в національній валюті, а також кошти на депозитних рахунках в банках «До запитання»,
короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошей і
характеризуються незначним ризиком зміни вартості, що можуть бути використані для поточних операцій.
Грошові кошти та їх еквіваленти обліковуються за амортизованою вартістю.
Інша поточна дебіторська заборгованість. До іншої поточної дебіторської заборгованості Товариство
відносить будь-яку заборгованість, крім зборів, податків та обов’язкових платежів, в момент виникнення
юридичного права на отримання платежів за такою заборгованістю. Відповідно до вимог Розпорядження
№7, з метою покриття втрат за іншою дебіторською заборгованістю у разі виникнення ризику неповернення,
Товариство формує резерв сумнівних боргів. Величина резерву сумнівних боргів визначається відповідно
до облікової політики Товариства. Сума сформованого резерву сумнівних боргів на дату балансу не може
перевищувати загальну суму іншої дебіторської заборгованості.
Припинення визнання фінансових активів. Відповідно до МСФЗ 9, Товариство припиняє визнання
фінансового активу тоді і лише тоді, коли:
- строк дії контрактних прав на грошові потоки від фінансового активу закінчується,
або
- вона передає фінансовий актив і ця передача відповідає критеріям для припинення визнання, а саме
якщо Товариство передає в основному всі ризики та винагороди від володіння фінансовим активом, то
Товариство припиняє визнання фінансового активу і визнає окремо як активи або зобов’язання будь-які права
та зобов’язання, створені або збережені при передачі.
Фінансові інвестиції
Товариство під час складання фінансової звітності відносить до фінансових інвестицій депозити в
банках, ОКС. Фінансові інвестиції обліковуються та відображаються у звітності за справедливою вартістю.
Також до інвестицій компанія відносить участь у капіталі інших компаній, яку обліковую за методом участі
в капіталі.
Основні засоби та нематеріальні активи
Основні засоби та нематеріальні активи обліковуються за первісною (переоціненою) вартістю мінус
накопичена амортизація та збитки від знецінення, за наявності. Витрати на ремонт та технічне обслуговування
основних засобів визнаються витратами по мірі їх виникнення. Під час переходу на МСФЗ кредитна Товариство
вирішило застосувати МСБО 16 та МСБО 38 ретроспективно.
Амортизація основних засобів та нематеріальних активів розраховується прямолінійним методом
з метою рівномірного зменшення первісної вартості до ліквідаційної вартості протягом строку корисного
використання активу. Амортизація активу починається, коли він стає придатним для використання, тобто
коли він доставлений до місця розташування та приведений у стан, у якому він придатний до експлуатації.
Амортизація активу припиняється на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив
класифікується як утримуваний для продажу (або включається до ліквідаційної групи, яка класифікується як
утримувана для продажу) згідно з МСФЗ 5, або на дату, з якої припиняють визнання активу. Амортизація не
припиняється, коли актив не використовується або він вибуває з активного використання, доки актив не буде
амортизований повністю. Строки експлуатації основних засобів зазначені в примітці 5.1. До нематеріальних
активів в Товаристві переважно відносяться ліцензійне програмне забезпечення, спеціалізоване програмне
забезпечення та ліцензії на здійснення діяльності (за наявності). Нематеріальні активи з невизначеним строком
експлуатації не підлягають амортизації. Строки експлуатації нематеріальних активів зазначені в примітці 5.1.
Активи, утримувані для продажу
Необоротні активи або групи вибуття, що включають активи та зобов’язання, балансова вартість яких,
як очікується, буде відшкодована переважно в результаті продажу або розподілу, а не в результаті тривалого
використання, відносяться до категорії активів, утримуваних для продажу. Необоротні активи, класифіковані
як утримувані для продажу, оцінюються за їхньою балансовою вартістю або за справедливою вартістю за
вирахуванням витрат на продаж, залежно від того, яка з цих сум менша.
Фінансові зобов’язання
Фінансових зобов’язань компанія не має
Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи
Забезпечення в фінансовій звітності визнається, якщо виконуються всі три умови:
•
Товариство має існуюче зобов’язання (юридичне чи конструктивне) внаслідок минулої події;
•
ймовірно, що вибуття ресурсів буде необхідним для виконання зобов’язання;
•
можна достовірно оцінити суму зобов’язання.
Забезпечення переглядається на кінець кожного звітного періоду та коригується для відображення
поточної найкращої оцінки. Якщо вже немає ймовірності, що вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі
економічні вигоди, буде потрібним для погашення зобов’язання, забезпечення сторнується. Забезпечення
використовується лише для тих видатків, для яких воно було створено з самого початку. Лише видатки,
пов’язані з забезпеченням, під які воно було створено, згортаються з ним. Якщо Товариство має обтяжливий
контракт, існуюче зобов’язання за цим контрактом вона визнає та оцінює як забезпечення. Витрати на
реструктуризацію можуть бути визнані забезпеченням тільки якщо реструктуризація розпочата в звітному
періоді та ці витрати відповідають всім трьом умовам визнання забезпечення.
Щодо умовних зобов’язань Товариство розкриває для кожного класу умовного зобов’язання на кінець
звітного періоду стислу інформацію про сутність умовного зобов’язання і, якщо можливо, наближену
оцінку його фінансового впливу, інформацію про невизначеності щодо суми або часу будь-якого вибуття
та можливість будь-якої компенсації. У надзвичайно рідкісних випадках можна очікувати, що розкриття
деякої або всієї інформації завдасть серйозної шкоди позиціям Товариства в суперечці з іншими сторонами
щодо предмету забезпечення, умовного зобов’язання чи умовного активу. В таких випадках Товариство не
розкриває інформацію, але розкриває загальний характер суперечки, а також той факт, що інформація не
була розкрита, і причини цього.
Визнання доходів та витрат
Дохід у фінансовій звітності визнається методом нарахування. Проценти за кредитами визнаються із
застосуванням методу ефективної ставки відсотка. Коли виникає невизначеність щодо отримання нарахованих
процентів, які були визнані доходом, такі проценти визнаються як витрати, а не як коригування суми первісно
визнаного доходу. Визнання витрат у фінансовій звітності здійснюється за принципом нарахування.
Товариство аналізує витрати із застосуванням класифікації, яка базується на характері витрат. У фінансовій
звітності витрати на сплату відсотків визнаються, обчислені за допомогою методу ефективного відсотка.
Суми, розподілені на додаткові пайові внески, у фінансовій звітності відображаються у складі фінансових
витрат. Витрати визнаються на основі безпосереднього зіставлення між понесеними витратами і прибутками
по конкретних статтях доходів, що припускає одночасне визнання прибутків і витрат, що виникають
безпосередньо і спільно від одних і тих же операцій або інших подій. Доходи і витрати включаються до складу
Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) на підставі принципів нарахування і відповідності
відображення в бухгалтерському обліку і звітності тих періодів, до яких вони відносяться.
Витрати на персонал та відповідні нарахування
Витрати на заробітну плату, на нарахування єдиного соціального внеску, оплачувані річні відпустки та
лікарняні, премії, а також негрошові винагороди нараховуються у тому періоді, в якому відповідні послуги
надавались працівниками Товариства. У кредитній спілці формується резерв на відпустки відповідно до
законодавства. У Товариства відсутнє юридичне або конструктивне зобов’язання здійснювати пенсійні або
інші подібні виплати, крім платежів відповідно до законодавства.
Виправлення сум попередніх періодів
У поданій фінансовій звітності немає виправлення сум попередніх періодів.
Нові положення фінансової звітності та дострокове застосування
Нижче в таблиці наведено зміни до МСФЗ, дата набуття чинності таких змін, застосування таких змін
Товариство та вплив таких змін на фінансову звітність Товариства.
Застосування
Достро- у фінансовій
Стандарти та
Ефективна кове
звітності
Основні
вимоги
Вплив поправок
поправки до них
дата
застосу- за рік, що
вання закінчився
31.12.2016р.
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ФІНАНСОВИЙ ВІСНИК
МСБО (IAS)
1 «Подання
фінан- сової
звітності» щодо
професійного
судження в разі
прийняття рішень
про відображення
інформації у
фінансовій
звітності

Фактор суттєвості повинен
за- стосовуватися щодо всієї
звітно- сті в цілому, і додаткове
Розкриття
включення несуттєвої інформації
інформації
не тільки не приносить користі, а
здійснено з
й може, навпаки, завдати шкоди. 01.01.2016р.Так
Застосовано урахуванням рівня
Професійне судження повинно
суттє- вості щодо
застосовуватися компаніями
всієї звітно- сті в
для визначення того, де саме в
цілому
звітах і в якій послідовності їм
найкраще розкрити інформацію
Забороняється застосування
Поправка не
методу амортизації на основі
впливає на
виручки
щодо
об’єктів
основних
фінансову звітність,
МСБО (IAS) 16
засобів,
оскільки
метод
оскільки Товариство
«Основні засоби» відображає характер економічних 01.01.2016р.Ні
Не
нараховує
щодо амортизації вигод, що генеруються активом,
застосовано не
амортизацію на
(п. 62А)
а не споживання майбутніх
основі ви- ручки
економічних вигод від цього
щодо об’єктів осактиву
новних засобів
МСБО (IAS)
27 «Окрема
Поправка не
фінансова
Дозволено компаніям
впливає на
звітність» щодо використовувати дольовий метод
фінансову
Не
застосування
для обліку інвестицій у дочір- ні, 01.01.2016р.Ні
звітність, оскільки
застосовано
методу участі в спільні та асоційовані компанії в
ТОВАРИСТВО не
капіталі в окремій окремій фінансовій звітності
використовує метод
фінансовій
участі у капіталі
звітності
Інформація повинна
МСБО (IAS)
розкриватися в проміжних
34 «Проміжна
фінансових звітах або проміжні
фінансова
звіти повинні містити
звітність» щодо фінансові
Проміжна
посилання на будь-який інший
розкриття
фінансова звітність
звіт
(наприклад,
звіт керівництва 01.01.2016р.Так
інформації
Застосовано подана до органів
або
звіт
про
ризики).
При
в інших
статистики в
цьому такий звіт повинен
компонентах
необхідному обсязі.
бути доступний користувачам
проміжної
фінансової звітності на тих же
фінансової
умовах
і
в
той
же
час,
що
й
звітності (п. 16(а) проміжні фінансові звіти
Рекласификації (замість
прода- жу – розподіл на
МСФЗ (IFRS) 5
користь власників або навпаки)
Поправка не
«Довгострокові не повинні розглядатися як
впливає на
активи, призначені відмова від плану продати
фінансову звітність,
Не
для продажу,
або розподілити на користь
01.01.2016р.Ні
Товариство
застосовано оскільки
та припине- на
власників актив (ліквідаційної
не здійснює
діяльність» (п.
групи). Зміна способу
розподіл активів на
26, 26А)
відчуження не перериває і не
користь власників
змінює спочатку певний термін
виконання плану відчуження
Стандарт встановлює
порядок обліку залишків
на відкладених рахунках
тарифного регулювання. Дія
стандарту поширюється тільки
на організації, що вперше
Стандарт не
МСФЗ (IFRS)
застосовують стандарти МСФЗ
застосований,
14 «Відкладені
Не
та раніше визна- вали залишки 01.01.2016р.Ні
оскільки Товариство
рахунки, що
застосовано
на
відкладених
рахунках
не входить до
регулюються»
тарифного регулювання
сфери його дії
згідно з національними
стандартами обліку. Дозволяє
зберегти застосовувану раніше
облікову політику, пов’язану з
регульованими тарифами
Введено пятиступеневу модель
визнання виручки. Вели- чина
Стандарт не
МСФЗ (IFRS)
виручки визначається у сумі
застосований,
15 «Виручка
Не
очікуваної
оплати
за
переданий
01.01.2018р.
Ні
Товариство
від контрактів з товар або надану по- слугу (а
застосовано оскільки
не входить до
клієнтами»
не за справедливою вартістю
сфери його дії
відшкодування).
Нова класифікація та вимоги
до оцінки фінансових активів та
Керівництво
МСФЗ (IFRS)
зобов’язань, поліпшена модель
Не
вирішило не
9 «Фінансові
обліку операцій хеджування,
01.01.2018р.Ні
застосовано
застосовувати  
інструменти»
нова модель знецінення
достроково.
фінансових інструментів на
основі очікуваних збитків
Рекласифікації у фінансовій звітності за звітний рік порівняно з фінансовою звітністю попереднього
року та виправлення помилок
Рекласифікації у фінансовій звітності за звітний рік порівняно з фінансовою звітністю попереднього
року не здійснювалися. Виправлення помилок попередніх періодів не здійснювалося.
Основні судження, що використовувались при застосуванні облікової політики.
Капітал Товариства. Класифікація та оцінка.
Відповідно до вимог Основного закону та вимог Законодавства, Товариство відносить до капіталу
уставний, резервний капітал, а також залишок нерозподіленого доходу.
Товариство контролює норматив достатності капіталу вимог Розпорядження Нацкомфінпослуг.
Умовні активи
Під умовними активами Товариство розуміє можливий актив (якого ще фактично немає), який залежить
від минулих подій та від того, чи відбудеться або не відбудеться ще подія (події) в майбутньому та яка не
залежить від Товариства.
Пов’язані сторони
У визначенні кола пов’язаних сторін Товариство регулюється ЗУ «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг». У фінансовій звітності на вимогу МСБО 24 Товариство розкриває
інформацію про зв’язані сторони окремо по членах правління та спостережної ради; внутрішньому аудитору
та членах сімей членів правління, спостережної ради та внутрішнього аудитора. По пов’язаних сторонах
розкривається така інформація: виплати працівникам; залишки дебіторської заборгованості в розрізі строків;
залишки зобов’язань (з урахуванням зворотних внесків в капітал) в розрізі строків, та, за наявності, такі
операції: придбання або продаж нерухомості та інших активів; отримання послуг; оренда; надання гарантій або
застави. Інформація щодо пов’язаних сторін розкрита у Прим. Витрати на персонал та відповідні нарахування
Події після дати балансу
Під подіями після дати балансу Товариство розуміє всі події до дати затвердження фінансової звітності
до випуску, навіть якщо ці події відбуваються після оприлюднення фінансового результату чи іншої вибіркової
фінансової інформації. Керуючись положеннями МСБО 10 під затвердженням фінансової звітності до випуску
Товариство розуміє дату затвердження річної фінансової звітності Засновником. Товариство розділяє події
після дати балансу на такі, що вимагають коригування після звітного періоду, та такі, що не вимагають
коригування після звітного періоду.
Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності.
Питання, не врегульовані цією обліковою політикою, регулюються відповідно до МСФЗ та чинного
законодавства України.
Відповідність облікової політики звітного та попереднього періодів.
Прийнята облікова політика відповідає обліковій політиці, що застосовувалася в попередньому звітному
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році.
Інформація про добровільні зміни в обліковій політиці.
За звітний період облікова політика застосовувалась послідовно до всіх операцій. Зміни і доповнення до
облікової політики Товариства можуть бути внесені виключно якщо:
а) вимагається МСФЗ,
або
б) призводить до того, що фінансова звітність надає достовірну та доречнішу інформацію про вплив
операцій, інших подій або умов на фінансовий стан, фінансові результати діяльності або грошові потоки
суб’єкта господарювання.
Додаткові класифікації та оцінки, що стосуються кредитного портфеля.
Відповідно до вимог регулятора та Положення про фінансові послуги, Товариство класифікує кредитний
портфель за цільовим призначенням, за строками надання та виділяє та контролює кредити, які відносяться
до кредитів з великим ризиком.
Управління ризиками.
Товариство ідентифікує ризик ліквідності, ринковий ризик та кредитний ризик, як основні можливі
ризики діяльності Товариства
Ризик ліквідності стосується наявності достатніх коштів для повернення внесків і погашення інших
фінансових зобов’язань, пов’язаних із фінансовими інструментами, при настанні терміну їхнього погашення.
Виникає через неспроможність Товариства запобігти зменшенню обсягів зобов’язань або фінансувати
збільшення кредитного портфеля. Визначається обсягом неотриманих доходів у разі вимушеного продажу
активів за поточною вартістю для покриття розриву ліквідності або розміром надлишкових витрат, які понесені
у разі вимушеного залучення пасивів для вирішення проблем, пов’язаних з нестачею ліквідних активів.
Основним органом управління ризиком ліквідності є керівництво Товариства, до повноважень якого
входить прийняття управлінських рішень з управління ліквідністю, розробка пропозицій щодо залучення
коштів тощо.
Для управління ризиком ліквідності Товариство використовує наступні методи:
•
контроль за фінансовими нормативами щодо ліквідності відповідно до вимог Національної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг;
•
обмеження щодо залучення короткострокових фінансових зобов’язань або обмеження щодо
довгострокового кредитування;
•
впровадження збалансованої процентної політики, яка зорієнтована на довгострокове
залучення та короткострокове кредитування.
Ринковий ризик
Ринковий ризик — ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового
інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: валютний
ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик.
Враховуючи те, що процентні ставки за кредитами та внесками не залежать від коливань відсоткових
ставок або валютних курсів, Товариство вважає ринковий ризик несуттєвим. Товариство нараховує відсотки за
фіксованими процентними ставками відповідно до процентної політики.
Кредитний ризик
Кредитний ризик – це наявний або потенційний 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 виникає в результаті кредитних операцій, внаслідок яких виникають фінансові активи.
Управління кредитним ризиком здійснюється шляхом прийняття управлінських рішень, спрямованих
на досягнення мети одержання максимально можливих доходів при мінімальному ризику збитків на основі
проведення кількісного і якісного аналізу кредитного портфеля Товариства. Критерії оцінки фінансового
стану позичальника встановлюються Положенням Товариства про фінансові послуги та окремими рішеннями
спостережної ради.
Цілями управління кредитним ризиком є:
— участь у затвердженні та нагляд за всіма кредитними зобов’язаннями позичальників відповідно до
внутрішніх процедур.
— забезпечення збалансованої структури загального кредитного портфеля;
— забезпечення належного формування резервів у відповідності з прийнятими ризиками.
Кредитний ризик мінімізується за рахунок формування резервів, лімітування кредитних операцій,
формування ефективної процентної політики, постійного кількісного та якісного аналізу кредитного портфеля,
диверсифікації кредитного портфеля, підтримки на достатньому рівні власного капіталу.
Методами управління кредитним ризиком є:
•
вивчення та оцінка кредитоспроможності позичальника;
•
забезпечення кредитів;
•
спостереження за дебіторською заборгованістю (моніторинг);
•
диверсифікація та/або концентрація кредитного портфеля;
•
створення резервів.
Дані методи взаємозалежні, часто випливають один з одного та доповнюють один одного, тому для
найбільш ефективних результатів Товариство практикує їх комплексне застосування.
Для оцінки та аналізу фактичного рівня кредитного ризику використовуються обов’язкові вимоги до
виміру кредитного ризику, встановлені відповідними Розпорядженнями регулятора, зокрема, Розпорядження
№7.
Товариство здійснює контроль за виконанням вимог Нацкомфінпослуг поопераційно, щоденно та
щомісячно.
Загальне управління кредитним ризиком покладене на керівництво Товариства
До основних функцій кредитного комітету належить аналіз структури кредитного портфеля та
необхідного розміру резерву покриття втрат від неповернених позичок, прийняття рішень щодо заходів із
повернення простроченої та безнадійної заборгованості.
Основними завданнями поточного управління є забезпечення кредитної діяльності, економічно доцільне
і оптимальне розміщення наявних ресурсів, контроль за кредитною діяльністю відокремлених підрозділів
Товариства, оцінка кредитного ризику та розрахунок резерву покриття втрат від неповернених позичок.
Деталізація інформації щодо кредитного ризику та розрахунки нормативів якості активів наведено у
таблиці 2 Примітки 10.
Інформація, що підтверджує статті, подані у звіті про фінансовий стан
Основні засоби та нематеріальні активи (рядки 1000-1012)
Основні засоби та нематеріальні активи оприбутковуються за первісною вартістю, яка включає всі
витрати по їх придбанню та виготовленню.   Залишкова вартість основних засобів визначається як різниця
між первісною вартістю та сумою нарахованої амортизації. В Таблиці нижче наведена детальна інформація
щодо руху та складових статті Балансу (Звіту про фінансовий стан) «Нематеріальні активи» (рядки 1000-1002)
Залишок на
Втрати Інші зміни за рік Залишок на
Вибуло за рік
початок року
Нарахо- від
кінець року
Групи
накопи- Надійнакопи- вано
накопинакопизменнематеріаль- первісна чена
шло первісна  чена
первісної  ченої первісна  чена
амортишення
них активів вартість аморти- за рік вартість аморти- зації
корис- вартості аморти- вартість амортизація
зація
зації
зація
ності
Програмне 0
0
16
12
16
12
забезпечення
Разом

0

0

16

12

16

12

Строки експлуатації, встановлені для нематеріальних активів, крім ліцензії на
визначається наказом
здійснення діяльності
Метод нарахування амортизації
прямолінійний
статті  звіту про сукупні доходи, в які включено амортизацію нематеріальних активів 2130, 2515
вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
немає
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів
немає
вартість створених Товариством нематеріальних активів
немає
накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права
немає
власності
В Таблиці нижче наведена детальна інформація щодо руху та складових статті Балансу (Звіту про
фінансовий стан) «Основні засоби» (рядки 1010-1012)
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Групи основних засобів

строки
експлуатації
(років)

II. Основні засоби
Залишок на
на
Вибуло за рік
Інші зміни за рік Залишок
початок року
кінець року
Нараховано
Втрати від
первісна
Надійшло первісна
(переоці- знос за рік
(переоці- знос амортизації зменшення первісної  зносу первісна знос
за рік
корисності вартості
нена)
нена)
вартість
вартість
вартість
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
Земельні ділянки
Інвестиційна нерухомість
Будинки, споруди та передавальні пристрої
Машини та обладнання
5
114
12 140
40
Транспортні засоби
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)
Інші основні засоби
Інші необоротні матеріальні активи
Малоцінні необоротні матеріальні активи
Разом
114
12 140
40
вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності
вартість оформлених у заставу основних засобів
первісна вартість повністю амортизованих основних засобів
вартість основних засобів, призначених для продажу
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій
вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
(рядок 1035)
У складі довгострокових фінансових інвестицій відображено внески до капіталу ТОВ «Аквітанс».
Інвестиції відображені за справедливою вартістю.
Довгострокова дебіторська заборгованість (рядок 1040)
на
Найменування показника
31.12.2016 на 31.12.2017
Довгострокова частина кредитного портфелю за амортизованою собівартістю
0
0
Примітка 5.4  Інші необоротні активи (рядок 1090)
Товариство не має інших необоротних активів
Розрахунки з нарахованих доходів та Інша поточна дебіторська заборгованість, (рядоки 1140, 1155)
Деталізація статті Інша поточна дебіторська заборгованість наведена в таблиці нижче:
на
на
Найменування показника
31.12.2016 31.12.2017
Залишок основної суми за кредитами та інша дебіторська заборгованість
1974
3419
Сума фактично сформованого резерву покриття втрат від неповернених позичок (0)
(154)
на залишок основної суми за кредитами
Залишок нарахованих, але несплачених процентів за кредитами
207
291
Сума фактично сформованого РЗПВ на нараховані проценти
(0)
(182)
Сума заборгованості позичальників за держмитом та іншими судовими витратами
Інша поточна дебіторська заборгованість
0
0
Разом
2181
3374
Поточні фінансові інвестиції (рядок 1160)
Поточних фінансових інвестицій компанія не має
Складові статті «Гроші та їх еквіваленти» відображеної у рядку 1165 наведено у Таблиці нижче:
на
на
Найменування показника
31.12.2016р. 31.12.2017р.
Готівка
Поточний рахунок у банку
63
63
Грошові кошти в дорозі
Еквіваленти грошових коштів
Разом
63
63
Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття. (рядок 1200)
Товариство не має активів, утримуваних для продажу
Додатковий капітал (рядок 1410)
Товариство не має активів, утримуваних для продажу
Резервний капітал (рядок 1415)
Товариство формує резервний капітал відповідно до Положення про фінансове управління. Джерела
формування резервного капіталу передбачені Статутом та Положенням про фінансове управління. Рух коштів
резервного капіталу відображено у Звіті про власний капітал в графі 6.
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (рядок 1420)
В цій фінансовій звітності відповідно до вимог МСФЗ Товариство вираховує фінансовий результат
методом нарахування та за принципом відповідності доходів та витрат. Використання нерозподіленого
прибутку протягом 2017 року відображено у Звіті про власний капітал в графі 7.
Інші довгострокові зобов’язання (рядок 1515)
У складі інших довгострокових зобов’язань Товариства фінансові зобов’язання Товариства за фактичним
терміном погашення пізніше ніж 31 грудня 2017 року.
Довгострокові забезпечення (рядок 1520)
Товариство не формує довгострокових забезпечень
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями (рядок 1610)
До поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями віднесено поточну частину
довгострокових зобов’язань Товариства, які відображені за амортизованою вартістю.
Поточна заборгованість за розрахунками зі страхування та з оплати праці (рядки 1625,1630)
Товариство не має заборгованості з виплати заробітної плати. Товариство своєчасно та в повному обсязі
сплачує податки на заробітну плату. Заробітна плата за грудень виплачена в грудні 2017р.
Поточна заборгованість с розрахунку з бюджетом (рядок1620)
До поточної заборгованості   за розрахунками з бюджетом відображено зобов’язання за податком на
прибуток за 2017 рік
Поточні забезпечення (рядок 1660)
Товариство не формує поточних забезпечень
Інші поточні зобов’язання (рядок 1690)
Найменування показника
на 31.12.2016
на 31.12.2017
Інші поточні зобов’язання  
1004
2529
Інформація, що підтверджує статті, подані у звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
Інші операційні доходи (рядок 2120,2000,2220,2240)
Деталізація статті  Інших операційних доходів наведена в Таблиці нижче:
Найменування показника
за 2017 рік
за 2017 рік
Нараховані проценти за кредитами
762
653
Інші процентні доходи
Доход від операцій факторингу
62
0
Дохід від зменшення Резерву покриття втрат від неповернених
позичок
Інші непроцентні доходи, в тому числі зменшення РЗПВ на
303
72
проценти
Разом операційні доходи
1065
725
Адміністративні витрати, інші операційні витрати та фінансові витрати (рядки 2130, 2180, 2250)
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо річної фінансової звітності
  Товариства з обмеженою відповідальністю
«КРЕДИТ ТУ Ю»
станом на 31 грудня 2017 року
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «М.Р.АУДИТ»
Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429,
Видане на підставі рішення №229/4 від 31.03.2011 р. Аудиторською Палатою України
Адреса:04071 м. Київ, вул. Нижній Вал, 13/15 телефон (044)361-79-48
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України
Власникам ТОВ «КРЕДИТ ТУ Ю»
Керівництву ТОВ «КРЕДИТ ТУ Ю»
Адреса: – Україна, 04080, м. Київ, вул.Вікентія Хвойки, 21
усім іншим зацікавленим особам та користувачам звітів

254

52

у тому числі
одержані за фінансовою Передані у операційну ліквідаційна
орендою
оренду
вартість
первісна знос
первісна знос
вартість
вартість
14
15
16
17
18
O
O

254

52

Товариство визнає витрати методом нарахування на основі безпосереднього зіставлення між
понесеними витратами і прибутками по конкретних статтях доходів, що припускає одночасне визнання
прибутків і витрат, що виникають безпосередньо і спільно від одних і тих же операцій або інших подій.
Фінансові витрати визнаються за методом ефективного відсотка. Деталізація статей витрат адміністративні
витрати, інші операційні витрати та фінансові витрати наведена в Таблиці нижче:
Найменування показника
за 2017 рік за 2016 рік
Адміністративні витрати
Матеріальні витрати
(0)
(0)
Витрати на виплати працівникам
(179)
(147)
Витрати на амортизацію
(41)
()
Інші адміністративні витрати - оренда, утримання офісу, забезпечення діяльності
(486)
(520 )
Разом адміністративні витрати
(706)
(667)
Інші операційні витрати
Витрати на нарахування резерву покриття втрат від неповернених позичок
(154)
(0)
Витрати на нарахування РЗПВ на нараховані проценти
(182)
(0)
Інші операційні витрати
(9)
(  11     )
Разом Інші операційні витрати
(245)
(11)
Фінансові витрати
Нараховані проценти за фінансовими зобов’язаннями перед юридичними особами
Разом фінансові витрати
Разом витрати
(0)
(0)
Інформація, що підтверджує статті, подані у звіті про рух грошових коштів (за прямим методом)
Інші надходження (рядок 3095)
Деталізація статті Інші надходження наведена в Таблиці нижче:
Найменування показника
за 2017 рік
за 2016 рік
Сплачені за договорами факторингу (сумма вимоги)
43780
0
Інше
363
5
Разом інших надходжень
44143
3
Реалізаціія продукції (рядок 3000)
Деталізація статті наведена в Таблиці нижче:
Найменування показника
за 2017 рік за 2016 рік
Сплачені за договорами факторингу (сумма винагороди)
516
0
Разом інших надходжень
516
3
Надходження фінансових установ від повернення позик (рядок 3055)
Деталізація статті наведена в Таблиці нижче:
Найменування показника
за 2017 рік
за 2016 рік
Сплачені за договорами кредитування
1302
800
Разом інших надходжень
1302
800
Витрачання на оплату товарів (рядок 3100)
В статті Витрачання на оплату товарів відображається фактично сплачений кошти на придбання
основних засобів, нематеріальних активів, та оплату послуг
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів (рядок 3115)
В статті Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів зазначаються фактично направлені
грошові кошти на оплату Податку з доходів фізичних осіб, Військового збору та інших податків та обов’язкових
платежів.
Витрачання фінансових установ на надання позик (рядок 3155)
В статті Витрачання фінансових установ на надання позик Товариство зазначає суму виданих кредитів.
Інши витрачання (рядок 3100)
Найменування показника
за 2017 рік за 2016 рік
Сплачені за договорами факторингу ( перерахування зобов’язань в рамках договора 43741
0
факторингу)
інші
17
0
Разом інших надходжень
43758
0
В статті Інші Витрачання відображається перерахування зобов’язання за договорами факторингу та інші
перерахування
Звіт про власний капітал:
По графі 3:
В рядку 4000 відображаються зареєстрований Статутний капітал
По графі 6:
В рядку 4210 відображаються   в резервний капітал відповідно до рішення Засновника та внутрішніх
положень.
По графі 7
В рядку 4100 відображено фінансовий результат діяльності визначений у відповідності до Міжнародних
стандартів фінансової звітності
В рядку 4110 відображено фінансовий результат звітного періода
По графі 8
В рядку 4100 відображено неоплачений Статутний капітал
Графи 4, 5 та 9 Товариство не заповнює.
Пов’язані особи
Відповідно до МСБО 24 Товариство   розкриває інформацію щодо пов’язаних осіб. Коло
пов’язаних осіб Товариство визначає у відповідності до ЗУ «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг». Таким чином до пов’язаних осіб Товариство відносить:
Управлінський персонал у розумінні МСБО 24. Внутрішнього аудитора (аудиторів) та членів сімьі внутрішнього
аудитора, як групу інших пов’язаних сторін.   Керівницьтво та членів іх семей керівництва Засновників
Операцій з пов’язаними особами відповідно до МСБО 24 в 2017 році нє було
Генеральний директор				
Ватулін В.М
Головний бухгалтер				
Баранов С.С.
Цей аудиторський звіт, який складається з:
1)
Загальних відомостей про підприємство;
2)
Аудиторського звіту;
3)
Фінансових звітів за 12 місяців 2017 р.,  які додаються,
підготовлено у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, зокрема
Міжнародних стандартів аудиту 700, 701, 705, 706, 720, 560, 570 у зв’язку з наданням Товариством з
обмеженою відповідальністю  «КРЕДИТ ТУ Ю» (далі – ТОВ  «КРЕДИТ ТУ Ю», Товариство, Компанія) регулярної
звітної інформації до Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг України.
Ми провели аудит фінансової звітності  Товариства з обмеженою відповідальністю  «КРЕДИТ ТУ Ю», що
додається, яка включає:
•
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2017 р.,
•
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік,
•
Звіт про власний капітал за 2017 рік,
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звіт).

•
•

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за рік, що закінчився на зазначену дату,
Стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки (разом – фінансовий

1.Загальні відомості про підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю
«КРЕДИТ ТУ Ю»
40094068
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі
про проведення державної реєстрації юридичної особи:
Реєстраційні дані
Дата запису: 02.11.2015;
Номер запису: 1 074 102 0000 056669
Свідоцтво про реєстрацію
Свідоцтво ІК № 169 видано 07.06.2016 р. рішенням №
фінансової установи
1199  від 07.06.2016 р.,
код фінансової установи  – 16.
Надання коштів у позику, в тому числі на умовах
Ліцензія  НКРРФП
фінансового кредиту, видана 09.09.2016,
переоформлена 26.01.2017 р., безстрокова
Види діяльності  за КВЕД-2010
64.92 Інші види кредитування (основний)
Місцезнаходження
Україна, 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, буд. 21
Сущенко Євген Вікторович
Генеральний директор Товариства  
(Наказ про призначення № 3 від 31.03.2016 р.)
Чисельність працівників Товариства складає – 22 особи.
Предметом діяльності (видами діяльності) ТОВ «КРЕДИТ ТУ Ю» відповідно до установчих документів є:
- надання кредитною установою фінансових кредитів за рахунок власних коштів;
- надання кредитною установою фінансових кредитів за рахунок залучених коштів.
Згідно з додатком до Свідоцтва ФК № 453 про реєстрацію фінансової установи, виданого Національною
комісією, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, ТОВ «КРЕДИТ ТУ Ю» має право
здійснювати наступні фінансові послуги без отримання ліцензій та/або дозволів відповідно до законодавства:
надання кредитною установою фінансових кредитів за рахунок власних коштів;
надання кредитною установою фінансових кредитів за рахунок залучених коштів.
У відповідності до Статуту, Товариство є юридичною особою за законодавством України,   створене
на підставі протоколу Загальних Зборів Засновників   від 27 жовтня 2015 року (Протокол № 1) та чинного
законодавства України. Зареєстроване   Оболонською районною у місті Києві державною адміністрацією
02.11.2015 р., номер запису про державну реєстрацію 1 074 102 0000 056669.
Статутний капітал ТОВ утворюється за рахунок грошових коштів та становить 10 000 000 (десять
мільйонів ) гривень 00 копійок.
Єдиним учасником(засновником) ТОВ  «КРЕДИТ ТУ Ю»   є  Товариство з обмеженою відповідальністю
«БОСТОН ФІНАНС» (ідентифікаційний код 40073252), місцезнаходження  Україна, 04080, м. Київ, вул. Вікентія
Хвойки, буд. 21, частка якого в статутному капіталі становить 100 %.
2. Аудиторський звіт
2.1. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за подання цієї фінансової звітності відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності  та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал
визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень
унаслідок шахрайства або помилки.
2.2. Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цього фінансового звіту на основі проведеного
аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас
дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання обґрунтованої впевненості,
що фінансовий звіт не містить суттєвих викривлень
Аудит передбачав виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у
фінансовому звіті. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінювання ризиків суттєвих
викривлень фінансового звіту внаслідок шахрайства або помилки. Під час оцінювання цих ризиків аудитор
розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання і достовірного подання суб’єктом
господарювання фінансового звіту, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а
не з метою висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю суб’єкта господарювання.
Аудит включає також оцінювання відповідності застосованих облікових політик, обґрунтованості облікових
оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінювання загального подання фінансового звіту.
Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми та прийнятними для використання їх
як основи для нашої думки.
2.3. Основа для висловлення думки із застереженням
Незгода з методом застосування облікової політики підприємства та розкриття інформації у фінансових
звітах (іменується також „незгода з управлінським персоналом”) виникла також в результаті того, що у
фінансових звітах не враховано забезпечень витрат, що стосуються діяльності підприємства в 2017 році що,
на нашу думку, не відповідає Міжнародним стандартам фінансової звітності, зокрема вимогам МСБО № 37
«Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи». Сума забезпечень за рік, що закінчився 31.12.2017 р.,
за нашими розрахунками, повинна складати 20 тис.грн. Сума відстрочених податкових активів має складати
4 тис.грн, заборгованість за розрахунками з бюджетом 28 тис.грн,   а прибуток підприємства має бути
зменшеним на 20 тис.грн. На нашу думку, розкриття цієї інформації вимагається. МСБО №12 «Податки на
прибуток». Також, ми не отримали докази того, що уся необхідна інформація включена до приміток, як того
вимагають Міжнародні стандарти бухгалтерської звітності. Наша думка щодо фінансової звітності за звітний
період, що закінчився 31.12.2017 р., була у відповідний спосіб модифікована.
2.4. Думка із застереженням
На нашу думку,   за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Основа для
висловлення думки із застереженням», фінансова звітність відображає достовірно,  в усіх суттєвих аспектах,  
фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю «КРЕДИТ ТУ Ю» станом на 31 грудня 2017 р.
та його фінансові результати і рух грошових потоків за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності.
2.5. Пояснювальний параграф
2.5.1.Висновки щодо окремих компонентів фінансових звітів
В наступних пояснювальних параграфах, ми звертаємо увагу на додаткову інформацію, яка подається
до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг при розкритті
інформації фінансовими установами.
Проведення аудиту пов’язане з необхідністю подання до Національної комісії, що здійснює державне з
регулювання у сфері ринків фінансових послуг України звітної інформації.
Ці примітки є розділом  Аудиторського висновку від 25.04.2018 року та складені відповідно до вимог
законодавства України, нормативних актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг.
Питання, викладені нижче, розглядалися лише в рамках проведеного нами аудиту річної фінансової
звітності ТОВ «КРЕДИТ ТУ Ю» за 2017 рік на основі вибіркового тестування та принципу суттєвості відповідно
до вимог Міжнародних стандартів аудиту.
За результатами виконаних аудиторських процедур нами не помічено суттєвих фактів, які дають нам
підстави вважати, що фінансова звітність фінансової компанії не відповідала у всіх суттєвих аспектах вимогам
чинного законодавства України.
Застосовані нами процедури не мали за мету визначити всі недоліки або інші порушення і, таким чином,
вони не мають розглядатись як свідчення про відсутність будь-яких недоліків та/або порушень у ТОВ «КРЕДИТ
ТУ Ю».
Аудиторська перевірка була проведена у відповідності із Міжнародними стандартами аудиту МСА 700
«Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація   думки у звіті
незалежного аудитора», МСА 706 “Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного
аудитора» та з Міжнародним стандартом завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості,
що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації» Міжнародної федерації бухгалтерів.
У річній фінансовій звітності ТОВ «КРЕДИТ ТУ Ю» достатньо розкрита інформація, яка необхідна нам  
для виконання завдання з надання впевненості щодо фінансової інформації, яку охоплює вищеназваний вид
звітних даних.
В основу складання фінансової звітності ТОВ «КРЕДИТ ТУ Ю» покладені принципи та тлумачення
Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Повна назва:
Код ЄДПОУ
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№ 429 27.04.2018
Під час нашої роботи були виконані зокрема процедури перевірки, які забезпечують можливість надання
для користувачів фінансової інформації судження про те, що статті річної фінансової звітності та річних
звітних даних страховика взаємно пов’язані між собою.
      Аудиторською фірмою перевірена така документація:

Установчі документи (Статут);

Витяг з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України;

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи;

Банківські документи;

Регістри бухгалтерського обліку;

Договори;

Первинні документи;

Фінансова звітність за 2017 рік.
2.5.2.Розкриття інформації про облікову політику Товариства
Концептуальна основа фінансової звітності.
На підставі   статті 12 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та
у відповідності до Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 28.02.2000 N 419, ТОВ «КРЕДИТ ТУ Ю» складає фінансову звітність за Міжнародними стандартами
фінансової звітності (МСФЗ). Концептуальною основою фінансової звітності складеної Товариством є
Міжнародні   стандарти, включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО)   станом на
31.12.2017 р., які офіційно оприлюднені  на сайті Міністерства фінансів України.
Фінансова звітність за 2017 рік була підготовлена на основі даних українського бухгалтерського обліку, і
була скоригована для приведення у відповідність до МСФЗ.  Ці коригування включають в себе рекласифікації
для відображення економічної сутності операцій, включаючи рекласифікації деяких активів та зобов’язань,
доходів та витрат за відповідними статтями фінансової звітності.
Облікова політика
Облікова політика Товариства з обмеженою відповідальністю «КРЕДИТ ТУ Ю» характеризувалася
наступними загальними принципами:
Принцип господарської одиниці – Товариство є відокремленою господарською одиницею (Юридичною
особою).
Принцип безперервності – оцінка активів Товариства здійснюється, виходячи з припущення, що
його діяльність триватиме у неосяжному майбутньому і у неї відсутні наміри і необхідність ліквідації. Якщо
Товариство планує скоротити масштаби своєї діяльності, то це має відображатися у фінансових звітах.
Принцип послідовності – облікова політика, та принципові правила бухгалтерського обліку Товариства
не змінюються ( за виключенням випадків, які впливають зі змін у законодавчій та нормативно – правовій
базі), що забезпечує можливість порівняння показників фінансових звітів різних звітних періодів.
Принцип історічної (фактичної) собівартості – активи та зобов’язання в іноземній валюті, за винятком
немонетарних статей, мають переоцінюватись у разі зміни офіційного валютного курсу на звітню дату.
Принцип фактичної реалізації – застосовується для визначення суми, яка визнана як виручка після
реалізації продукції. За цим принципом облік доходу здійснюється за допомогою методу перерахування, тобто
відразу після надання послуг покупцеві.
Принцип відповідності – прибутки і витрати відображаються у бухгалтерському обліку в тому періоді, до
якого вони відносяться, та доходи звітного періоду співставлені з витратами, що були здійснені для отримання
цих доходів.
Фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки за справедливою
вартістю окремих фінансових інструментів відповідно до МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та
оцінка».
Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складається на основі
бухгалтерських записів згідно з українським законодавством шляхом трансформації з внесенням коригувань
та проведенням перекласифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно з вимогами
МСФЗ.
2.5.3.Активи та зобов’язання Товариства
2.5.3.1.Статті основних засобів нематеріальних активів та їх зносу
Компанія контролює активи, які віднесені до складу статті балансу «Основні засоби» та «Нематеріальні
активи». Надходження, оцінка та визнання основних засобів (офісна техніка), їх аналітичний та синтетичний
облік відповідають критеріям  МСБО №16 «Основні засоби». При відображенні в обліку руху основних засобів
порушень не визначено. Визначення зносу основних засобів відповідає критеріям  МСБО №16 «Основні
засоби» та обраній підприємством обліковій політиці. Амортизація нараховується методом прямолінійного
списання. Визначені методи не змінювалися протягом 2017 р. Балансова вартість основних засобів станом на
31.12.2017 р. складає 202 тис.грн.
Статтю балансу  «Нематеріальні активи» формує вартість програмного забезпечення. Визнання та облік
нематеріальних активів відповідають МСБО №38 «Нематеріальні активи».
Станом на 31.12.2017 р. балансова вартість нематеріальних активів складає - 4 тис.грн;.
2.5.3.2.Статті дебіторської заборгованості та коштів
Дебіторська заборгованість на підприємстві визнається як фінансові активи (за винятком дебіторської
заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів або фінансових інструментів, за
розрахунками з операційної оренди та за розрахунками с бюджетом) та первісно оцінюється за справедливою
вартістю плюс відповідні витрати на проведення операцій. Після первісного визнання дебіторська
заборгованість оцінюється за амортизованою собівартістю, із застосуванням методу ефективного відсотка.
Якщо є об’єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу
зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів.
Визнання, облік та оцінка дебіторської заборгованості відповідають міжнародним стандартам
бухгалтерського обліку. Структура дебіторської заборгованості на 31.12.2017 р. включає в себе дебіторську
заборгованість:
за товари, роботи, послуги – 1982 тис.грн;
за розрахунками з нарахованих доходів – 663 тис.грн (за нарахованими
процентами по фінансовим кредитам);
іншу поточну дебіторську заборгованість чистою вартістю 13854 тис.грн  
(надані фінансові кредити).
Резерв  сумнівних боргів на підприємстві створений  в сумі 4745 тис.грн.
2.5.3.3.Грошові кошти
Грошові кошти складаються з рахунків у банках.
Операції по розрахунковим  рахункам здійснюються з дотриманням вимог «Інструкції про безготівкові
розрахунки в Україні в національній валюті» затвердженої Постановою Правління Національного банку  
України № 22 від 21.01.2004 р. Грошові кошти  станом на 31.12.2017 р. складали 148 тис.грн..
2.5.3.4.Зобов`язання
Облік і визнання зобов’язань та резервів підприємства здійснюється відповідно до МСБО №37
«Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи».    Фінансові зобов’язання згідно з МСБО№39
класифікуються відповідно як фінансові зобов’язання за справедливою вартістю з відображенням переоцінки
у прибутках або збитках, кредити та позики або похідні інструменти, визначені як інструменти ефективного
хеджування.
Фінансові зобов’язання визнаються первісно за справедливою вартістю за вирахуванням, а у випадку
кредитів та позик, суми прямих витрат за операціями.
Станом на 31.12.2017 р. загальна заборгованість ТОВ «КРЕДИТ ТУ Ю» становила:
- заборгованість за товари, роботи, послуги – 190 тис.грн;
- за розрахунками з бюджетом – 24 тис.грн;
- інші поточні зобов’язання – 8600 тис.грн (в тому числі за договорами надання позики в сумі 3610 тис.
грн, за користування якими підприємство сплачує 25% річних).
Забезпечення  для відшкодування майбутніх операційних витрат на виплату відпусток працівникам за
2017 рік cкладають 29 тис.грн.
Аудит підтвердив повноту та достовірність розкритої у балансі на 31.12.2017 р. інформації про активи та
зобов’язання Товариства, їх розмір, реальну вартість та класифікацію.
2.5.4.Власний капітал
2.5.4.1.Статутний капітал
Станом на 31.12.2017 року Статутний капітал Товариства зареєстровано та відповідним чином внесено

№ 429 27.04.2018
в бухгалтерський облік.
Єдиний учасник   Товариства -   юридична особа ТОВ   «БОСТОН ФІНАНС», зареєстрована за номером
40073252, що знаходиться за адресою:  04080, Україна,  м. Київ, вул.Вікентія Хвойки, будинок 21, його частка
складає 100% статутного капіталу та 100 відсотків голосів.   
      Відомості про розподіл Статутного капіталу ТОВ «КРЕДИТ ТУ Ю» на звітну дату 31.12.2017 р.
Учасник (прізвище, ім’я, по батькові; для юридичної особи – повна назва) Частка в статутному фонді
ТОВ «БОСТОН ФІНАНС»  (ідентифікаційний код 40073252) ,
місцезнаходження  04080, Україна,  м. Київ, вул.Вікентія Хвойки, 21
100 %
Статутний капітал складає – 10 000 000,00 гривень (відображений в рядку 1400 балансу).
Зміни, що внесені до Статуту учасниками Товариства до 2017 року та фактичне формування статутного
капіталу в розмірі 5 000 000,00 грн (станом на 01.01.2017 р.), перевірено та підтверджено 08 квітня 2016 року
звітом (висновком) незалежного аудитора ТОВ «Сторно», Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм
та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 0117 від 26.01.2001 року.
Загальними зборами учасників (Протокол № 36 від 16.08.2017 р.) ТОВ «КРЕДИТ ТУ Ю» було вирішено
збільшити розмір статутного капіталу за рахунок майнового внеску учасника в виді грошових коштів на
5 000 000,00 гривень, в результаті чого статутний капітал Товариства склав 10 000 000,00 гривень.
Станом на 31.12.2017 року Статутний капітал внесений грошовими коштами у розмірі   7901820 грн, що
відповідає – 79,0  % від заявленого в статутних документах.
Несплачений капітал  на 31.12.2017 р. становить 2098180,00 грн (відображений в рядку 1425 балансу).
Облік Статутного фонду здійснювався на рахунку 40 «Статутний капітал».
Дані синтетичного обліку відповідають даним аналітичного обліку.
2.5.4.2.Резервний капітал
Відповідно до п.6.1 статті 6 Статуту Компанія створює резервний фонд у розмірі 25 відсотків статутного
капіталу. Формування резервного фонду здійснюється за рахунок щорічних відрахувань від чистого прибутку
Компанії. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду становить 5 відсотків суми чистого прибутку
Компанії.
Кошти резервного фонду   розміщуються в порядку, визначеному Статутом.
Кошти резервного фонду використовуються для: - покриття витрат, пов’язаних з відшкодуванням
збитків у випадках, передбачених чинним законодавством.
Відрахувань до резервного фонду  до 31.12.2017 р. ще не було.
2.5.4.3 Нерозподілений прибуток  на дату балансу  складає – 108 тис. грн. (відображений в рядку 1420
балансу).
2.5.4.4.Власний капітал станом на 31.12.2017 р. складає 8010 тис.грн.
Аудит формування статей власного капіталу підтвердив повноту та достовірність розкритої у балансі
на 31.12.2017 р. інформації про його оцінку, розмір та відповідність вимогам чинного законодавства України.
2.5.5.Облік фінансових результатів та розміру чистого прибутку
Облік реалізації готової продукції (послуг) ТОВ «КРЕДИТ ТУ Ю» здійснювався у відповідності до
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Доходи підприємства визначаються згідно з вимогами МСБО
№18 «Дохід»,  визнаються на основі принципу нарахування, коли існує впевненість, що в результаті операції
відбудеться збільшення економічних вигод, а сума доходу може бути достовірно визначена.
За 2017 рік  Товариство одержало  доходи в сумі 23243 тис.грн.
Показники
Сума, тис.грн
Дохід від реалізації товарів, робіт, послуг
20558
Інші операційні доходи
2685
Разом
23243
Бухгалтерський облік   витрат   проводився відповідно до чинного законодавства та принципів МСБО.
Витрати Товариства в 2017 році складалися з:
Показники
Сума, тис.грн
Адміністративні витрати
3839
Інші операційні витрати
19275
Разом
23114
Фінансовий результат від здійснення діяльності, доходи та витрати Товариства відображені в формах
звітності (Форма №2 ), відповідно до даних бухгалтерського обліку.
При проведенні перевірки, на підставі наданої Товариством інформації, суттєвих порушень чинного
законодавства нами не встановлено. Показники балансу та   звіту про фінансовий   стан   підприємства  
взаємопов’язані  та  відповідають  дійсності. Визначення фінансового результату проведено правильно. 	
Інформацію щодо обсягу чистого прибутку розкрито Компанією у Звіті про фінансові результати. Розкриття
інформації щодо визначення чистого прибутку відповідає вимогам Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку та чинного законодавства України.
Фінансовий результат за 2017 рік – прибуток  в сумі 129 тис. грн, що підтверджується свідченнями
отриманими під час аудиту. Податок на прибуток – 23 тис.грн. Чистий прибуток – 106 тис.грн.
2.5.6.Розгляд іншої фінансової інформації Компанії.
2.5.6.1.Чисті активи
Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2017 р. становить 8010 тис. грн.. Вартість чистих
активів товариства з обмеженою  відповідальністю менша від статутного капіталу, проте строк формування
статутного капіталу ще не настав.
2.5.6.2.Щодо пов’язаних осіб
Ми отримали розуміння характеру та обсягу відносин з пов’язаними особами. Такий характер та обсяг
не був визначальним (суттєвим). Ми не отримали докази того, що уся необхідна інформація про відносини  з
пов’язаними особами включена до приміток звітності. Однак така невідповідність МСБО не є визначальною
(суттєвою).
Пов’язаними особами Товариства є учасник - ТОВ «БОСТОН ФІНАНС» (ідентифіка- ційний код 40073252)
та керівник Товариства Сущенко Євген Вікторович.
Заробітна платня Сущенка Є.В., одержана ним в 2017 році склала 42505,51 гривень.
Ознак існування відносин і операцій з пов’язаними сторонами (зокрема афілійованими особами), що
виходять за межи нормативної діяльності в ході проведення аудиту не виявлено.
2.5.6.3. Щодо подій після дати балансу
Ми розглянули операції Товариства після 31 грудня 2017 року та провели опитування представника
засновників Товариства щодо подій після вказаної дати.
В результаті цих процедур ми не знайшли нічого такого, що відноситься до подій та фактів, які   б
потребували коригування балансу та/або додаткового розкриття інформації.
2.5.6.4. Інформацiя про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансовогосподарський стан підприємства:
- протягом 2017 року Товариство  не отримувало позики (кредити) на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв
активiв,  

ФІНАНСОВИЙ ВІСНИК
- рiшення про викуп корпоративних прав - не приймалося;
- фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi – не вiдбувалося;
- протягом 2017 року змiни складу посадових осiб емітента не вiдбувалися;
- рiшення про утворення, припинення фiлiй, представництв не приймалося;
- рiшення вищого органу Товариства про зменшення статутного капiталу  не приймалося;
- рiшення вищого органу Товариства або суду про припинення або банкрутство не вiдбувалися.
2.5.6.5.Стан корпоративного управління
Система корпоративного управління діє згідно принципів, передбачених Статутом Товариства.
Управління Товариством здійснюють: Загальні збори Учасників, Генеральний Директор та Ревізор. При
необхідності, за рішенням зборів учасників, для перевірки господарської діяльності залучається аудитор чи
аудиторська фірма.
Товариство проводить Збори Учасників по результатах господарської діяльності за рік, на яких
розглядаються підсумки виробничо-фінансової діяльності, затвердження річного фінансового звіту, розподіл
прибутків та інші питання, які належать до їх компетенції.
2.5.7.Фінансовий стан Товариства
Аналіз фінансового стану Товариства з обмеженою відповідальністю «КРЕДИТ ТУ Ю» виконано згідно
«Методичних рекомендацій щодо підготовки аудиторського висновку при перевірці відкритих акціонерних
товариств та підприємств – емітентів облігацій (крім комерційних банків)» затверджених рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.01.2001 р. № 5. Показники, наведені в таблиці
3, характеризують фінансову стабільність підприємства.
Показники
                         Показники фінансового стану Товариства
Коефіцієнт
Коефіцієнт покриття
Коефіцієнт
фінансової
зобов’язань власним
Коефіцієнт загальної
абсолютної
стійкості
(або
   №
ліквідності (покриття) незалежності, або капіталом
ліквідності
(структури капіталу або
з/п
автономії)
фінансування)
1 2
3
4
5
6
кошти +
К1=(Грошові кошти + К2=(Грошові
еквіваленти +
Грошові еквіваленти Грошові
кошти К4=(Довгострокова
Формула
Дебітори (непрострочені К3=Власні
короткострокова
короткострокові
/ Вартість майна та
1 розрахунку +фінансові
та
реальні)
+
вкладення) Запаси  + Витрати)
(підсумок активу кредиторська
показника
заборгованість) /
/ короткострокові
балансу)
/ короткострокова
Власний капітал
зобов’язання
заборгованість
Орієнтовне
2 позитивне
0,25 - 0,5
1,0 - 2,0
0,25 - 0,5
0,5 - 1,0
значення
показника
3 2017 рік
0,017
1,88
0,48
1,10
4 2016 рік
0,007
2,27
0,43
1,34
2.5.7.1.Аналіз ліквідності підприємства дозволяє визначити спроможність підприємства сплачувати
свої поточні зобов’язання. Коефіцієнт покриття показує, що підприємство на забезпечено ресурсами, які
можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань. Показник абсолютної ліквідності
характеризує негайну готовність підприємства ліквідувати короткострокову заборгованість і в даному
випадку на кінець звітного періоду складає 0,017,   що менше орієнтовно-позитивних значень.
2.5.7.2.Коефіцієнт покриття свідчить про здатність Товариства  погасити свою поточну заборгованість
на 100%.
2.5.7.3.Аналіз фінансової стійкості (платоспроможності, автономії) підприємства характеризує структуру
джерел фінансування ресурсів підприємства, ступінь фінансової стійкості і незалежності підприємства від
зовнішніх джерел фінансування діяльності. Коефіцієнт фінансової стійкості показує питому вагу власного
капіталу в загальній сумі коштів, авансованих у його діяльність. Коефіцієнт фінансової стійкості (або
незалежності, або автономії) на 31.12.2017 р. складає 0,48. Цей показник вказує на те, що станом на 31.12.2017
року 48 % активів Товариства складають власні кошти.
2.5.7.4.Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом (або коефіцієнт фінансування, або
структури капіталу) характеризує залежність підприємства від залучених коштів. Коефіцієнт фінансування
станом на 31.12.2017 р. становить 1,10. Товариство має залежність від позикових коштів, але фінансовий
стан є стабільним.
2.6. Відомості про аудиторську компанію
Товариство з обмеженою відповідальністю
Повна назва:
«М.Р.АУДИТ»
Код ЄДРПОУ
37569947
Місцезнаходження:
04071, м. Київ, вул. Нижній Вал 13/15
ТОВ «М.Р.АУДИТ» зареєстроване Подільсь кою
Реєстраційні дані:
районною у м.Києві Державною адміні страцією
22.02.2011 р.
Свідоцтво № 4429 видане рішенням Аудиторської
Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в реєстр
України від 31.03.2011 р. №229,  
аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські палати
продовжене рішенням від 25.02.2017 р. №322/3 до
послуги
25.02.2021 року
Номер та дата видачі Свідоцтва про відповідність системи Свідоцтво видане рішенням Аудиторської палати
контролю якості
України від 24.04.2014 р. № 293/4.
№ 0171 видане Національною комісією
Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до реєстру Свідоцтво
здійснює державне регулювання у сфері
аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити що
ринків
фінансових
послуг. Строк дії Свідоцтва:  з
аудиторські перевірки фінансових установ
07.02.2017 р. до 25.02.2021р.
Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до реєстру Свідоцтво П000372 видане Національною комісією
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські з цінних паперів та фондового ринку. Строк дії
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів Свідоцтва:  з 24.02.2015 р. до 25.02.2021р.
Контактний телефон/факс
(044) 280-97-72/ (050) 351-45-65
Договір № 5/23-03-18 від 23.03.2018 р.  на
Реквізити та строк дії договору  
проведення аудиту (аудиторських перевірок).
Перевірка проводилась в період з 23.03.2018 р. по
Дата початку та дата закінчення аудиту
25.04.2018 р.
Дата висновку
25.04.2018 р.
Директор,
Сертифікат аудитора серії А
М.Ф.Муханова
№ 005158 виданий 29.03.02 р.,
чинний до 29.03.2021 р.
Підпис
Аудитор
Сертифікат аудитора серії А
Л.В.Недужко
№ 005220 виданий 30.05.2002 р.,
чинний до 30.05.2017 р.
Підпис

НОВИНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ
РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Інформаційне повідомлення про проблемні питання під час
проведення перевірки звітів про оцінку майна на відповідність
вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових
прав і професійної оціночної діяльності, складених для
визначення збитків або розміру відшкодування
Керівництво Нацкомфінпослуг та Фонду державного майна України провели
робочу нараду щодо забезпечення рецензування звітів про оцінку, складених для
визначення матеріальних збитків, завданих власнику у разі пошкодження його
майна.

За 2017 рік   Нацкомфінпослуг надіслано до Фонду державного майна
(далі – Фонд) більше 200 звітів про оцінку майна для проведення перевірок на
відповідність нормативно-правовим актам з оцінки майна. За результатами
проведення Фондом перевірок зазначених звітів встановлено, що близько 90 %
звітів про оцінку майна, надісланих Нацкомфінпослуг, класифікуються за ознакою
абзацу четвертого пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки
майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10 вересня 2003 року № 1440, як такі, що не повною мірою відповідають вимогам
нормативно-правових актів з оцінки майна і мають значні недоліки, що вплинули
на достовірність оцінки, що підтверджує неналежну підготовку звітів про оцінку
майна та визначення розміру страхового відшкодування.
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ФІНАНСОВИЙ ВІСНИК
За результатами наради вирішили подовжити співпрацю між Фондом
державного майна (далі – Фонд) та Нацкомфінпослуг щодо проведення перевірок
звітів про оцінку майна на відповідність вимогам нормативно-правових актів з
оцінки майна, майнових прав і професійної оціночної діяльності, складених для
визначення збитків або розміру відшкодування, та спростити процес ідентифікації
звітів про оцінку майна, враховуючи таке:
Довести до відома страхових компаній розроблену Фондом «Пам’ятку» щодо
нормативно-правових вимог до складання звіту з оцінки майна (копія додається).
Єдиним документом, що підтверджує проведення оцінки суб’єктом оціночної
діяльності з метою визначення оціночної вартості колісного транспортного засобу
(далі – КТЗ), є звіт про оцінку майна відповідно до вимог статті 12 Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»
(далі – Закон про оцінку).
Для проведення рецензування Фондом звітів про оцінку колісних транспортних
засобів до Фонду мають надаватися оригінали звітів про оцінку майна або, у разі
неможливості надання оригіналів, копії зазначених звітів, завірених суб’єктом
оціночної діяльності, який виконував звіти про оцінку КТЗ. Фонд рекомендує
страховим компаніям під час укладання договору на проведення оцінки визначати
однією з умов надання оцінювачем разом із звітом належним чином завіреної копії
звіту для передачі її власникам КТЗ.
Якщо за результатами рецензування звіту про оцінку КТЗ, за яким здійснено
виплати страхового відшкодування, вказаний звіт   класифікується Фондом   як
такий, що не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з
оцінки майна, і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але може
використовуватися з метою, визначеною у звіті, після виправлення зазначених
недоліків, то відповідно до пункту 4 розділу ІV Положення про порядок роботи
екзаменаційної комісії, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 13.11.2002 №1997 (далі – Положення), такий звіт доопрацюванню не підлягає.
Враховуючи пропозицію Фонду, що замовлення оцінки майна з метою
визначення матеріальних збитків, завданих власнику КТЗ у разі пошкодження його
майна, повинно проводитися за дорученням власника КТЗ, наданого страховій

№

компанії для здійснення такої оцінки, Нацкомфінпослуг та Фонд рекомендують  
страховикам передбачити в повідомленнях про настання події, що має ознаки
страхової, або в договорі добровільного страхування надання страховику
доручення від власника КТЗ про проведення такої оцінки.
Нацкомфінпослуг звертає увагу страховиків на необхідність належного
документального оформлення підтвердження розміру збитку і розрахунку
страхового відшкодування та, починаючи з 20.04.2018, на необхідність надання
під час підготовки на вимоги Нацкомфінпослуг інформації та документів за
зверненнями, скаргами громадян, у тому числі оригіналів звітів про оцінку майна
або, у разі неможливості надання оригіналів, копії зазначених звітів, завірених
суб’єктом оціночної діяльності, який виконував звіти про оцінку КТЗ.
Додатково повідомляємо, що наявність у звіті про оцінку майна ознак
невідповідності вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, які викладені
в «Пам’ятці», свідчить про те, що такий звіт не може бути використаний для
визначення страхового відшкодування. Нацкомфінпослуг, у разі відсутності ознак
невідповідності звітів з оцінки майна  вимогам нормативно-правових актів з оцінки
майна, які викладені в «Пам’ятці», та незгодою   (незадоволенням) скаржників з
розміром страхового відшкодування, який визначався  на підставі звіту про оцінку
майна, направлятиме його на рецензування до Фонду.
Фонд, у разі підтвердження фактів невідповідності наданих Нацкомфінпослуг
звітів про підтвердження розміру збитку, в межах своїх повноважень вживатиме
відповідних заходів впливу до суб’єктів оціночної діяльності та повідомлятиме  про
це Нацкомфінпослуг.
Спільні дії Нацкомфінпослуг та Фонду державного майна України сприяють
контролю належного надання послуг страховими компаніями та суб'єктами
оціночної діяльності і  здійснення незалежної оцінки майна.

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:

https://www.nfp.gov.ua/

СТОР.

З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА 81-90
1 ТОВАРИСТВО
КОМПАНІЯ «МОТОР-ГАРАНТ»
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ
2 НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
90-96
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «АНТIЛIЯ»
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ 96-103
3 ТОВАРИСТВО
З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕЙВІ ІНВЕСТМЕНТ»
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ 103-109
4 ТОВАРИСТВО
З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРОФІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ
5 НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
110-116
ФОНД «САТУРН»
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДИТ
6 ТОВАРИСТВО
117-123
ТУ Ю»
ФІНАНСОВИЙ
ВІСНИК

(061)222-11-40
zvitnist@uafin.net
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