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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВ «ЕКВІТІБРОК» 
 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКВІТІБРОК», код ЄДРПОУ 
33637599. Зареєстроване Печерською районною у м. Києві Державною 
Адміністрацією 04 серпня 2005 р. Місцезнаходження товариства: 01042, м.Київ, 
вул. Івана Кудрі, 20. Телефон (044) 228-37-79. Засновником та директором є 
Крюков Ігор Іванович.  

Основні види діяльності (КВЕД): 
 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах; 
 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного 

забезпечення), н.в.і.у. 
Підприємство має такі ліцензії: 
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

№1265 від 13.08.2015 р. було вирішено видати з 28.08.2015 р. ліцензії на 
провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з 
торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської діяльності, дилерської 
діяльності. Строк дії: безстроково. 
 
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
 
Підтвердження відповідності 

Основою надання фінансової звітності є чинні міжнародні стандарти 
фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 
(МСБО) та тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної 
фінансової звітності.  
 
Загальна основа формування фінансової звітності 
Достовірне подання та відповідність МСФЗ 

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального 
призначення, яка сформована з метою достовірного подання фінансового стану, 
фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для 
задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті 
ними економічних рішень.  



Концептуальною основою фінансової звітності Товариство за рік, що 
закінчився 31 грудня 2018 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) зі змінами (версія перекладу українською 
мовою – 2016 рік), що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства 
фінансів України. 

Товариство вперше застосувала МСФЗ у фінансовій звітності за 2015 рік, 
дата переходу на МСФЗ – 1 січня 2014 року. Остання фінансова звітність 
Товариства у відповідності до НС(П)БО була складена за рік, що закінчився 31 
грудня 2014 . 

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких 
застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, 
внесених РМСБО, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації 
в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої 
інформації. 

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

МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» 

МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи визнання, оцінки, подання та 
розкриття інформації про оренду і вимагає, щоб орендарі відображали всі 
договори оренди з використанням єдиної моделі обліку в балансі, аналогічно 
порядку обліку, передбаченому в МСФЗ (IAS) 17 для фінансової оренди. 

Стандарт передбачає два звільнення від визнання для орендарів – що до 
оренди активів з низькою вартістю (наприклад, персональних комп'ютерів) і 
короткострокової оренди (тобто оренди зі строком не більше12 місяців). На 
дату початку оренди орендар буде визнавати зобов'язання щодо орендних 
платежів (тобто зобов'язання по оренді), а також актив, який представляє право 
користування базовим активом протягом терміну оренди (тобто актив у формі 
права користування). Орендарі будуть зобов'язані визнавати витрати на 
відсотки за зобов'язанням по оренді окремо від витрат по амортизації активу в 
формі права користування. 

Орендарі також повинні будуть переоцінювати зобов'язання з оренди при 
настанні певної події (наприклад, зміні термінів оренди, зміні майбутніх 
орендних платежів в результаті зміни індексу або ставки, що використовуються 
для визначення таких платежів).У більшості випадків орендар буде враховувати 
суми переоцінки зобов'язання з оренди в якості коригування активу в формі 
права користування. 

Порядок обліку для орендодавця відповідно до МСФЗ (IFRS) 16 практично 
не змінюється в порівнянні з діючими в даний момент вимог МСФЗ (IAS) 17. 



Орендодавці будуть продовжувати класифікувати оренду, використовуючи ті ж 
принципи класифікації, що і в МСФЗ (IAS) 17, виділяючи при цьому два види 
оренди: операційну і фінансову. 

Крім цього, МСФЗ (IFRS) 16 вимагає від орендодавців і орендарів 
розкриття більшого обсягу інформації в порівнянні з МСФЗ (IAS) 17.  

МСФЗ (IFRS) 16 набуває чинності для річних періодів, що починаються 01 
січня 2019 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати, але 
не раніше дати застосування організацією МСФЗ (IFRS) 15. Орендар має право 
застосовувати даний стандарт з використанням ретроспективного підходу або 
модифікованого ретроспективного підходу. Перехідні положення стандарту 
передбачають певні звільнення. 

В даний час Товариство оцінює вплив МСФЗ (IFRS) 16 і планує 
застосувати новий стандарт на відповідну дату вступу в силу. 

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. 

Рішення про затвердження фінансової звітності 

Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою 
оприлюднення) керівником Товариства 22 лютого 2019 року. Ні учасники 
Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової 
звітності після її затвердження до випуску. 

Звітний період фінансової звітності 

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається 
календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2018 року. 

 

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. 

 

 



 

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». 

 
Судження щодо визнання економіки у стані гіперінфляції, відповідно до 

положень МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»  

Відповідно до пункту 3 МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіпер-
інфляції» показником гіперінфляції є характеристики економічного середовища 
країни. Ці характеристики є кількісними і якісними.  

Щодо аналізу кількісного фактору. Статистичні дані Міністерства ста-
тистики України свідчать, що кумулятивний рівень інфляції за останні три роки 
(2016 р., 2017 р., 2018 р.) складає 40,32% , що менше 100 %, тому за 
результатами 2018 року норми МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах 
гіперінфляції» не застосовувались, і не здійснювався перерахунок показників 
фінансової звітності. 

Національний банк України прогнозує рівень інфляції на 2019 рік – 6,3 %, 
на 2020 рік – 5%. Міжнародний валютний фонд прогнозує рівень інфляції в 
Україні на 2019 рік у розмірі 7 %, на 2019 рік – (5+-1%). При цьому, за 
попередні роки рівень інфляції складав: за 2016 рік – 12,4 %, за 2017 рік – 
13,7%., за 2018 рік – 9,8 %. Тобто у наступні роки кумулятивний рівень інфляції 
за останні три роки не буде перевищувати 100%. 

Аналіз якісних факторів пункту 3 МСБО 29 не дає аргументованих доказів 
того, що економіка України є гіперінфляційною, а саме:  

- немає офіційно підтвердженої інформації, що основна маса населення 
віддає перевагу збереженню своїх цінностей у формі немонетарних активів або 
у відносно стабільній іноземній валюті і що суми, утримувані в національній 
валюті, негайно інвестуються для збереження купівельної спроможності; 

- немає офіційно підтвердженої інформації і даних, що основна маса 
населення розглядає грошові суми не в національній грошовій одиниці, а у 
відносно стабільній іноземній валюті. За офіційними даними Нацбанку України 
схильність до заощаджень населення на цей час досі становить величину нижче 
нуля, тобто основна маса населення витрачає раніше заощаджені кошти; 

- відсоткові ставки, реальна заробітна плата та ціни формуються ринком 
(тобто через попит та пропозицію) і не обов’язково індексуються згідно індексу 
інфляції. Індексації підлягає лише частка заробітної плати і лише при деяких 
умовах; 

- немає офіційно підтвердженої інформації та спостереження, що продаж та 
придбання на умовах відстрочки платежу підприємствами здійснюється за ці-
нами, які компенсують очікувану втрату купівельної спроможності протягом 
періоду відстрочки платежу, навіть якщо цей строк є коротким. 



До того ж МСБО 29 не встановлює абсолютного рівня, на якому вважається, 
що виникає гіперінфляція. Необхідність перераховувати показники фінансових 
звітів, згідно з цим Стандартом, є питанням судження управлінського 
персоналу підприємства. 

Отже, здійснивши аналіз кількісного та якісних факторів, підприємство 
дійшло висновку щодо недостатності характеристик, які свідчать, що загальний 
стан економіки країни є гіперінфляційним. 

Але, поряд з тим, підприємство буде слідкувати за рівнем інфляції протягом 
2019 року та наступних років, враховуючи, що функціональною валютою 
підприємства є українська гривня. 
 
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. 

 
Фінансова звітність включає: 

1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
2. Звіт про фінансові результати  (Звіт про сукупний дохід) 
3. Звіт про рух грошових коштів 
4. Звіт про власний капітал 
5. Примітки до фінансової звітності за 2018 рік, стислий виклад облікових 

політик та інша пояснювальна інформація. Відповідно до вимог МСФЗ, у 
Примітках до річної фінансової звітності надана додаткова інформація, 
яка необхідна користувачам фінансової звітності для розуміння 
фінансового стану Товариства та результатів його діяльності за звітний 
період. Склад цієї інформації визначається професійним судженням 
керівництва підприємства, яке несе відповідальність за складання даної 
звітності.   
Ця фінансова звітність стосується одного суб'єкта господарювання – 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Еквітіброк". 
 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 
 

На виконання вимог ст. 121 Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні», фінансова звітність Товариства станом на 
31.12.2018 р., була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності (МСФЗ), які опубліковані на офіційному сайті 
Міністерства фінансів України.  

При складанні фінансової звітності за МСФЗ в 2018 р. Товариство 
дотримувалося принципів складання фінансової звітності, викладених у 
Концептуальній основі  складання фінансової звітності за МСФЗ та основних 
принципів, передбачених ст. 4 Закону України "Про бухгалтерський облік і 
фінансову звітність в Україні", а саме: 



- методу нарахування (результати операцій та інших подій визнаються, коли 
вони здійснюються, а не коли отримані або сплачені грошові кошти, і 
відображаються в фінансовій звітності того періоду, до якого вони 
відносяться);  

- безперервності діяльності (фінансова звітність складається на основі 
припущення, що підприємство є безперервно діючим та залишається діючим 
в осяжному  майбутньому). 

- зрозумілості; 
- доречності (суттєвості); 
- достовірності (правдивість подання, превалювання сутності над формою, 

нейтральність, обачність, повнота); 
- зіставності; 
- можливості перевірки, тощо. 

Фінансова звітність складена на основі достовірності подання, 
безперервності діяльності, розгорнутого подання активів та зобов'язань, 
нарахування, періодичності та послідовності в поданні. 

Облікова політика на підприємстві регламентується Законодавством 
України та Наказом по підприємству «Про облікову політику та організацію 
бухгалтерського обліку» № 13 від  02.01.2013 р. з поправками, що внесені 
наказом № 21 від 04.01.2016 р. (Внесені зміни щодо вартісного критерію 
визначення поняття основного засобу та малоцінного необоротного 
матеріального активу). Протягом року зберігається незмінність облікової 
політики. 

 
Актив балансу 

 
І. Необоротні активи 

Нематеріальні активи відображені в балансі за історичною вартістю. 

Назва К-сть 
Початкова 

вартість 
грн. 

Залишкова 
вартість на 

кінець 2018 р. 
грн. 

Метод 
розрахунку 

зносу 

Ліквідац. 
вартість 

Строк 
використання 

(місяців.) 

Ліцензія ДКЦПФР на брокерську 
діяльність строк дії з 28.08.2015 1 3000,00 2000,00 

Прямолінійне 
списання 0 120 

Ліцензія ДКЦПФР на дилерську 
діяльність строк дії з 28.08.2015 1 3000,00 2000,00 

Прямолінійне. 
списання 0 120 

Ліцензія програмного 
забезпечення «Соната» 1 650,00 379,15 

Прямолінійне. 
списання  12 

Всього :    6650,00 4379,15       

 
В 2018 році була придбана ліцензія на програмне забезпечення для здачі 

звітності в електронному вигляді «Соната» на дванадцять місяців. 
Основні засоби оприбутковуються на баланс за собівартістю придбання, 

що включає витрати на транспортування, монтаж, приведення до стану, 
необхідного для експлуатації та інші безпосередньо пов’язані витрати. 
Підприємство не визнає в балансовій вартості об’єктів основних засобів 
витрати на технічне обслуговування та поточні ремонти. Такі витрати 
визнаються витратами поточного періоду.  



Оцінку справедливої вартості основних засобів на дату переходу на 
МСФЗ підприємство не здійснювало, оскільки вартість проведення такої 
переоцінки суттєво перевищує вигоди користувача. 

Стаття балансу, в якій відображено первісну вартість основних засобів 
включає вартість Машин та обладнання 31733,58 грн. та вартість Інших 
необоротних матеріальних активів 5394,67 грн. Разом 37128,25 грн. Первісна 
вартість основних засобів повністю амортизована. 
 

ІІ. Оборотні активи 

В статті балансу Дебіторська заборгованість за розрахунками 
відображено дебіторську заборгованість за виданими авансами, що станом на 
31.12.2018 р. складає 1047,57 грн., станом на 01.01.2018 р. – 1538,71 грн. 
Основними дебіторами за виданими авансами є підприємства, що надають 
послуги зв’язку: Київстар Дж. Ес. Ем. ЗАТ та «Інтернаціональні телекому-
нікації» ТОВ.  

В статті балансу Інша поточна дебіторська заборгованість відображено 
суму, що була видана співробітникам підприємства в якості безпроцентної 
поворотної фінансової допомоги. На 31.12.2018 р. складає 927460,00 грн, на 
початок року - 885450,00 грн. 

Поточні фінансові інвестиції – це акції, що придбані для продажу, 
відображаються за справедливою вартістю. Справедлива вартість цінних 
паперів розраховується на основі їх ринкових котирувань (в якості ринкових 
котирувань застосовуються ринкові біржові ціни за останній робочий день 
звітного періоду) і, при відсутності таких, на основі цін покупки цінних паперів 
в системі торгів на фондових біржах. Для цінних паперів, що не мають 
ринкових котирувань, строк погашення яких не визначено, справедлива 
вартість признається рівною вартості придбання. 

Вартість поточних фінансових інвестицій на 31.12.2018 р. складає 
359558,14 грн , на 01.01.2018 р. – 376279,99 грн. Зміни в сторону зменшення 
вартості поточних фінансових інвестицій відбулися, в основному, за рахунок 
зміни справедливої вартості цінних паперів. та реалізації акцій.  

Грошові кошти станом на 31.12.2018 р. зберігаються на рахунках в ПАТ 
«СБЕРБАНК» в національній валюті та становлять 7217,03 грн, на 01.01.2018 р. 
обліковувалось в загальному 62149,89 грн (на поточному рахунку 7149,89 грн, 
на депозитному рахунку 55000 грн).  
 

Пасив балансу 
 

І. Власний капітал. 

Пояснення щодо даних, наведених у цьому розділі Балансу, надані в 
розділі «Звіт про зміни у власному капіталі». 

 
ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення в Балансі відсутні. 

 
ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення. 



Зобов'язаннями визнається заборгованість підприємства іншим юридичним 
або фізичним особам, що виникла внаслідок минулих господарських операцій, 
погашення якої у майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів 
підприємства та його економічних вигід.  

Поточними зобов'язаннями й забезпеченнями підприємства визнані такі, 
що мають строк погашення не більше ніж 12 місяців та класифіковані, 
виходячи з відповідності будь-якому з критеріїв, визначених у п. 60 МСБО 1. 

Поточна кредиторська заборгованість підприємства за розрахунками з 
бюджетом на 31.12.2018 р. відсутня. На 01.01.2018 р. поточна  кредиторська 
заборгованість за розрахунками з бюджетом складає 1734,01 – податок на 
прибуток. . 

Поточні забезпечення на підприємстві – це Резерв нарахованих відпусток. 
На 01.01.2018 р. резерв складає 18860,00 грн. На 31.12.18 р. було проведено 
інвентаризацію невикористаних відпусток, та встановлено, що Резерв має 
становити 25736,97 грн. Сума резерву на кінець року збільшилась, в основному 
за рахунок підвищення середньорічної зарплати, та накопичення 
невикористаних днів додаткової соціальної відпустки співробітницям у яких є 
двоє дітей віком до 15 років.  

В цілому валюта балансу за 2018 рік зменшилась на 30 тис. грн. 
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

Структура звіту про сукупний дохід складена відповідно до 
функціонального методу. Фінансова звітність підприємства складена на 
підставі даних бухгалтерського обліку, який ведеться згідно Закону України 
"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 
року № 996-ХІV, з урахуванням внесених до нього змін та згідно з 
затвердженими Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку для 
забезпечення єдиних (постійних) принципів, методів та процедур при 
відображенні поточних операцій в обліку. 

Всі статті доходів і витрат, визнані у звітних періодах включено до складу 
Звіту про сукупний дохід. 

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі 
зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Витратами звітного періоду 
визнаються або зменшення активів або збільшення зобов'язань, що приводить 
до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення 
власного капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за 
умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.  

Витратами визнаються витрати певного періоду одночасно з визнанням 
доходу, для отримання якого вони здійснені.  

За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, доход у 
"Звіті про фінансові результати" відображається в момент надходження активу 
або погашення зобов'язання, які призводять до збільшення власного капіталу 
підприємства.  

За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати 
відображаються у "Звіті про фінансові результати" в момент вибуття активу або 
збільшення зобов'язання.  



Дохід від реалізації продукції (цінних паперів) за 2018 рік складає 583 тис. 
грн.  

Собівартість реалізованих цінних паперів за 2018 рік складає 403 тис. грн.. 
В статті Інші операційні доходи відображено дооцінку цінних паперів, що 

мають відображатися за справедливою вартістю – 106 тис. грн. та 17 тис. грн, 
що надійшли від ПАТ «Укрнафта» згідно Наказу Господарського суду м. Києва 
«Про примусове виконання рішення» від 02.02.2018 р. справа №910/10348/17. 

Адміністративні витрати складають 231 тис. грн., Інші операційні витрати 
складають 156 тис. грн.. Склад витрат наведено у таблиці: 

 
Адміністративні витрати тис. грн. Інші операційні витрати тис. грн. 

Зарплата 168 
Навчання та атестація 
фахівців з питань проф. 
діяльності на РЦПУ 

4 

Відрахування на соціальні 
заходи  

37 
Єдиноразова матеріальна 
допомога співробітникам 

10 

Витрати на зв’язок 6 

Витрати від зміни 
вартості активів, які 
оцінюються за 
справедливою вартістю 

137 

Оренда приміщення 4 Послуги 5 

Консультаційно-
інформаційні та інші 
послуги 

9   

Послуги банку 7   

Всього 
адміністративних 
витрат 

231 
Всього Інших 
операційних витрат 

156 

 
Інші фінансові доходи складають 48 тис. грн.(дивіденди отримані та 

відсотки банку за депозитним рахунком).  
Чистий фінансовий результат за 2018 рік складає: -36 тис. грн. (збиток). 
 

Звіт про рух грошових коштів 

Звіт про рух грошових коштів за 2018 р. складено за вимогами МСБО 7 за 
прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи 
валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів на 
нетто-основі. У звіті відображають рух грошових коштів від операційної, 
інвестиційної та фінансової діяльності.  

Грошові потоки в іноземній валюті відсутні. 
Операційна діяльність є основним видом діяльності підприємства для 

отримання доходу. 
Сукупні надходження від операційної діяльності у 2018 р. склали 1545 тис. 

грн. 
Сукупні витрати від операційної діяльності — 1601 тис. грн. 
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності за 2018 рік 

становить -56 тис. грн. 
Рух коштів в результаті інвестиційної діяльності становить -1 тис. грн. 
Рух коштів в результаті фінансової діяльності 2 тис. грн. 



Залишок коштів станом на 31.12.2018 р. становить 7 тис. грн. 
 
Сукупні надходження від операційної діяльності у 2017 р. склали 984 тис. 

грн. 
Сукупні витрати від операційної діяльності — 1024 тис. грн. 
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності за 2017 рік 

становить -40 тис. грн. 
Рух коштів в результаті інвестиційної діяльності становить -1 тис. грн. 
Рух коштів в результаті фінансової діяльності 100 тис. грн. 

Залишок коштів станом на 31.12.2017 р. становить 62 тис. грн. 
 

Звіт про власний капітал 
 
Статутний капітал становить 1000 тис. грн. 
Засновником підприємства є фізична особа Крюков Ігор Іванович, який 

володіє 100 % статутного капіталу. Статутний капітал сплачений у сумі 1000 
тис. грн. в повному обсязі. 

На початок звітного періоду власний капітал складав 1309 тис. грн. – це 
зареєстрований капітал 1000 тис. грн., додатковий капітал 100 тис. грн., 
резервний капітал 85 тис грн., нерозподілений прибуток на початок 2018 року 
124 тис. грн. В результаті діяльності за 2018 рік Товариство отримало збиток на 
суму 36 тис. грн., в результаті чого власний капітал на дату 31.12.2018 року 
складає 1273 тис. грн. 

 
Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості. 

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 13 у звіті про 
фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду. 

 
Класи активів та 

зобов’язань, 

оцінених за 

справедливою 

вартістю 

 

Методики оцінювання 

Метод 

оцінки 

(ринковий, 

дохідний, 

витратний) 

 

Вихідні дані 

Грошові кошти та їх 

еквіваленти 

Первісна та подальша оцінка 

грошових коштів та їх 

еквівалентів здійснюється за 

справедливою вартістю, яка 

дорівнює їх номінальній вартості 

Ринковий Офіційні курси НБУ 



Депозити (крім 

депозитів до 

запитання) 

Первісна оцінка депозиту 

здійснюється за його 

справедливою вартістю, яка 

зазвичай дорівнює його 

номінальній вартості. Подальша 

оцінка депозитів у національній 

валюті здійснюється за 

справедливою вартістю 

очікуваних грошових потоків 

Дохідний 

(дисконтуван

ня грошових 

потоків) 

Ставки за депозитами, 

ефективні ставки за 

депозитними 

договорами 

Боргові цінні папери Первісна оцінка боргових цінних 

паперів як фінансових активів 

здійснюється за справедливою 

вартістю, яка зазвичай дорівнює 

ціні операції, в ході якої був 

отриманий актив. Подальша 

оцінка боргових цінних паперів 

здійснюється за справедливою 

вартістю. 

Ринковий, 

дохідний  

Офіційні біржові курси 

організаторів торгів на 

дату оцінки, 

котирування 

аналогічних боргових 

цінних паперів, 

дисконтовані потоки 

грошових коштів 

Інструменти 

капіталу 

Первісна оцінка інструментів 

капіталу здійснюється за їх 

справедливою вартістю, яка 

зазвичай дорівнює ціні операції, в 

ході якої був отриманий актив. 

Подальша оцінка інструментів 

капіталу здійснюється за 

справедливою вартістю на дату 

оцінки. 

Ринковий, 

витратний 

Офіційні біржові курси 

організаторів торгів на 

дату оцінки, за 

відсутності визначеного 

біржового курсу на дату 

оцінки, 

використовується 

остання балансова 

вартість, ціни закриття 

біржового торгового дня 

 

Інвестиційна 

нерухомість 

Первісна оцінка інвестиційної 

нерухомості здійснюється за 

собівартістю. Подальша оцінка 

інвестиційної нерухомості 

здійснюється за справедливою 

вартістю на дату оцінки. 

Ринковий, 

дохідний, 

витратний 

Ціни на ринку 

нерухомості, дані 

оцінки професійних 

оцінювачів 

Дебіторська 

заборгованість 

Первісна та подальша оцінка 

дебіторської заборгованості 

здійснюється за справедливою 

вартістю, яка дорівнює вартості 

погашення, тобто сумі очікуваних 

контрактних грошових потоків на 

дату оцінки. 

Дохідний Контрактні умови, 

ймовірність погашення, 

очікувані вхідні грошові 

потоки 

Поточні 

зобов’язання 

Первісна та подальша оцінка 

поточних зобов’язань 

здійснюється за вартістю 

погашення 

Витратний Контрактні умови, 

ймовірність погашення, 

очікувані вихідні 

грошові потоки 

 



Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки 
справедливої вартості 
 

1 рівень 

(ті, що мають 

котирування, та 

спостережувані) 

2 рівень 

(ті, що не мають 

котирувань, але 

спостережувані) 

3 рівень 

(ті, що не мають 

котирувань і не є 

спостережуваними) 

 

Усього 

Класи активів 

та зобов’язань, 

оцінених за 

справедливою 

вартістю 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

Дата оцінки 31.12.18 31.12.17 31.12.17 31.12.17 31.12.17 31.12.17 31.12.18 31.12.17 

Торговельна та 

інші дебіторська 

заборгованість 

- - - - 927 885 927 885 

Фінансові 

активи, що 

оцінюються за 

справедливою 

вартістю 

131 53 166 207 63 116 360 376 

 

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; 
 
Пов`язаною стороною Товариства в 2018 р. була фізична особи – учасник 

та керівник Товариства Крюков  І.І. 
Протягом періоду із пов’язаною особою Товариством проводились 

господарські операції у вигляді видачі поворотної фінансової допомоги. 
Заборгованість пов’язаної особи становить на кінець звітного року 633 тис.грн.  
 

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. 

 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. 

 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. 

На основі аналізу історичної волатильності фондового індексу ПФТС 
керівництво Товариства визначило, що ціновий ризик для акцій українських 
підприємств становить +/-40,4% 

Якщо ринкові ціни змінюватимуться за таким сценарієм, це може впливати 
на вартість  активів. 

 

 

% змін Потенційний вплив на чисті активи 

Товариства 

Тип активу Балансова 

вартість + - 

Сприятливі зміни Несприятливі зміни 

На 31.12.2018 р. 

Акції 360 40,4 40,4 145 -145 

 

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

Оскільки Товариство не мало активів в іноземній валюті, то активи не були 
чутливими до валютного ризику і потенційні зміни не вимірювались. 

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. 



Станом на кінець 2018 року Товариство не мало активів, які чутливі і 
підпадають під ризик процентних ставок, тому потенційні зміни не 
вимірювались. 

Ризик ліквідності 

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

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

У Товариства станом на звітну дату фактично відсутні зобов’язання за 
господарськими договорами.   

 

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. 
Товариство виконує вимоги до статутного та власного капіталу, які встановлені 
законодавством.  

Відповідно до вимог  НКЦПФР  Товариство дотримується вимог 
“Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на 
фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками” №1597 від 
01.01.2015 ( із змінами та доповненнями) 

Пруденційний показник 
Нормативне значення 

показника 

Фактичне значення 
показника на 
31.12.2018 р. 

Розмір регулятивного капіталу >= СК min (1,0 млн. грн) 1,206 млн.грн. 

Норматив адекватності регулятивного 

капіталу 

n>=8% 188 

Норматив адекватності регулятивного 

капіталу першого рівня 

n>=4,5% 188 
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