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1.  ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО 
 

Повне найменування Публічне акціонерне товариство «Інвестиційна енергетична 
компанія «ІНЕКО» 

Скорочена назва ПАТ ІК «ІНЕКО» 

Код ЄДРПОУ  22925945 

Організаційно-правова 
форма   

Акціонерне товариство 

 № свідоцтва про 
державну реєстрацію і 
дата видачі, орган, що 
видав свідоцтво  

Виписка АГ №341460 видана Реєстраційною службою 
Головного управління юстиції у м. Києві 24.09.2013р. 
Дата реєстрації 23.12.1994р.; реєстраційний номер  
1 068 120 0000 001500 

Юридична/фактична 
адреса  

Україна, 03039 м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 18 

Офіційна сторінка в 
Інтернеті 

www.ineko.com 

Адреса електронної 
пошти 

vlad@ineko.com 

Дата затвердження 
фінансової звітності 

12 лютого 2016 року 

Основна мета 
діяльності 

Забезпечення стабільного функціонування і подальшого 
розвитку фондового ринку України 

Предмет діяльності Дилерська діяльність, брокерська діяльність, андеррайтинг. 

Види діяльності 

- посередництво за договорами по цінних паперах або товарах  
(КВЕД 66.12); 
- надання інших фінансових послуг (крім страхування та    
пенсійного забезпечення), н.в.і.у.  (КВЕД 64.99); 
- управління фінансовими ринками (КВЕД 66.11); 
- інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім 
страхування та пенсійного забезпечення (КВЕД 66.19); 
- діяльність у сфері права (КВЕД 69.10). 

Ліцензії 
Ліцензія АЕ№263174 з 02.10.12р. – дилерська діяльність; 
Ліцензія АЕ№263165 з 02.10.12р. – брокерська діяльність; 
Ліцензія АЕ№263173 з 02.10.12р. – андеррайтинг. 

Економічне середовище 
функціонування 
підприємства 

Законодавство і нормативні документи, які впливають на 
економічну ситуацію в Україні, є предметом частих змін, тому 
активи й операції Товариства можуть наражатися на ризик у разі 
погіршення політичної і економічної ситуації у зв’язку з 
проведенням антитерористичної операції у Донецькій та 
Луганській областях. 

  
2.  ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ І ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ 

ЗВІТНОСТІ 
Дана фінансова звітність підготовлена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності. 

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 
2015 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні 
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стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з 
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2015 
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 2015 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. 

 Фінансова звітність Компанії підготовлена на основі принципу безперервності діяльності, 
який передбачає здатність Компанії реалізовувати свої активи та виконувати свої зобов’язання 
в процесі здійснення 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. 

 
Дата затвердження 
фінансової звітності до 
випуску 

12 лютого 2016 року 

Звітний період фінансової 
звітності 

календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2015 року 

Валюта звітності Фінансова звітність складена у грошовій одиниці України – гривні  
Одиниця виміру тис. грн.  
Ідентифікація фінансової 
звітності 

Представлення фінансової звітності загального призначення: 
надання інформації про фінансовий стан результатів діяльності, 
про рух грошових коштів підприємств, які є корисною для 
широкого кола користувачів при прийнятті економічних рішень. 

Рішення про 
оприлюднення фінансової 
звітності 

Звіти підписуються Головою Правління та Головним бухгалтером 
та виносяться на затвердження згідно Статуту загальними зборами 
акціонерів, що здійснюється до 30 квітня року, слідуючого за 
поточним. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права 
вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до 
випуску. 

Фінансова звітність в 
умовах гіперінфляції 
(МСБУ 29) 

З 2001 року економіка України перестала бути гіперінфляційною, 
отже вартість акціонерного капіталу та основних засобів Компанії, 
яка представлена в одиницях виміру, що діють у період після 
01.01.2001р., склала основу для визначення вартості у наступних 
періодах. 

Принципи ведення 
бухгалтерського обліку 

Бухгалтерській облік ведеться у відповідності до законодавства 
України. Фінансова звітність, яка представлена, складена на основі 
бухгалтерських записів, які зроблені відповідно до Положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку (ПСБО)  та Інструкції про 
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, активів, 
капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і 
організацій, що була відповідним чином скоригована з метою 
приведення її у відповідність до МСФЗ. Коригування 
(трансформація) фінансової звітності включали рекласифікацію 
окремих активів та зобов’язань, доходів та витрат по окремим 
статтям звіту про фінансовий стан та звіту про сукупний капітал 
для приведення їх у відповідність з економічною суттю операцій.  
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3.  ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 
3.1. Суттєві положення облікової політики 

Організація і методологія бухгалтерського обліку компанії здійснюється  відповідно до 
Положення «Про організацію бухгалтерського обліку і облікову політику ПАТ ІК «ІНЕКО», 
затвердженого Наказом Голови Правління №15 від 29.12.2011р., яка сформована відповідно до 
вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.  
 
         Основні принципи облікової політики. 
 

Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансових звітів здійснюється з 
дотриманням принципів обачності, повного висвітлення, послідовності, безперервності, 
нарахування та відповідності доходів і витрат, превалювання сутності над формою, 
періодичності. 

 При відображенні в бухгалтерському обліку господарських операцій і подій необхідно 
застосовувати норми системи міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) та 
міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). 

 Основи оцінки, застосована при складанні фінансової звітності  

          Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком 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. Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань 
визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки.  

Облікові політики 

         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. 

Облікова політика звітного 2015 року відповідна до облікової політики, що 
застосовувалась в попередньому звітному році.  

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. 

 
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 01 січня 2016 року та 01 
січня 2018 року.  

За рішенням керівництва Товариство МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного 
регулювання» до дати набуття чинності не застосовується. Дострокове застосування цього 
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стандарту не вплинуло би на фінансову звітність Товариства за період, що закінчується 31 
грудня 2015 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 2015 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. 

3.2. Істотні облікові судження, оціночні значення і допущення 

Керівництво використовує ряд оцінок і припущень щодо подання активів і зобов'язань та 
розкриття умовних активів і зобов'язань при підготовці даної фінансової звітності відповідно 
облікової політики, сформованої на основі МСФЗ. Фактичні результати можуть відрізнятися від 
зазначених оцінок. Допущення і зроблені на їх основі попередніх оцінок постійно аналізуються 
на предмет необхідності їх зміни. Зміни в оцінках визнаються в тому звітному періоді, коли ці 
оцінки були переглянуті, і у всіх наступних періодах, порушених зазначеними змінами. 

Компанія здійснює оцінку та відображення активів і зобов’язань таким чином, щоб не 
переносити наявні фінансові ризики, які потенційно загрожують фінансовому стану Компанії, 
на наступні звітні періоди. Активи і зобов’язання Компанії первісно оцінюються під час їх 
придбання чи виникнення та в подальшому оцінюються на дату балансу за кожен звітний 
період відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Класифікація активів та зобов‘язань за строками погашення (поточні/непоточні) 
здійснюється під час їх первинного визнання залежно від терміну існування,  користування, 
володіння ними Компанією в порівнянні з її операційним циклом. Тривалість операційного 
циклу складає один календарний рік. Тобто, на дату оприбуткування активи та зобов’язання 
класифікуються за строками: непоточні (більші одного року) та поточні (менші та рівні одному 
року).  

Для визначення дати визнання або погашення активів та зобов‘язання користуються 
договорами та чинним законодавством.  

Судження щодо операцій, подій та умов за відсутності конкретних МСФЗ 

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

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

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

• є нейтральною, тобто вільною від упереджень; 
• є повною в усіх суттєвих аспектах. 
Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність 

наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку: 

а) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання; 
б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та 

витрат у Концептуальній основі фінансової звітності. 
Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення 

інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну 
концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та 
прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам. 

Судження щодо контролю над іншим суб’єктом господарювання 

Станом на 31.12.2015р. Товариство не має контролю над об’єктами інвестування. 
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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 

Судження щодо справедливої вартості фінансових 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». 

Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок 
до оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом 
невизначеності оцінок, тому що:  

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

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

Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових 
ставок, волатильності, курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, 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.  

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. 

Судження щодо виявлення ознак знецінення активів 

Кошти розміщені в ПАТ «КБ «ДАНІЕЛЬ» та ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» відображаються в 
балансі за нульовою вартістю, оскільки зазначені банки знаходяться в стадії ліквідації. Кошти 
розміщені в ПАТ «Банк Кіпру» відображаються в балансі за нульовою вартістю, оскільки 
компанія не користується рахунком в банку з 2010 року. 

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. 
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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; 

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. 
         До фінансових активів, які має Компанія станом на 01.01.2015р. та оцінюються за 
справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку за період, 
відносяться акції. 
3.3.2. 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. 

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. 

 У випадку відсутності таких котирувань на зазначену дату, справедлива вартість цінного 
папера визначається по його останньому біржовому курсу, що визначається за результатами 
біржових торгів, які відбулися протягом останніх 10 робочих днів. 

 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. 

У разі неможливості отримання фінансової звітності об’єкта інвестування або відсутності 
даних щодо справедливої вартості фінансових активів, вартість  фінансових   інструментів на 
звітну дату визначається за історичною вартістю. 

 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. 



ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  ПАТ ІК «ІНЕКО»ПАТ ІК «ІНЕКО»ПАТ ІК «ІНЕКО»ПАТ ІК «ІНЕКО»    

ЗА РЗА РЗА РЗА РІК, ЩО ЗАКІК, ЩО ЗАКІК, ЩО ЗАКІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 201ІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 201ІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 201ІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2015555 РОКУ РОКУ РОКУ РОКУ    

 
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.  

Фінансові активи, доступні для продажу, являють собою непохідні фінансові активи, 
які навмисно були визначені в цій категорії, або які не були класифіковані ні в одну з 
перерахованих вище категорій. Після первісного визнання вони оцінюються за справедливою 
вартістю, зміни якої, відмінні від збитків від знецінення, з відображенням переоцінки як 
прибутку або збитку.  

У момент припинення визнання інвестиції або при її знеціненні сума загального прибутку 
або збитку списується і переноситься до складу прибутку або збитку за період. 

При оцінці придбаних чи отриманих фінансових інструментів інших, ніж наявних у 
Компанії станом 01.01.2015р., наказом по Компанії визначається мета їх придбання та 
категорія, до якої будуть віднесені фінансові інструменти. В залежності від цього визначається 
метод оцінки фінансових інструментів на кінець кожного звітного періоду. 

Інвестиції в асоційовані компанії на дату балансу визнаються за методом участі в капіталі. 
Об'єктивним свідченням зменшення корисності (знецінення) фінансових активів є 
інформація, яка стосується таких збиткових подій: 
� фактичне розірвання контракту, внаслідок невиконання умов договору;  
� високу ймовірність банкрутства;  
� реорганізацію емітента;  
� зникнення активного ринку для цих фінансових інструментів через фінансові труднощі 

емітента;  
� значне або тривале зменшення справедливої вартості акцій та інших цінних паперів з 

нефіксованим прибутком порівняно з їх собівартістю. Значним вважається зменшення 
вартості зазначених цінних паперів більше ніж на 20%, а тривалим – впродовж більше 6 
місяців. 
Наявність ознак знецінення визначається головним бухгалтером Компанії. Зменшення 

корисності активів обліку здійснюється шляхом визнання витрат для основних засобів та 
нематеріальних активів на підставі чинних норма МСФЗ, нормативних актів Міністерства 
фінансів України та внутрішніх нормативних актів Компанії.  

 
        Відносно активів, на кожну звітну дату проводиться аналіз збитку від їх знецінення, 
визнаного в одному з минулих періодів, з метою виявлення ознак того, що величину цього 
збитку слід зменшити або що його більше не слід визнавати. Суми, списані на збитки від 
знецінення, відновлюються в тому випадку, якщо змінюються чинники оцінки, які були 
використані при розрахунку відповідної суми очікуваного відшкодування. Збиток від 
знецінення відновлюється тільки в межах суми, що дозволяє відновити вартість активів до їх 
балансової вартості, по якій би вони визнавались, якби не був визнаний збиток від знецінення. 

У своїй діяльності Компанія здійснює політику переоцінок, яка є механізмом перерахунку 
активів та зобов’язань та приведення їх вартості до справедливої (ринкової).  

Результати переоцінки визнаються у звіті про фінансові результати або в капіталі Компанії, 
а саме: 

- за цінними паперами за винятком інвестицій, утримуваних до погашення та 
інвестицій в інструменти власного капіталу – як доходи або витрати у звіті про 
фінансові результати,  

- за основними засобами та нематеріальними активами – як збільшення (зменшення) 
капіталу. 

 
     3.3.3. Грошові кошти та їх еквіваленти 

Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках. 
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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 (національна валюта 
України, згідно валюті 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). 

Кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року, починаючи з дати 
балансу або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, слід виключати зі складу 
оборотних активів та відображати як необоротні активи. 

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. 

      3.3.4. 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. Оцінка за 
амортизованою вартістю здійснюється щодо позик та дебіторської заборгованості строком 
більше 1 року. 

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 
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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 

3.3.5. Зобов'язання.  

  Зобов’язання – заборгованість що виникла внаслідок минулих подій, погашення якої у 
майбутньому, як очікується, призведе до зменшення корисності.  

До зобов’язань відносяться: 

- позики, отримані від нефінансових установ або фізичних осіб; 

- кредиторська заборгованість. 

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. 

Резерви 

Резерв відображається у звіті про фінансовий стан у тому випадку, коли у Компанії виникає 
юридична або обгрунтоване зобов'язання в результаті події та існує ймовірність того, що буде 
потрібно відволікання коштів для виконання цього зобов'язання. 

Резерв під майбутні операційні витрати не формується. 

Величина резерву сумнівних боргів визначається із застосування коефіцієнта сумнівності. 

Коефіцієнт сумнівності розраховується шляхом класифікації дебіторської заборгованості за 
строками непогашення: 

- У разі, якщо заборгованість не погашена у строк від 6 місяців до 1 року застосовується 
коєфіцієнт 0,5; 
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- У разі, якщо заборгованість не погашена у строк від 1 року до 1,5 року застосовується 

коєфіцієнт 0,75; 

- У разі, якщо заборгованість не погашена у строк від 1,5 року до 2,5 року застосовується 
коєфіцієнт 0,9. 

3.3.6. Згортання фінансових активів та зобов'язань 

Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право 
здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або 
реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно 

3.4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів 

3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів 
      Визнання, облік та оцінка основних засобів відбувається в Компанії на основі МСБО 16 
«Основні засоби» з урахуванням зазначених в цьому Положенні застережень. 

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.  Рівень суттєвості для основних засобів приймається 
2500 грн. 

       Обліковою одиницею основних засобів вважати об'єкт основних засобів. 
      У разі якщо об'єкт основних засобів складається з декількох компонентів, що мають різний 
строк корисного використання, такі компоненти відображаються як окремі об'єкти основних 
засобів.  
       Всі об'єкти основних засобів Компанії станом на 01.01.2015 року обліковуються в 
бухгалтерському обліку за моделлю собівартості. Придбані (створені) основні засоби 
визнаються за первісною вартістю, яка складається з вартості придбання та витрат, що 
безпосередньо належать до придбання або доведення об’єкту до робочого стану.  
       На дату балансу основні засоби (крім групи «будівлі і споруди») обліковуються за 
первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням суми зносу та накопичених збитків від 
зменшення корисності.  

З метою ведення бухгалтерського обліку створюються наступні групи основних засобів: 

-група 1 «Будівлі та споруди»; 

-група 2 «Машини та обладнання»; 

-група 3 «Транспортні засоби»; 

-група 4 «Меблі та інвентар»; 

-група 5 «Інші основні засоби»; 

      Факт готовності основних засобів до експлуатації підтверджується наказом Голови 
Правління Компанії. Очікуваний строк корисного використання об'єкта основних засобів 
встановлюється наказом Голови Правління Компанії. 

     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. 

     Амортизація основних засобів. 
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Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом виходячи зі 
строку корисного використання об’єкта основних засобів, який встановлюється наказом 
керівництва з врахуванням вимог норм податкового законодавства. 

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. 

        Амортизація окремого об'єкта основних засобів розраховується із застосуванням 
прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка 
амортизується, на очікуваний період корисного використання об'єкта основних засобів, 
вираженого у роках. Місячна сума амортизації визначається діленням річної суми амортизації 
на 12, або діленням вартості, яка амортизується, на очікуваний період корисного використання 
об’єкта основних засобів вираженого у місяцях. 

       Ліквідаційна вартість об'єктів основних засобів визначається наказом Голови Правління 
Компанії щодо готовності об’єкта до експлуатації. Ліквідаційна вартість переглядається на 
кожну звітну дату річної фінансової звітності. 

    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. Нематеріальні активи 

Визнання, оцінка та облік нематеріальних активів здійснюється у відповідності з МСБО 
38 „Нематеріальні активи” з урахуванням зазначених в цьому Положенні застережень. 

Придбані (створені) нематеріальні активи визнаються за первісною вартістю, яка 
складається з вартості придбання та витрат, що безпосередньо належать до придбання або 
доведення об’єкту до робочого стану. Одиницею обліку є окремий об'єкт нематеріальних 
активів, який в повній мірі відповідає вимогам щодо визнання ресурсу активом.  

Наступні витрати, пов'язані з поліпшенням нематеріальних активів, капіталізуються 
тільки в тому випадку, якщо вони збільшують майбутні економічні вигоди, пов'язані з тим 
об'єктом, до якого ці витрати відносяться. 

Очікуваний строк корисного використання об'єкта основних засобів встановлюється 
наказом Голови Правління Компанії. 

Нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням 
накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. 

Амортизація окремого об'єкта нематеріальних активів розраховується із застосуванням 
прямолінійного методу, виходячи із строку корисного використання об'єкту. Строк корисного 
використання об'єкта і фактори, що впливають на нього, відображаються в актах (протоколах) 
постійно діючої інвентаризаційної комісії, які згідно графіку обігу документів, здаються в 
бухгалтерію. 

Нематеріальні активи, щодо яких не встановлений строк корисного використання не 
підлягають амортизації. 

Ліквідаційна вартість нематеріальних активів дорівнює нулю. 

  3.4.3. 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 
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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. 

3.4.4. Запаси 

Запаси Компанії – це активи, які існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для 
споживання у виробничому процесі або при наданні послуг. 

Обліковою одиницею бухгалтерського обліку запасів вважати однорідну групу.   

Придбання запасів в Компанії здійснюється виключно для використання у господарській 
діяльності. 

З метою ведення бухгалтерського обліку запасів створюються наступні групи: 

- Паливно-мастильні матеріали; 

- Бланки суворої звітності; 

- Запасні частини; 

- Інші запаси. 

У балансі на звітну дату відображаються запаси за найменшою з двох оцінок – первісною 
вартістю або чистою вартістю реалізації. Запаси, які признаються інвентаризаційною комісією 
негодними для господарської діяльності Компанії чи для продажу, визнаються неліквідними і 
підлягають списанню з балансу. 

При списанні запасів на витрати в тому періоді, в якому вони були фактично використані, з 
метою визначення вартості списаних запасів застосовується метод „FIFO”(«first-in–first-out») – 
собівартості перших за часом надходження запасів. 

3.5. Облікові політики щодо непоточних активів, утримуваних для продажу 

Товариство класифікує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його 
балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не 
поточного використання. Непоточні активи, утримувані для продажу, оцінюються і 
відображаються в бухгалтерському обліку за балансовою 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. 

3.6 . Облікові політики щодо податку на прибуток 

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

Відстрочений податок не розраховується, оскільки прийнято рішення про незастосування 
коригувань фінансового результату на усі податкові різниці в рамках податкового обліку. 

3.7. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань  

      Забезпечення 

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

       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. 

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

3.8.1. 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, інвестиційної нерухомості або інших активів 
визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов: 

а) Товариство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю на 
фінансовий інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи; 

б) 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; 

в) суму доходу можна достовірно оцінити; 

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

відповідні доходи. 

    3.8.2. Умовні зобов'язання та активи. 

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

4. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості 

4.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок  за 
справедливою вартістю 

Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та 
зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий 
стан на кінець кожного звітного періоду. 

Класи активів та 
зобов’язань, 
оцінених за 
справедливою 
вартістю 

 
Методики оцінювання 

Метод 
оцінки 

(ринковий, 
дохідний, 
витратний) 

 
Вихідні дані 

Грошові кошти 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 
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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 

4.2. Вплив використання закритих вхідних даних (3-го рівня) для періодичних оцінок 
справедливої вартості на прибуток або збиток 

Також через відсутність даних про частку у статутному капіталі ТОВ «Любіко» та 
відсутність будь-яких даних про даного емітента було знецінено справедливу вартість 
поточної фінансової інвестиції. Та через спірність використання уцінки у податкових 
витратах 2015 року корегування у розмірі 1000 грн. було здійснено за рахунок 
нерозподіленого прибутоку. 

4.3. 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 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Дата оцінки 31.12.15 31.12.14 31.12.15 31.12.14 31.12.15 31.12.14 31.12.15 31.12.14 

Довгострокова 
дебіторська 
заборгованість 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

Інвестиції 
доступні для 
продажу 

 
    

938 

 
 

865 

 
 

466 

 
 

469 

 

22962 

 

23138 

 
 

24366 

 
 

24472 

 

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

     Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю 
1.  

Балансова вартість Справедлива вартість  

2015 2014 2015 2014 
1 2 3 4 5 

Фінансові активи, у тому числі:     
Інвестиції доступні для 
продажу 

24366 24472 24366 24472 

Інвестиції призначені для 
продажу 

80 80 80 80 

Торговельна дебіторська 
заборгованість 

   2   1350 2 1350 

Грошові кошти та їх 
еквіваленти 

6701 9211 6701 9211 

Торговельна кредиторська 
заборгованість 

1251   1525 1251 1525 
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      «Відновлення» заборгованості перед ТОВ «Українські фондові торговці». Заборгованість по 
членським внескам на 01.01.2015р. за період з 2012 року становила 13400,00. Оскільки 
організація не надає акти та раніше не було можливості відносити дану заборгованість на 
витрати, то розрахунки з кредиторами не відображалися на відповідних рахунках. Протягом 
2015 року вказана сума заборгованості була погашена. Тому виникла необхідність корегувати 
суму кредиторської заборгованості за рахунок нерозподіленого прибутку. 

Справедлива вартість дебіторської та кредиторської заборгованості, а також інвестицій, 
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. Додаткову інформацію щодо змін справедливої вартості 
фінансових активів в зв’язку з врахуванням ризиків наведено у прим. 8.3. 

5.     Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах 
Всі статті доходів і витрат, визнані у звітних періодах включено до складу Звіту про 

фінансові результати (Звіт 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 Товариства, 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 товариства. 

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

Доходи і витрати зазвичай враховуються за принципом нарахування залежно від ступеня 
завершеності конкретної операції, яка оцінюється як співвідношення фактично наданого обсягу 
послуг і загального обсягу послуг, які мають бути надані.  

 
 

Найменування показника 
Доходи 
за 2015р. 

Витрати 
    за 2015 р. 

Доходи 
за 2014р. 

Витрати 
    за 2014р. 

А. Операційні доходи і 
витрати: 

     

Чистий дохід від реалізації  43 - 394 - 

Інші операційні доходи і 
витрати 

14 20 16 15 

Адміністративні витрати  236 - 210 

Б. Інші фінансові доходи і 
витрати 

987 - 157 - 

В. Інші доходи і витрати - 180 267 2043 

Всього: 1044 436 834 2268 

5.1. Дохід від реалізації 

   
 2015 2014 
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Дохід від продажу цінних паперів 41 - 
Дохід від реалізації послуг посередництва 2 365 
Дохід від реалізації інших послуг - 29 
Всього доходи від реалізації 43 394 

5.2. Інші доходи, інші витрати   

Інші доходи 2015 2014 
Зміна справедливої вартості кредиторської 
заборгованості 
 

14 6 

Дохід від реалізації інших необоротних активів - 10 
Всього 14 16 
Інші витрати 2015 2014 
Штрафи, пені 6 3 
Інші витрати 14 

 
12 

Всього 20 
 

15 

5.4. Операційні витрати   

 2015 2014 
Матеріальні витрати 1 - 
Витрати на оплату праці 151 123 

 Відрахування на соціальні заходи 59 44 
Амортизація основних засобів і нематеріальних 
активів 

     - - 
Інші операційні витрати 45 58 
Всього операційних витрат 256 225 

5.5. Фінансові доходи та витрати   

 2015 2014 
Процентні доходи - - 
Відсотки на депозитному рахунку в банку 987 157 
Процентні витрати             -             - 

5.6. Податок на прибуток 

Керівництво Компанії в порядку, передбаченому підпунктом 134.1.1 ПКУ, прийняло рішення 
про незастосування коригувань фінансового результату з метою оподаткування. 

Найменування показника 2015 рік 2014 рік (з врахуванням 
корегувань 2015 року 

за рахунок 
нерозподіленого 

прибутку) 
Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток/збиток на кінець періоду 

608 -1884 

Витрати з податку на прибуток 109 67 

Чистий фінансовий результат: 
прибуток/збиток на кінець періоду 

499 -1951 

 

5.7. Збитки від непоточних активів, утримувані для продажу. 

Станом на 31.12.2015 Товариство не має непоточних активів, утримуваних для продажу.  
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5.8. Нематеріальні активи 

Актив За рік, що закінчився 
31.12.15р. 

За рік, що 
закінчився 31.12.14р. 

Нематеріальні активи (балансова 
вартість) 

13 13 

Первісна вартість нематеріальних активів 16 16 

Накопичена вартість 3 3 
 

5.9. Основні засоби 

 Дата Транспортні засоби Машини та 
обладнання 

Інші Всього: 

Первісна вартість 
31.12.2014р. - 99 17 116 

Придбання - - - - 

Вибуття - - - - 

31.12.2015р.  - 99 17 116 

Накопичена амортизація 
31.12.2014р. - 99 17 116 

Нараховано - - - - 

Списано - - - - 

31.12.2015р. - 99 17 116 

Балансова (залишкова) вартість 
31.12.2014р. - - - - 

31.12.2015р. - - - - 

      Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років у складі основних засобів повністю зношені основні 
засоби становлять 116 тис. грн.  

5.10. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням 
результату переоцінки у прибутку або збитку 

У зв’язку з набранням чинності з 01 січня 2015 року закону України №71-VІІІ «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо податкової 
реформи)», який було опубліковано у спецвипуску парламентської газети «Голос України» від 
31 грудня 2014 року для коректного відображення результатів бухгалтерських операцій при 
складанні декларації з податку на прибуток за 2015 рік та приймаючи до уваги відомості про 
емітентів утримуваних цінних паперів: реєстру ЄДР (http://irc.gov.ua/ua/reestr_edr), даних 
Національного Депозитарію України (http://csd.ua/) щодо ряду емітентів цінних паперів було 
прийнято рішення щодо відображення справедливої вартості цінних паперів через неподання та 
не оприлюднення річної фінансової звітності загальною сумою 396868,74 грн. Корегування 
даних здійснено за рахунок нерозподіленого прибутку на початок 2015 року. 
        Таким чином, станом на 31.12.2015р. та на 31.12.2015р. на балансі Компанії 
обліковувались інші довгострокові фінансові інвестиції у вигляді цінних паперів та інших, ніж 
цінні папери, корпоративні права. 

 Найменування За рік, що 
закінчився 31.12.15р. 

За рік, що 
закінчився 31.12.14р. 

Інші фінансові інвестиції 24366 24472 
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Довгострокові фінансові інвестиції, які 
обліковуються за методом участі в капіталі 

- - 

Всього 24366 24472 

 
В відображенні справедливої вартості цінних паперів для підприємства існують наступні 
ринкові (цінові) ризики: 
 

№
 
п
/
п 

Назва емітента К-сть 
ЦП, шт. 

Н
о
м
ін
а
л

, г
р
н

 Номінальн
а вартість, 

грн. 

Балансова 
вартість, 

грн. 

% СК Примітки Причина зупинення випуску 
акцій 

1 
00846688 Вiдкрите 
акцiонерне товариство 
"Червоне Привiлля" 

156 860 0,25 39 215,00 158 000,00 3,02 
Не перебуває в стані 
припинення, зуп.вн.змін 
до ДО ФЗ за 2010р. 

Ріш.НКЦПФР №2455 від 
24.10.2013 (порушення ЗУ 
«Про цінні папери  та 
фондовий ринок») 

2 
22907628 Вiдкрите 
акцiонерне товариство 
"Готель "Славутич" 

35 867 0,25 8 966,75 335 625,25 0,55 

Санація 21.09.2012, ФЗ 
за 2010р., остання 
позабіржова угода 
01.02.2013 

Ріш.НКЦПФР №2736 від 
26.11.2013 (порушення ЗУ 
«Про акціонерні товариства») 

 

Всього (відсутня 
виписка  з 
депозитарної 
установи) 

   493 625,25   

 

3 

05488006 Вiдкрите 
акцiонерне товариство 
"Троицкая 
сельхозхимия" 

32 227 0,25 8 056,75 32 227,00 0,93 

Припинення 
(банкрутство) 
27.09.2011, ФЗ не 
оприлюднювалась 

Ріш.НКЦПФР №1533 від 
11.11.2014 (порушення ЗУ 
«Про акціонерні товариства») 

4 
05797977 Вiдкрите 
акцiонерне товариство 
"Оснастка" 

281 350 0,25 70 337,50 2 336 257,60 0,10 

Поруш.спр. про 
банкрутство 25.12.2006, 
зуп.об.акцій 11.03.2015, 
ФЗ за 2014р 

Ріш.НКЦПФР №307 від 
11.03.2015 (порушення ЗУ 
«Про акціонерні  товариства») 

5 
23580394 ВАТ 
"Комуненерготранс" 1 758 695 0,25 439 673,75 8 175 923,25 0,65 

Не перебуває в процесі 
припинення, зуп.обіг 
28.12.2010, 

Ріш.НКЦПФР №161-3 від 
28.12.2010 (за листом ТУ 
НКЦПФР) 

6 
32381018 ВАТ 
"Укрнафтогазвидобуван
ня" 

2 536 385 0,25 634 096,25 11 779 791,51 0,69 
Зуп.обіг 
03.09.2009,Звітність не 
оприлюднювалась 

Ріш.НКЦПФР №1042 від 
03.09.2009 (порушення ЗУ 
«Про цінні папери  та 
фондовий ринок») 

 

Всього (залишки 
підтверджено 
випискою з 
депозитарної 
установи) 

   22 324 199,23   

 

         
         
Ризик невизначеності щодо безперервності діяльності          

На виконання вимог п.1. розділу ІІ Положення про нагляд за дотриманням пруденційних 
нормативів професійними учасниками фондового ринку,  затвердженого Рішенням НКЦПФР 
від 01.12.2015 р. № 2021,  керівництво інформує про виникненя у Товариства суттєвого 
відхилення розрахункових значень пруденційних показників за грудень 2015 року (станом на 22 
січня 2016 року), а саме: 

1. Показник мінімального розміру регулятивного капіталу: 

Розрахункове значення: -1 484 313,19 грн.; мінімальний розмір: 5 250 000,00 грн.; 
відхилення: -6 734 313,19 грн. 

Відхилення було спричинено балансовою вартістю цінних паперів, що не перебувають в 
біржовому списку принаймні однієї фондової біржі в розмірі 24 366 313,19 грн.  

2. Норматив адекватності регулятивного капіталу: 

Розрахункове значення: -10,7924 %; нормативне значення: не менше 6,00 %, 
відхилення: -16,7924 %. 

Відхилення було спричинено вартістю цінних паперів, які не перебувають в біржовому 
реєстрі хоча б однієї фондової біржі, крім цінних паперів венчурних інвестиційних 
фондів в розмірі 24 088 100,32 грн. 
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3. Норматив адекватності капіталу першого рівня: 

Розрахункове значення: -10,7924 %; нормативне значення: не менше 4,50 %, 
відхилення: -15,2924 %. 

Відхилення було спричинено вартістю цінних паперів, які не перебувають в біржовому 
реєстрі хоча б однієї фондової біржі, крім цінних паперів венчурних інвестиційних 
фондів в розмірі 24 088 100,32 грн. 

4. Коєфіцієнт абсолютної ліквідності: 

Розрахункове значення: -2,7540; нормативне значення: не менше 0,2; відхилення:   -
2,954. 

Відхилення було спричинено вартістю поточних фінансових інвестицій у цінні папери, 
що не перебувають в біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж (у тому числі 
торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України) в розмірі 
24 366 344,32 грн. та, як наслідок, вартістю високоліквідних активів у розмірі -
23 378 595,20 грн. 

Інформацію про систему заходів для досягнення вимог нормативів НКЦПФР буде 
розкрито у статі «Події після дати балансу»  

5.11. Інші активи 
 31 грудня 2015 31 грудня 2014 

Виробничі запаси 5 3 

Дебіторська заборгованість: 
за товари, роботи, послуги 2 1350 

за розрахунками з бюджетом 3 3 

за виданими авансами 13 3 

інша поточна дебіторська 
заборгованість 

220 15 

інші оборотні активи - - 

поточні фінансові інвестиції 80 80 

 
За результатами проведеної оцінки на кожну звітну дату відмічено зменшення корисності 
активів, а саме: дебіторської заборгованості за виданими авансами на суму 30971,95грн. у 
зв’язку з корегуванням суми заборгованості на початок 2015 року за рахунок нерозподіленого 
прибутку. Зменшення корисності пов’язане з оцінкою заборгованості на суму 20000,00 за 
коефіцієнтом сумнівності 0,9 та списанням простроченої на 01.01.2015р. дебіторської 
заборгованості на суму 12971,95грн. 

А також зменшення корисності поточних фінансових інвестицій на суму 1000,00 грн. 
через відсутність даних про емітента корпоративних прав та відсутність його у реєстрі ЄДР 
(http://irc.gov.ua/ua/reestr_edr) загальною сумою 1000,00 грн. Корегування даних здійснено за 
рахунок нерозподіленого прибутку на початок 2015 року. 

       Дебіторська заборгованість Товариства не має забезпечення. 

5.12. Грошові кошти. 

Оскільки підприємство не оцінює залишки на рахунках в ПАТ «КБ «Даніель»(розпочато 
процедуру ліквідації у 2014 році),  ПАТ «Енергобанк» (почато процедуру ліквідації  в 2015 
році),  ПАТ «Банк Кіпру» (рахунок не використовується та відсутні дані з 2010 року) в якості 
активу, здійснено корегування облікованих даних за рахунок нерозподіленого прибутку на 
початок 2015 року в сумі 657,88 грн. 
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Валюта За рік, що закінчився 31.12.15р. За рік, що закінчився 31.12.14р. 

UAH 6701 9211 

USD - - 

EUR - - 

Всього 6701 9211 
 

5.13. Статутний капітал 

        Відповідно до вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 
№3480-IV встановлено наступні вимоги до статутного капіталу сплаченого грошовими 
коштами торгівців цінними паперами: 

- Проведення дилерської діяльності – статутний  капітал у розмірі не менше 
500тис.грн; 
- Проведення брокерської діяльності– статутний  капітал у розмірі не менше 1млн.грн; 
- Андеррайтинг – статутний  капітал у розмірі не менше 7млн.грн; 

Грошові кошти, отримані при розміщенні акцій ПАТ ІК «ІНЕКО» станом на 31.12.15р. 
становили 8000,0 тис. грн., дохід від емісії акцій відображено у складі додаткового вкладеного 
капіталу, станом на 31.12.15р. становить 3910,0 тис. грн. Резервний капітал становить 929,0 тис. 
грн. 
      Оскільки компанія має ліцензії на проведення дилерської діяльності, брокерської діяльності 
та андерайтинг, то розмір сплаченого грошовими коштами та зареєстрованого статутного 
капіталу відповідає вимогам законодавства.  

5.14. Торговельна та інша кредиторська заборгованість 

Для коректного відображення заборгованості та розрахунків за «товари, роботи, послуги» 
було здійснено «відновлення» кредиторської заборгованості по членським внескам на 
01.01.2015р. за період з 2012 року по 2014 рік у сумі 13400,00. Оскільки організація не надає 
акти та раніше не було можливості відносити дану заборгованість на витрати, то розрахунки з 
кредиторами не відображалися на відповідних рахунках, а зразу враховувалися у витратах. 
Протягом 2015 року вказана сума заборгованості була погашена.  

За результатами проведеної інвентаризації невикористаних працівниками відпусток 
станом на 01 січня 2015 року здійснено нарахування резерву відпусток 15534,21грн. – «Поточні 
забезпечення». Вказані корегування були проведені за рахунок нерозподіленого прибутку. 
 

Зобов’язання За рік, що закінчився 
31.12.15р. 

За рік, що закінчився 
31.12.14р. 

- за товари, роботи, послуги 1251 1525 

- з одержаних авансів 6985 10977 

- з бюджетом 112 67 

- зі страхування 8 - 

- з оплати праці 24 10 

- з учасниками 21 21 

- інші поточні зобов’язання 63 110 

- поточні забезпечення (резерв 
відпусток) 

16 16 

 
5.15. Доходи майбутніх періодів 
Через відсутність первинних документів та неможливістю підтвердити достовірність 

обліку на балансовому рахунку 69  «Доходи майбутніх періодів» - різниця вартості 
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компенсаційних сертифікатів - в розмірі 9086,00 грн. вважати дану суму недостовірною, що 
призвела до помилкового відображення господарської операції та викривлення даних 
фінансової звітності підприємства в цілому. Вказане корегування було здійснено за рахунок 
нерозподіленого прибутку. 

 
Актив За рік, що закінчився 

31.12.15р. 
За рік, що закінчився 

31.12.14р. 
Доходи майбутніх періодів - - 

 

6. РОЗКРИТТЯ ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

6.1 Умовні зобов'язання. 

6.1.1. 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. 

   6.1.2.  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. 

6.2. Розкриття інформації про пов'язані сторони  

№ 
п/п 

Назва Участь у СК Характер здійснюваних у 2015 
році операцій 

1 21599716 Товариство з 
обмеженою відповідальністю 
«Компанія з у правління 
активами «ІНЕКО-ІНВЕСТ» 

56,6240% акціонер розрахунки за кредиторською 
заборгованістю по раніше 
укладеним договорам 

2 32768518 Приватне акціонерне 
товариство «Комплекс 
Либідський» 

23,3265% акціонер розрахунки за кредиторською 
заборгованістю по раніше 
укладеним договорам; 
надання фінансової допомоги; 

3 2634504838 Копилов Денис 
Валерійович 

17,0722% акціонер розрахунки за кредиторською 
заборгованістю по раніше 
укладеним договорам; 

4 34714705 Публічне акціонерне 
товариство «Корпоративний 
недиверсифікований інвестиційний фонд 
закритого типу «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ» 

опосередковано через Копилова 
Дениса Валерійовича 

розрахунки за кредиторською 
заборгованістю по раніше 
укладеним договорам; 

5 34714731 Публічне акціонерне 
товариство «Корпоративний 

опосередковано через Копилова розрахунки за кредиторською 
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недиверсифікований інвестиційний фонд 
закритого типу «ІНЕКО -ПРЯМІ 
ІНВЕСТИЦІЇ» 

Дениса Валеріоовича заборгованістю по раніше 
укладеним договорам; 

6 30572890 Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ТЕХНОМАСТ» 

через Копилова Дениса 
Валерійовича, опосередкована 
участь через ТОВ «КУА «ІНЕКО-
ІНВЕСТ» ПІДІФ «ЦІФ» 

розрахунки за кредиторською 
заборгованістю по раніше 
укладеним договорам; 

7 Голова Правління Будяков Владислав 
Євгенович 

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

господарських операцій не 
здійснювалося;  
нарахування та виплата 
заробітної плати 

8 Головний бухгалтер Лепеха Олена 
Анатоліївна 

------------------------------------------- господарських операцій не 
здійснювалося;  
нарахування та виплата 
заробітної плати 

 

Умови укладання договорів з пов’язаними особами не відрізнялися від умов за аналогічними 
договорами, укладеними з непов’язаними особами. 
 

2015 2014 Найменування показника 
Операції з 
пов'язаними 
сторонами 

Всього Операції з 
пов'язаними 
сторонами 

Всього 

1 2 3 4 5 
Реалізація 2 43 27 394 
Торгова дебіторська 
заборгованість 

2 2 1350 1350 

Торгова кредиторська 
заборгованість 

339 1251 598 1525 

Компенсація провідному 
управлінському персоналу 

- - - - 

Короткострокові виплати 
працівникам 

122 158 85 123 

Виплати по закінченні 
трудової діяльності 

9 9 - - 

 

7. ЦІЛІ ТА ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ 

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з ризиками і вартість 
фінансових 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 – поточний чи майбутній ризик збитків, що виникають в результаті 
негативних змін фінансового стану Товариства, що виникають в результаті неспроможності 
будь-якої особи, що є стороною за договором з Товариством, виконати умови такого договору, 
в тому числі ризик недобросовісності контрагента, що полягає в неспроможності контрагента 
(боржника чи будь-якого дебітора) виконати  взяті на себе зобов’язання за будь-якою угодою із 
професійним учасником ринку цінних паперів. Під час оцінювання кредитний ризик 
розділяється на індивідуальний та портфельний кредитний ризик. 
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Джерелом індивідуального кредитного ризику є окремий емітент цінних паперів, клієнт, 

контрагент. Оцінка індивідуального кредитного ризику здійснюється через оцінку надійності та 
кредитоспроможності емітента, окремого контрагента, тобто спроможність своєчасно та в 
повному обсязі розрахуватися за прийнятими зобов'язаннями.  

Оцінка портфельного кредитного ризику здійснюється шляхом відстеження змін сукупної 
вартості активів Товариства з урахуванням  всіх відкритих операцій, яким притаманний 
кредитний ризик (операції з цінними паперами, портфель дебіторської заборгованості тощо). 

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. 

 
� ринковий ризик – поточний чи майбутній ризик збитків, який виникає в результаті 

несприятливих змін у цінах чи ринкової вартості цінних паперів або інших фінансових 
інструментів, включаючи змінність процентних ставок. При виявленні та управління ринковим 
ризиком здійснюється підготовка достовірних даних і ефективних методик, таких, як 
розрахунок ризикової вартості (VaR), стрес-тестування для оцінки характеру та вартості 
ринкових позицій і для оцінки рівня ринкового ризику. Також застосовується бек-тестування 
для порівняння з фактичними результатами оцінок і припущень, зроблених з використанням 
даних і методик, зазначених нижче; 

� 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.  
� ризик ліквідності – це поточний чи майбутній ризик збитків, який виникає в 

результаті неспроможності виконати Товариством своїх зобов’язань, включаючи позабалансові, 
при настанні строку їх погашення, без неприпустимих збитків. Ризик ліквідності виникає в 
результаті нездатності Товариства управляти незапланованими витратами, змінами у джерелах 
фінансування. З метою управління ризиком ліквідності встановлюється механізм обмеження 
ризику невиконання Товариством власних зобов’язань у існуючі строки, а також обмеження 
розміру можливих втрат, пов’язаних з необхідністю термінової реалізації активів у зв’язку з 
порушенням узгодженості строків погашення активів та пасивів. 
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� 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. 

� Інформація щодо недисконтованих платежів за фінансовими зобов'язаннями Товариства 
в розрізі строків погашення представлена наступним чином: 

�  

Рік, що закінчився 
31 грудня 2015 року 

До 1 місяця Від 1 
місяця до 
3 місяців 

Від 3 
місяців до 1 

року 

Від 1 
року до 5 
років 

Більше 5 
років 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 
Короткострокові 
позики банка 

- - - - - - 

Торговельна та інша 
кредиторська 
заборгованість 

- - 35 1216 - 1251 

Поточна 
заборгованість за 
довгостроковими 
зобов'язаннями 

- - - - - - 

Всього - - 35 1216 - 1251 
Рік, що закінчився 
31 грудня 2014 року 

До 1 місяця Від 1 
місяця до 
3 місяців 

Від 3 
місяців до 1 

року 

Від 1 
року до 5 
років 

Більше 5 
років 

Всього 

Короткострокові 
позики банка 

- - - - - - 

Торговельна та інша 
кредиторська 
заборгованість 

250 - - 1275 - 1525 

Поточна 
заборгованість за 
довгостроковими 
зобов 'язаннями 

- - - - - - 

Всього 250 - - 1275 - 1525 

 

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

Валютні ризики Товариства  не виникають у зв’язку з неволодінням фінансовими 
інструментами, номінованими в іноземній валюті.  

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  
на доходи Товариства. 

8.  УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ 

Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей: 
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• 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.  

        
9. ПОДІЇ ПІСЛЯ БАЛАНСУ 
 
       Торговці цінними паперами забезпечують дотримання показників пруденційних 
нормативів, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку, у своїй 
діяльності з фіксацією та зберіганням результатів такого розрахунку на паперових або 
електронних носіях. 
       Контроль за дотриманням торговцями цінними паперами показників пруденційних 
нормативів, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку, здійснюється 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно Закону України "Про 
цінні папери та фондовий ринок", Закону України "Про державне регулювання ринку цінних 
паперів в Україні". 
       Торговець цінними паперами, у разі недотримання нормативного значення пруденційного 
показника, повинен протягом 30 днів від дня виникнення порушення здійснити заходи щодо 
приведення значення пруденційного показника у відповідність із нормативним значенням. 
       Комісія для аналізу факторів, що спричинили суттєве відхилення значень пруденційних 
показників від встановлених нормативних значень, може витребувати пояснення, а також будь-
яку іншу додаткову інформацію відповідно до Закону України "Про цінні папери та фондовий 
ринок", Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" щодо 
діяльності торговця цінними паперами, а також план заходів щодо поліпшення фінансового 
стану торговця цінними паперами. За результатами такого аналізу Комісія може надавати 
рекомендації щодо усунення впливу факторів, які спричинили підвищення ризиків, або щодо 
мінімізації впливу ризиків за умови неможливості їх усунення. 
         Інформація, подання якої передбачено цим Положенням, надається до центрального 
апарату Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до нормативно-
правових актів Комісії, що регулюють подання адміністративних даних професійним 
учасникам фондового ринку. 
         Станом на 22 січня 2016 року Товариство має суттєве відхилення розрахункових значень 
пруденційних показників. 

Для поліпшення фінансового стану Товариства необхідно збільшити розмір статутного 
капіталу на 9 000 000,00 грн. для досягнення його розміру 17 000 000,00 грн.  

З цією метою підготовлено наступний план заходів, (подано до НКЦПФР 29 січня 
2016 року) : 

1. Скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, пов’язаних з прийняттям 
рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення 
додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (строк 
реалізації: до 05 лютого 2016 року); 

2. Проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, пов’язаних з прийняттям 
рішення про збільшення статутного капіталу Товариства (строк реалізації: до 22 лютого 
2016 року); 
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