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І. Звіт щодо аудиту фінансової звітності
Думка
Ми провели аудиторську перевірку фінансових звітів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС", що складається з Балансу (Звіту про
фінансовий стан на 31 грудня 2021р.), Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2021 рік, Звіту
про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік, Звіту про власний капітал за 2021 рік, Приміток до
річної фінансової звітності за 2021 рік.
На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий
стан ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
"АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС" (далі – Товариство) на 31 грудня 2021 р., її фінансові результати і рух грошових
коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності
(МСФЗ) та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від
16.07.1999р. № 996-XIV, щодо складання фінансової звітності.
Основа для думки
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими
стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є
незалежними по відношенню до компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних
стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ), а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих
вимог та Кодексу РМСЕБ та вимог визначених чинним законодавством України, зокрема, Законами "Про аудит
фінансової звітності та аудиторську діяльність".
Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи
для нашої думки.
Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності
У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом президента України №64/2022 від
24.02.2022р. в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.
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Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" №2102IX від 24.02.2022р. затверджено Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення
воєнного стану в Україні".
Указом президента України №133/2022 від 14.03.2022р. продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години
30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.
Ці події зумовили виникнення додаткових ризиків діяльності суб’єктів господарювання та вказують на те, що існує
суттєва невизначеність, яка може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою
діяльність на безперервній основі.
Відсутність гарантій фізичної безпеки є серйозною перепоною для ведення бізнесу у звичайному режимі. Також
звертаємо вашу увагу на операційне та економічне середовища в Україні та світі, та зростаючу невизначеність
пов’язану із зміною економічної ситуації та песимістичними прогнозами розвитку світової та національної
економіки.
Фінансова звітність Товариства за 2021рік підготовлена за принципом безперервності діяльності. Ризики щодо
безперервності діяльності розкрито в п. 7.5. "Події після Балансу" Приміток до річної фінансової звітності.
Управлінський персонал Товариства вважає, що застосовані ним заходи знижують вплив ризиків на безперервність
діяльності Товариства. Але Управлінський персонал не має змоги оцінити вплив зазначених подій на
безперервності діяльності, оскільки подальший розвиток, тривалість та вплив війни неможливо передбачити.
Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, які на наше професійне судження, були найбільш значущими під час
нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались при формуванні думки щодо неї.
При цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Ми визначили, що немає ключових питань
аудиту, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті.
Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, що
розкривається та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з фінансовою
звітністю, але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї.
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким
рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.
У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та
при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або
нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве
викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї
іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б
включити до звіту.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за
фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно
до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того,
щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або
помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії
продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються
безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для
бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи
припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового
звітування компанії.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого
викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована
впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди
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виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки;
вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на
економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм
протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:








ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи
помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо
аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик
невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки,
оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або
нехтування заходами внутрішнього контролю;
отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських
процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи
внутрішнього контролю;
оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних
розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про
безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських
доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний
сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо
існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних
розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними,
модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого
звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на
безперервній основі.
оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а
також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб
досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час
проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього
контролю, виявлені нами під час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні
вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано
вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних
заходів.

ІІ. Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів

На основі виконаних процедур, відповідно Вимог до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової
звітності учасників ринку капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна
комісія з цінних паперів та фондового ринку, ми розкриваємо наступну інформацію ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АКАДЕМІЯ
ІНВЕСТМЕНТС"

Вступний параграф
1) повне найменування (у розумінні Цивільного кодексу України) юридичної особи (щодо заявника або учасника
ринків капіталу та організованих товарних ринків):
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
"АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС"

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З

УПРАВЛІННЯ

АКТИВАМИ

2) думка аудитора щодо повного розкриття юридичною особою (заявником або учасником ринків капіталу та
організованих товарних ринків) інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності
станом на дату аудиту або огляду, відповідно до вимог, встановлених Положенням про форму та зміст
структури власності, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року N 163,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2021 року за № 768/36390:
3

Інформація про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС" станом на
31.12.2021р., розкрита в повному обсязі, відповідно до вимог, встановлених Положенням про форму та зміст
структури власності, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року N 163,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2021 року за № 768/36390.
Інформація про пов’язаних осіб та кінцевих бенефіціарних власників наведено в п.7.2. Приміток до річної
фінансової звітності.
Кінцевим бенефіціарним та єдиним власником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС" є Назаров Андрій Анатолійович,
паспорт АЕ 927073, виданий Дніпропетровським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 08.12.1997 р.
Тип бенефіціарного володіння: прямий вирішальний вплив. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток
права голосу: 100.
3) інформація про те, чи є суб'єкт господарювання: контролером/учасником небанківської фінансової групи;
підприємством, що становить суспільний інтерес:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
"АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС" не є контролером/учасником небанківської фінансової групи та не є
підприємством, що становить суспільний інтерес.
4) інформація про наявність у суб'єкта господарювання материнських/дочірніх компаній із зазначенням
найменування, організаційно-правової форми, місцезнаходження (у разі наявності):
У Товариства відсутні материнські компанії.
Дочірні компанії: станом на 31.12.2021 року Товариство є 24,95% власником:
Найменування юридичної особи, у тому
числі скорочене (за наявності)
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження юридичної особи

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮРИДИЧНА
КОМПАНІЯ "ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ"
(ПРАТ ЮК "ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ")
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
35985756
Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
вул. Воскресенська, буд. 30

5) думка аудитора щодо правильності розрахунку пруденційних показників, встановлених нормативно-правовим
актом НКЦПФР для відповідного виду діяльності, за звітний період (перший квартал, перше півріччя, дев'ять
місяців та рік) (для професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків):
Ми провели аналіз пруденційних показників діяльності Товариства станом на 31.12.2021року згідно Положення
щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління
ризиками, затвердженого рішенням НКЦПФР №1597 від 01.10.2015р.
Норматив достатності власних коштів станом на 31.12.2021 року склав 219,3774, що значно перевищує
нормативне значення (>=1). Цей показник відображає здатність Товариства утримувати власні кошти в розмірі,
достатньому для покриття її фіксованих накладних витрат протягом 3 місяців, навіть за умови відсутності доходів
протягом цього часу.
Коефіцієнт покриття операційного ризику станом на 31.12.2021року склав 366,6481, що відображає здатність
Товариства забезпечувати покриття своїх операційних ризиків власними коштами.
Коефіцієнт фінансової стійкості станом на 31.12.2021 року склав 0,9956, що перевищує нормативне значення
(>=0,5) та відображає питому вагу власного капіталу у загальній вартості засобів і характеризує фінансову
стійкість та незалежність діяльності Товариства від зовнішніх джерел фінансування.
Власний капітал станом на 31.12.2021 року становить 15091 тис.грн., що відповідає вимогам, установленим
нормативно-правовими актами НКЦПФР та складається з:




зареєстрований (пайовий) капітал – 15 000 тис. грн.;
резервний капітал – 64 тис. грн.;
нерозподілений прибуток – 27 тис. грн.

Таким чином розрахунок пруденційних нормативів Товариства станом на 31.12.2021р., відповідає вимогам
Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи
управління ризиками, затвердженого рішенням НКЦПФР №1597 від 01.10.2015р. Фактичні показники фінансової
стійкості та покриття зобов'язань власним капіталом за 2021 рік відповідають нормативним показникам та свідчить
про низький ступінь ризику Товариства.
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Вимоги до інформації щодо компаній з управління активами та ІСІ
1) перелік ІСІ, активи яких перебувають в управлінні Товариства на звітну дату, їх повне найменування (у
розумінні Цивільного кодексу України) та реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів
спільного інвестування:


АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СВОП"
Ідентифікаційний код 43814985
Дата внесення інституту спільного інвестування до ЄДРІСІ: 28.09.2020 р.
Свідоцтво Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №01004
Реєстраційний код за за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування: 13301004



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТИЦІЙНІ РІШЕННЯ"
Ідентифікаційний код 42405616
Дата внесення інституту спільного інвестування до ЄДРІСІ: 09.10.2018 р.
Свідоцтво Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №00669
Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування: 13300669
Крім цього, в управлінні Товариства перебувають активи недержавного пенсійного фонду:



ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "УКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД"
Ідентифікаційний код 35532454
Свідоцтво державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг ПФ №101

Думка аудитора, щодо:
1) відповідності розміру статутного та власного капіталу вимогам законодавства України:
На дату державної реєстрації нової редакції Статуту ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС", затвердженого рішенням
одноособового учасника (Рішення від 26 грудня 2018р.), статутний капітал товариства становить 15 000 000,00
(п'ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок) грн. Одна частка Товариства дорівнює 500,00 (п'ятсот гривень 00
копійок) грн.
За звітний період зміни розміру статутного капіталу не здійснювалося.
Власний капітал компанії Товариства станом на 31.12.2021р. становить 15091 тис. грн., та складається з:




статутного капіталу – 15000 тис. грн.;
резервного капіталу – 64 тис. грн.;
непокритого збитку – 27 тис. грн.

Протягом року відбулося збільшення розміру власного капіталу за рахунок отриманого прибутку – 92тис. грн.
Показники фінансової звітності про обсяг та склад власного капіталу відповідають реальному фінансовому стану
Товариства.
Таким чином:



розмір статутного капіталу Товариства відповідає розміру зазначеному в Статуті Товариства та вимогам
законодавства України;
розмір власного та статутного капіталу Товариства відповідає Ліцензійним умовам провадження професійної
діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з
управління активами), затвердженим рішенням НКЦПФР від 23.07.2013р. № 1281 та іншим вимогам
законодавства України.

2) відповідності розміру резервного фонду та щорічних передбачених відрахувань до нього установчим
документам;
Статутом Товариства передбачено створення резервного (страхового) фонду в розмірі 25% Статутного капіталу.
Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду становить 5% суми чистого прибутку Товариства.
Результатом роботи Товариства за 2020 рік був збиток у у розмірі 65 тис. грн., тому відрахувань до резервного
капіталу не здійснювалося. В 2021 році отримано прибуток у розмірі 92 тис. грн. Питання відрахування частки
прибутку до резервного капіталу на дату затвердження фінансової звітності власником Товариства не приймалось.
Станом на 01.01.2021 року та на 31.12.2022 року резервний капітал дорівнював 64 тис.грн.
3) відповідності стану корпоративного управління частині третій статті 127 Закону України "Про ринки
капіталу та організовані товарні ринки":
Товариство не є емітентом цінних паперів.
4) пов’язаних сторін та операцій з ними, які не були розкриті:
Інформація про пов’язаних осіб розкрита в повному обсязі в пункті 7.2 "Розкриття інформації про пов'язані
сторони" Приміток до річної фінансової звітності.
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ІІІ. Основні відомості про Товариство

Найменування юридичної особи, у тому числі
скорочене (за наявності)
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження юридичної особи
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в
Єдиному державному реєстрі про проведення
державної реєстрації юридичної особи, яка
утворена в результаті перетворення
Дані про юридичних осіб, правонаступником
яких є зареєстрована юридична особа: повне
найменування, ідентифікаційний код
Види діяльності
Ліцензія на професійну діяльність на фондовому
ринку

Керівник Товариства

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АКАДЕМІЯ
ІНВЕСТМЕНТС" (ТОВ "КУА "АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС")
ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
32836032
Україна, 49000, Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30
Дата державної реєстрації: 08.04.2004
Дата запису: 20.12.2017
Номер запису: 12241450000083726
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС",
Код ЄДРПОУ:32836032
66.30 Управління фондами (основний)
64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти
Ліцензія серія АД № 034458, видана НКЦПФР – 11.07.2012
року, строк дії ліцензії з 11.07.2012 р. необмежений, на
здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –
діяльність з управління активами інституційних інвесторів
(діяльність з управління активами)
Шевцова Ірина Володимирівна

IV. Основні відомості про аудиторську фірму:
Найменування юридичної особи, у тому числі
скорочене (за наявності)
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження юридичної особи
web-site:
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в
Єдиному державному реєстрі про включення до
Єдиного державного реєстру відомостей про
юридичну особу – у разі, коли державна реєстрація
юридичної особи була проведена до набрання
чинності Законом України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців"
Види діяльності
Реєстр аудиторів та суб’єктів аудиторської
діяльності (номер реєстрації 0733)
Інформація про проходження перевірки системи
контролю якості аудиторських послуг
Керівник Товариства
Номер, дата видачі сертифіката аудитора
Партнер із завдання
Номер, дата видачі сертифіката аудитора

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФОРУМ" (ТОВ АФ "ФОРУМ")
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
23070374
Україна, 50002, Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, буд. 219
www.af-forum.com

Дата державної реєстрації: 05.06.1995
Дата запису: 13.10.2004
Номер запису: 12041200000000051

69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту;
консультування з питань оподаткування (основний)
Розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності"
Розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право
проводити обов'язковий аудит фінансової звітності"
Рішення Аудиторської палати України про проходження
перевірки системи контролю якості аудиторських послуг №
43/7 від 17.07.2020р.
Кругла Надія Миколаївна
Сертифікат аудитора Серія А № 002254 від 24.05.1995р.
Закружна Галина Данилівна
Сертифікат аудитора № 001681 від 24.11.1994р.
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V. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту
Дата та номер договору на проведення аудиту:
Дата початку проведення аудиту:
Дата закінчення проведення аудиту:
Звітний період, за який проведено аудит:

Договір № DAP-OA-020702 від 07.02.2022р.
07.02.2022р.
30.03.2022р.
з 01.01.2021р. по 31.12.2021р.

VI. Додатки

Фінансова звітність Товариства, а саме:
1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2021 року;
2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2021 рік;
3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік;
4. Звіт про власний капітал за 2021 рік;
5. Примітки до фінансової звітності за 2021 рік.

Партнером із завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є:
Партнер із завдання від ТОВ АФ "ФОРУМ",
аудитор Закружна Галина Данилівна

______________

(номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів
аудиторської діяльності 101059)
Генеральний директор ТОВ АФ "ФОРУМ" Кругла Н.М.
(номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів
аудиторської діяльності 101132)

______________

м. Кривий Ріг, Україна
Дата складання звіту: "30" березня 2022р.
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Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число) 2022
01
01
Пiдприємство
Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Академія
за ЄДРПОУ
32836032
Інвестментс"
UA12020010010816623
за КАТОТТГ 1
Територiя
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Організаційно-правова форма господарювання
Товариство з обмеженою відповідальністю
за КОПФГ
240
Вид економічної діяльності
Управління фондами
за КВЕД
66.30
Середня кількість працівників 2
5
Aдреса, телефон
вулиця ВОСКРЕСЕНСЬКА, буд. 30, Шевченківський р-н, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
3739780
обл., 49000
Одиниця вимiру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2),
грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
V
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на
31 грудня 2021
р.
Форма №1 Код за ДКУД

AКТИВ
1
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість інвестиційної нерухомості
знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість довгострокових біологічних активів
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом І
ІІ. Оборотні активи
Запаси
виробничі запаси
незавершене виробництво
готова продукція
товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
готівка
рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1801001

Код
рядка
2

На початок
звітного періоду
3

На кiнець
звiтного перiоду
4

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

30
80
50
-

10
89
79
-

1030
1035
1040
1045
1050
1060
1065
1090
1095

30

10

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125

14

47

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

23
7 198
7 722
62
62
-

30
7 680
7 299
98
98
-

1181

-

-

Пiдприємство

КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число) 2022
01
01
Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління за ЄДРПОУ
32836032
активами "Академія Інвестментс"
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за
Рік 2021
р.
Форма № 2 Код за ДКУД
1801003
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
За аналогічний
Стаття
Код
За звітний
період
рядка
період
попереднього
року

1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
премії підписані, валова сума
премії, передані у перестрахування
зміна резерву незароблених премій, валова сума
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції
(товарів,робiт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
зміна інших страхових резервів, валова сума
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Iншi операцiйнi доходи
у тому числі:
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2
2000
2010
2011
2012
2013
2014

2110
2111
2112
2120
2121

-

-

дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
у тому числі:
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2122

-

-

2123

-

-

витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
у тому числі:
дохід від благодійної допомоги

2182

Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2250
2255
2270
2275

2050
2070
2090
2095
2105

2130
2150
2180
2181

2190
2195
2200
2220
2240
2241

3
192
-

(

(

(
(
(

192
-

329
141
-

4
199
-

)

)

)
)
)

(

(

(
(
(

-

(

(
(
(

278
3
377
4
-

199
-

265
4
-

)

)

)
)
)

-

)

(

)
)
)

(
(
(

70
4
4
3
-

)

)
)
)

Пiдприємство

КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число) 2022 01
01
Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами
за ЄДРПОУ
32836032
"Академія Інвестментс"
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за
Рік 2021
р.
Форма №3 Код за ДКУД

Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських
винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов’язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші надходження

1801004

Код

За звітний період

2

3

За аналогічний період
попереднього року
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

125
-

216
-

3025
3035
3040
3045

-

-

3050
3055
3095

2 950

-

3100
3105
3110
3115
3116
3117

(
(
(
(
(
(

68
106
51
21
-

)
)
)
)
)
)

(
(
(
(
(
(

79
87
40
17
1
-

)
)
)
)
)
)

3118
3135
3140
3145

(
(
(
(
(

21
-

)
)
)
)
)

(
(
(
(
(

16
-

)
)
)
)
)

3150
3155 (
3190 (
3195

3 103
-274

3200
3205

7 666
-

7 266
-

3215
3220
3225
3230

3
-

4
-

3235
3250

-

-

) (
) (

62
-69

)
)

КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число)
Пiдприємство

2022

01

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами за ЄДРПОУ
"Академія Інвестментс"
(найменування)

за

Стаття

1
Залишок на початок
року
Коригування:
Зміна облікової
політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок року
Чистий прибуток
(збиток) за звітний
період
Інший сукупний
дохід за звітний
період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка)
фінансових інструментів
Накопичені курсові
різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)
Спрямування прибутку
до зареєстрованого
капіталу
Відрахування до
резервного капіталу
Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до
законодавства
Сума чистого прибутку
на створення
спеціальних
(цільових) фондів

32836032

Звіт про власний капітал
Рік 2021
р.
Форма №4

Код
рядка

01

Код за ДКУД

Зареє- Капітал у Додат- Резер- Нерозпо- НеоВилустрова- дооцін- ковий
вний
ділений
плачений
ний
ках
капітал капітал прибуток чений капітал
(пайовий)
(непокри- капітал
капітал
тий
збиток)

1801005

Всього

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4000

15 000

-

-

64

(65)

-

-

14 999

4005
4010
4090

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4095

15 000

-

-

64

(65)

-

-

14 999

4100

-

-

-

-

92

-

-

92

4110

-

-

-

-

-

-

-

-

4111

-

-

-

-

-

-

-

-

4112

-

-

-

-

-

-

-

-

4113

-

-

-

-

-

-

-

-

4114
4116

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4200

-

-

-

-

-

-

-

-

4205

-

-

-

-

-

-

-

-

4210

-

-

-

-

-

-

-

-

4215

-

-

-

-

-

-

-

-

4220

-

-

-

-

-

-

-

-

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління
активами «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС»

Примітки
до фінансової звітності за
2021 року

м. Дніпро
1

1. Інформація про товариство
Історична довідка (створення та правонаступництво)
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами
"АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС" є правонаступником Приватного акціонерного
товариства Компанія з управління активами «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС»
Скорочена назва ТОВ «КУА «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС» («Товариство») (код
ЄДРПОУ 32836032) зареєстроване 08 квітня 2004 року, дата запису 20 грудня 2017 року та
здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України.
Місцезнаходження Товариства: вул. Воскресенська, 30, м. Дніпро, 49000, Україна.
Країна реєстрації: Україна
Організаційно-правова форма: 240 – товариство з обмеженою відповідальністю
Офіційна сторінка в Інтернеті: http://www.academy.in.ua/
Адреса електронної пошти: info@academy.in.ua
Основним видом діяльності Товариства є: 66.30 – управління фондами
Товариство має ліцензію серія АД № 034458, видана НКЦПФР – 11.07.2012 року, строк дії
ліцензії з 11.07.2012 р. необмежений, на здійснення професійної діяльності на фондовому
ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління
активами).
У звітному році Товариство здійснювало управління активами двома корпоративними
інвестиційними фондами та одним відкритим недержавним пенсійним фондом, а саме:
- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СВОП".
Ідентифікаційний код 43814985.
Дата внесення інституту спільного інвестування до ЄДРІСІ 28.09.2020р.
Свідоцтво Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №01004.
Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 13301004.
- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТИЦІЙНІ РІШЕННЯ".
Ідентифікаційний код 42405616.
Дата внесення інституту спільного інвестування до ЄДРІСІ 19.10.2018р.
Свідоцтво Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №00669.
Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування
13300669.
-ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "УКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ
ФОНД".
Ідентифікаційний код 35532454
Свідоцтво державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг ПФ №101.
Кількість працівників станом на 31 грудня 2020 р. складала 5 осіб, на 31 грудня 2021 р. - 5
осіб.
Станом на 31 грудня 2020 р. та 31 грудня 2021 р. учасниками Товариства були:
2

Учасники товариства:
Назаров Андрій Анатолійович
Всього

31.12.2020
%
100,0
100,0

31.12.2021
%
100,0
100,0

Метою діяльності Товариства є:
одержання прибутку від всіх видів підприємницької діяльності, не заборонених чинним
законодавством України;
- одержання прибутку та забезпечення зростаючого добробуту учасника(ків) і членів
трудового колективу в умовах ринкової економіки;
- ефективне використання матеріальних, фінансових та інших ресурсів.
Бухгалтерський облік Товариства до 31.11.21 року здійснював ТОВ «ЮС» на підставі
Договору №14/01/27-КУА від 27.01.2014 року. З 22.12.21 року здійснює ТОВ «РС Груп» на
підставі Договору №21/12/22-КУА від 22.12.2021року.
-

ЕКОНОМІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, У КОТРОМУ ТОВАРИСТВО ПРОВОДИТЬ СВОЮ
ДІЯЛЬНІСТЬ.
Ключові моменти 2021 року, прогнози на 2022 рік та припущення Товариства, що
стосуються майбутнього впливу на фінансову звітність.
За підсумками 2021 року реальний ВВП, за оцінками, склав 3.2%. Це значно менше, ніж
очікувалося на початку коронакризи (6%). У січні-березні 2021-го український ВВП зберіг
торішню інерцію і продовжував падати: він втратив 1,2% (порівняно з січнем-березнем 2020го). У другому кварталі українська економіка розігналася до 5,4% у річному вимірі. У
третьому кварталі – дещо гірша: 2,7% зростання (порівняно з третім кварталом попереднього
року).
Зростання економіки України у 2021 році підживлював великий врожай зернових та
нормалізація бізнес-процесів, хоча повільний прогрес у проведенні реформ та вакцинації
населення від COVID-19 залишаються головними ризиками прогнозу.
Швидке відновлення економіки зумовлене передусім зростанням споживання.
Збільшення заробітних плат та соціальних видатків бюджету підтримувало споживчий попит
на високому рівні. Також почало скорочуватися безробіття. Вагомий внесок у відновлення
економіки мало державне споживання з огляду на нарощування поточних витрат бюджету на
інфраструктуру, насамперед дорожні ремонти, а також охорону здоров’я. Основним
драйвером відновлення економіки цьогоріч було приватне споживання та інвестиції, а
сприятливі умови міжнародної торгівлі сприяли зміцненню курсу гривні.
НБУ зберіг прогноз інфляції на рівні 9.6% у грудні 2021 року. Пік
зростання споживчих цін припадав на вересень-жовтень цього року. Надалі інфляційний
тренд
розвернеться.
Інфляція
сповільнювалася
завдяки
вичерпанню
ефектів
низької бази порівняння, збереженню сприятливої ситуації на валютному ринку та
високим цьогорічним урожаям сільськогосподарських культур. Зростання споживчих цін
також стримується дією попередніх кроків НБУ з посилення монетарної політики
– оптимізації її операційного дизайну, повного згортання антикризових монетарних
заходів і підвищення облікової ставки. Під впливом зазначених чинників інфляція
сповільниться до 5% наприкінці наступного року і надалі перебуватиме близько цілі.
НБУ також зазначив, що, попри поступове згасання пандемії, наслідки коронакризи
залишатимуться досить відчутними. Порівняно високі ціни на енергоносії та дефіцит
окремих видів сировини, насамперед у першому півріччі, також обмежуватимуть потенціал
зростання.
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Швидшому сповільненню інфляції у 2022 році завадять вищі, ніж раніше очікувалося,
ціни на енергоносії в найближчі кілька кварталів, споживчий попит та витрати на оплату
праці. Крім того, ураховуючи розтягнуті в часі ефекти цих проінфляційних чинників,
сповільнення інфляції до цілі 5% потребуватиме від НБУ жорсткіших монетарних умов
упродовж 2022–2023 років, ніж передбачалося в липневому прогноз.
Дефіцит поточного рахунку в 2021 році становитиме 1% від ВВП. У наступні роки
від’ємне сальдо поступово розшириться до 3–4% ВВП. Це зумовлюватиметься певним
погіршенням умов торгівлі внаслідок корекції світових цін і підвищенням споживчого й
інвестиційного попиту в міру відновлення економіки. Сформований дефіцит поточного
рахунку буде повністю компенсований припливом капіталу в Україну – як боргового, так
і у формі прямих іноземних інвестицій.
Головним рушієм залишатиметься стійкий внутрішній попит, зумовлений подальшим
збільшення реальних доходів громадян. Зменшення невизначеності з розвитком пандемії
сприятиме відновленню інвестиційної активності. У середньостроковій перспективі
українська економіка зростатиме на рівні близько 3,8%. Цьому сприятиме збільшення
реальних доходів населення, зростання інвестицій, високий зовнішній попит і підвищення
кредитної активності. Для підтримки населення та швидшого відновлення економіки уряд
збереже значний рівень дефіциту бюджету. Проте потреби у фіскальних стимулах будуть
поступово меншати, адже економіка повернеться до сталого зростання. У 2022 році
очікується скорочення дефіциту до 3% ВВП. Державний та гарантований державою боргу
після зростання до 62% ВВП у 2022 році в подальшому скорочуватиметься на 2–3 в. п.
щороку.
Основним припущенням залишається продовження співпраці з Міжнародним валютним
фондом.
Україна досягла угоди з МВФ на рівні персоналу (SLA). Це уможливило розгляд Радою
директорів МВФ першого перегляду програми stand-by, а також запиту про продовження
програми. Виконання діючої програми stand-by забезпечить надходження необхідного
обсягу офіційного фінансування у 2022 році, кращі умови для зовнішніх
запозичень, а також підтримає інтерес іноземних інвесторів до гривневих активів.
Співпраця з МВФ сприятиме прискоренню економічного зростання, стабілізації інфляції
на рівні цілі, й утриманню міжнародних резервів в обсязі 30–31 млрд дол. США в
наступні роки.
Проведення вакцинації у світі зменшує ризик повторення локдаунів. Утім, з огляду на
поступовість цього процесу, а також появу нових штамів вірусу, зберігається ймовірність
локальних форм карантину, які матимуть негативні наслідки для економічної активності.
Водночас надм’які монетарні умови у світі та оптимізм щодо вакцинації вже суттєво
пожвавили інтерес іноземних інвесторів до ринків, що розвиваються, у тому числі й України.
Значний приплив капіталу може послаблювати інфляційний тиск через канал валютного
курсу. Актуальними залишаються також інші ризики:
- ескалація військового конфлікту на сході країни чи її кордонах;
- вищі ціни на енергоносії, ніж очікується зараз;
- посилення інфляційного тиску з боку країн – торговельних партнерів(дефіцит сировини
і комплектуючих);
- збільшення волатильності світових цін на продукти харчування з огляду на глобальні
зміни клімату і посилення протекціонізму в світі;
- відплив капіталу з країн, ринки яких розвиваються .
Відповідно, НБУ оцінює баланс ризиків для свого базового прогнозу інфляції та
процентної ставки як зміщений угору, особливо на середньостроковому горизонті. У
випадку реалізації зазначених вище та інших проінфляційних ризиків НБУ готовий
підвищити облікову ставку та задіяти інші монетарні інструменти.
Зовнішнє середовище
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Після активного відновлення у першому півріччі 2021 року зростання глобальної
економіки сповільнюватиметься через поступове згортання стимулюючих заходів, дефіцит
сировини й комплектуючих, нові спалахи пандемії.
Ціни на світових товарних ринках будуть високими через суттєвий попит та обмежену
пропозицію. Корекція буде повільною та відбуватиметься з різною швидкістю залежно від
можливостей
нарощувати
пропозицію
відповідних
товарів. Інфляція у світі зберігатиметься значною до кінця поточного року. В подальшому
вона
почне
сповільнюватися та досягне цільових рівнів окремих країн наприкінці 2022 року, де й
перебуватиме
надалі.
Умови на світових фінансових ринках жорсткішатимуть унаслідок очікуваного згортання
QE ФРС і більшого інтересу інвесторів до активів розвинутих країн через вищі темпи їх
зростання порівняно з ЕМ. Це посилить конкуренцію серед EM за капітал і потребуватиме
подальшої нормалізації або навіть переходу до жорсткої монетарної політики.
Ціни на світових товарних ринках стабілізуються на порівняно високих рівнях, проте
умови торгівлі погіршаться внаслідок подорожчання енергоносіїв. Відновлення глобальної
економіки, що стимулювало підвищення попиту, особливо з боку виробничих секторів,
призвело до зростання світових цін на товарних ринках.
Світові
ціни
на
товари,
які
переважають
в
українському
експорті (ЕСРІ) в ІІІ кварталі знизилися–на 8% кв/кв,однак їх рівень залишався на 52%
вищим порівняно з відповідним періодом докризового 2019 рок. Очікується, що світові ціни
на більшість товарних груп знижуватимуться у міру нарощування пропозиції. Утім,через
посилення контролю за викидами у світі, що призведе до зростання собівартості продукції,
рівень цін на прогнозному горизонті залишатиметься суттєво вищим ніж у допандемічні
2015 – 2019 роки. Проте енергоносії й надалі помірно дорожчатимуть, що зумовить
погіршення умов торгівлі для України.
Світові фінансові умови посилюватимуся на тлі згортання QE ФРС, незважаючи на
продовження відносно м’якої монетарної політики ЄЦБ.
Стійке зростання цін на сировину та комплектуючі, підвищення цін постачальниками та
вартості перевезень призведе до більш стійкого зростання споживчих цін у багатьох країнах,
ніж очікувалося раніше. За таких умов монетарна політика змушена балансувати між
необхідністю стримування інфляції та обережністю з послабленням імпульсу економічного
відновлення. Споживча інфляція у США суттєво перевищує цільовий показник ФРС, що
змушує обговорювати питання згортання QE. Проте довгострокові очікування на відміну від
короткострокових, відповідно до опитувань SCE, залишаються відносно стабільними.
Інфляція зменшуватиметься, зокрема завдяки поступовому згортанню ФРС заходів
підтримки економіки, як в рамках надзвичайної допомоги у період пандемії (CARES), так
іQE. Натомість динаміка базової інфляції зумовлювалася факторами пропозиції, а низькі
рівноважні процентні ставки сприятимуть її поверненню до допандемічного рівня. За таких
умов підвищення процентної ставки ФРС очікується у другому півріччі 2022 року.
Жорсткіші світові фінансові умови загострять конкуренцію ЕМ за потоки капіталу.
Згортання програм кількісного пом'якшення, насамперед ФРС, та швидше відновлення
розвинутих країн порівняно з країнами ЕМ в умовах високої інфляції призводить до
підвищення дохідності державних облігацій розвинутих країн, насамперед США. Крім того,
посилення побоювань щодо уповільнення економік країн ЕМ призвели до зростання спредів
за корпоративними облігаціями, хоча із історично низьких рівнів. Відповідно, посилилися
ризики відпливу капіталу з країн ЕМ, що в короткостроковому періоді яскраво
відображається на фондовому ринку. Це на тлі високої інфляції прискорило посилення
монетарної політики країн ЕМ. Зокрема, у вересні-жовтні вперше задовгий час долучилися
до посилення монетарної політики Польща (неочікувано підвищено ставку, вперше за 9
років), Румунія, Азербайджан. Водночас Угорщина, Чехія, Казахстан і Бразилія
сигналізували про готовність продовжити підняття ставок найближчим часом. Поступовість
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скорочення програм стимулювання, а також вищий рівень макроекономічної стійкості
допоможуть країнам ЕМ краще пристосуватися до зміни фінансових умов порівняно з 2014
роком у довгостроковому періоді. Крім того, продовження нормалізації монетарної політики
в країнах ЕМ та навіть перехід до жорсткої політики підтримуватиме інтерес інвесторів до
їхніх активів і сприятимуть поверненню інфляції до цільових рівнів.
Економіка України: поточні тенденції
Інфляційний розвиток.
У вересні-жовтні цього року інфляція досягла свого піку 10-11%. Надалі інфляційний
тренд розвернеться. Інфляція знизиться до 9.6% наприкінці 2021 року, а за підсумками
наступного – досягне цілі 5% і надалі перебуватиме близько цього рівня.
Інфляція поступово сповільнюватиметься завдяки вичерпанню ефектів низької бази
порівняння, збереженню сприятливої ситуації на валютному ринку та високому
цьогорічному врожаю сільськогосподарських культур. Інфляційний тиск також
стримуватиметься дією попередніх кроків Національного банку з посилення монетарної
політики.
Стрімкішому сповільненню інфляції завадять вищі, ніж раніше очікувалося, ціни на
енергоносії в найближчі кілька кварталів, споживчий попит та витрати на оплату праці.
Споживча інфляція пришвидшилася до двознакового рівня, проте до кінця 2021 року
знизиться нижче 10 % та досягне цілі 5% наприкінці 2022 року.
У ІIІ кварталі 2021 року споживча інфляція прискорилася (до 11.0% р/р у вересні з 9.5%
р/р у червні). Водночас фактичні темпи приросту ІСЦ в Україні були дещо нижчими за
прогноз, опублікований в Інфляційному звіті за липень 2021 року. Це пояснюється зокрема
міцнішою гривнею та збереженням незмінних тарифів на електроенергією для населення,
тоді як НБУ у своєму липневому прогнозі очікував їх зростання.
Попит і випуск.
У першій половині року відновлення економіки було дещо слабшим, ніж очікувалося, під
впливом низки чинників,зокрема через пізніший початок збору врожаю.
У другому півріччі 2021 року зростання економіки прискорюється завдяки сталому
споживчому попиту, пожвавленню інвестицій і рекордному врожаю. Проте погіршення
епідемічної ситуації та високі ціни на енергоносії стримуватимуть зростання реального
ВВП. За підсумками року воно становитиме 3.1%.
Несприятлива ситуація на ринку енергоносії в разом із наслідками дефіциту окремих
видів продукції у світі обмежуватимуть випуск української промисловості та
стримуватимуть темпи відновлення економіки і в наступному році. З огляду на це зростання
ВВП у 2022 році становитиме 3.8%, а в 2023 році підвищиться до 4%. У результаті від’ємний
розрив ВВП у 2023 році закриється.
У першому півріччі 2021 року економіка відновлювалася дещо нижчими, ніж
очікувалося, темпами.
Зростання реального ВВП у ІІ кварталі становило 5.7% р/р. Попри низьку базу
порівняння минулого року,спричинену пандемічною кризою, відновлення економіки цього
року є досить млявим. Порівняно слабкі результати першого півріччя (1.8% р/р)
пояснюються низкою чинників. Так, у ІІ кварталі значний від'ємний внесок мало сільське
господарство через пізніший старт жнив цього року.
Натомість зростання ВВП підтримувалося внутрішнім попитом. Так, очікувано високими
темпами зросло приватне споживання та відновилося зростання інвестицій. Утім,
пожвавлення внутрішнього попиту значною мірою задовольнялося імпортом. Водночас
експорт скорочувався через високі ціни на експортні товари, нижчий торішній врожай та
подальше падіння обсягів транзиту газу. У результаті від'ємний внесок чистого експорту в
зміну реального ВВП збільшився (до10.7 в. п).
Внутрішній попит значною мірою задовольнятиметься імпортом, на динаміку експорту
впливатимуть коливання врожайності.
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У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі
пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини
першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного
стану", Указом президента України №64/2022 від 24.02.2022р. в Україні введено воєнний
стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. В зв’язку з
повномасштабним вторгненням Російської Федерації на терріторію України та активними
бойовими діями, можуть бути тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних
осіб в межах та в обсязі, що необхідні для забезпечення можливості стабільної роботи
Товариства.
2. Загальна основа формування фінансової звітності
2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка
сформована з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів
діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого
кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за період що закінчився, 31
грудня 2021 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ),
видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній
на 01 січня 2021 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 2021
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.
Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності згідно з
вищезазначеною концептуальною основою. Управлінський персонал також несе
відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб
забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок
шахрайства або помилки.
2.2. Нові стандарти, роз'яснення та поправки до чинних стандартів
При складанні фінансової звітності Товариство застосувало всі нові і змінені стандарти й
інтерпретації, затверджені РМСБО та КМТФЗ, які належать до його операцій і які набули
чинності на 01 січня 2021 року. Стандарти, які були випущені, але ще не вступили в силу за
поточний період Товариством не застосовувались.
МСФЗ (IFRS) 17 "Страхові контракти"
У травні 2017 року Рада з МСФЗ випустила МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування», новий
всеосяжний стандарт фінансової звітності для договорів страхування, який розглядає
питання визнання і оцінки, подання та розкриття інформації. Коли МСФЗ (IFRS) 17 вступить
в силу, він замінить собою МСФЗ (IFRS) 4 "Страхові контракти", який був випущений в 2005
році. МСФЗ (IFRS) 17 застосовується до всіх видів договорів страхування (т.є. страхування
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життя і страхування, відмінне від страхування життя, пряме страхування і перестрахування)
незалежно від виду організації, яка випускає їх, а також до певних гарантії та фінансовим
інструментам з умовами дискреційної участі. Є кілька винятків зі сфери застосування.
Основна мета МСФЗ (IFRS) 17 полягає в наданні моделі обліку договорів страхування, яка є
більш ефективною і послідовною для страховиків. На відміну від вимог МСФЗ (IFRS) 4, які в
основному базуються на попередніх місцевих облікових політиках, МСФЗ (IFRS) 17 надає
всебічну модель обліку договорів страхування, охоплюючи все доречні аспекти обліку. В
основі МСФЗ (IFRS) 17 лежить загальна модель, доповнена наступним:
-Певні модифікації для договорів страхування з умовами прямої участі (Метод змінної
винагороди).
- Спрощений підхід (підхід на основі розподілу премії) в основному для
короткострокових договорів.
МСФЗ (IFRS) 17 набуває чинності в періоди, які починаються з 1 січня 2021 р. або після цієї
дати, при цьому вимагається надати порівняльну інформацію. Допускається застосування до
цієї дати за умови, що організація також застосовує МСФЗ (IFRS) 9 і МСФЗ (IFRS) 15 на
дату першого застосування МСФЗ (IFRS) 17 або до неї. Даний стандарт не застосуємо до
Товариства.
Зміни, що набули чинності з 1 січня 2021 року.
– Зміни до МСФЗ (IFRS) 16 “Оренда” – Поступки з оренди, пов’язані з COVID-19;
– Зміни до МСФЗ (IFRS) 9, МСФЗ (IAS) 39, МСФЗ (IFRS) 7, МСФЗ (IFRS) 4 та МСФЗ (IFRS)
16 – Реформа базової процентної ставки (IBOR).
Нові поправки, що набудуть чинності з 1 січня 2022 року.
Поправки до МСБО 1 “Подання фінансової звітності” стосуються класифікації зобов’язань
на довгострокові і поточні та уточнень, що право на врегулювання зобов'язання повинно
бути у Товаристві на кінець звітного періоду. В результаті правок пункт 69d МСБО 1 зараз
звучить так: «Немає права на кінець звітного періоду відстрочити врегулювання зобов'язання
щонайменше на дванадцять місяців після закінчення звітного періоду».
Таким чином, Рада з МСФЗ ясно визначила, що якщо право на відстрочку погашення
зобов'язання залежить від дотримання певних умов, то в Товаристві є право відстрочити
погашення зобов'язання, якщо на кінець звітного періоду воно дотримується цих умов. І
навіть якщо відразу після закінчртортортортоення звітного періоду воно перестає
дотримуватися цих умов, то воно може класифікувати зобов'язання як довгострокове на
кінець звітного періоду, коли такі умови ще дотримувалася. Щоб визнати, що на кінець
звітного періоду у Товаристві є право відстрочити врегулювання зобов'язання, воно повинно
дотримуватися всіх необхідних умов саме на кінець звітного періоду, навіть якщо на цю дату
кредитор не перевіряє їх дотримання.
В п.75а МСБО 1 додано, що класифікація зобов'язання в якості короткострокового або
довгострокового не залежить від того, чи скористається Товариство своїм правом на
відстрочку погашення.
Для цілей класифікації зобов'язання (п.76А) в якості короткострокового або
довгострокового врегулюванням зобов'язання вважається передача контрагенту ресурсів
(грошей, товарів, послуг, пайових інструментів власної емісії та ін.), яка призводить до
погашення зобов'язання.
Наразі Керівництво Товариства продовжує оцінювати вплив цих стандартів на фінансову
звітність Товариства. Передбачається незначний вплив цих стандартів на фінансову
звітність.
Підготовлена фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам
чинних МСФЗ станом на 01 січня 2021 року, дотримання яких забезпечує достовірне
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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.
Не очікується, що наступні переглянуті стандарти та тлумачення будуть мати суттєвий вплив
на фінансову звітність
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 - «Класифікація зобов'язань як короткострокових або
довгострокових»
У січні 2020 року Рада з МСФЗ випустила поправки до пунктів 69-76 МСФЗ (IAS) 1, в яких
пояснюються вимоги щодо класифікації зобов'язань як короткострокових або
довгострокових. У поправках пояснюється наступне:
• що розуміється під правом відстрочити врегулювання зобов'язань;
• право відстрочити врегулювання зобов'язань повинно існувати на кінець звітного
періоду;
• на класифікацію зобов'язань не впливає ймовірність того, що організація виконає своє
право відстрочити врегулювання зобов'язання;
• умови зобов'язання не впливатимуть на його класифікацію, тільки якщо похідний
інструмент, вбудований в конвертоване зобов'язання, сам по собі є пайовим інструментом.
Дані поправки вступають в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2023 року або
після цієї дати, і застосовуються ретроспективно. В даний час Товариство аналізує можливий
вплив цих поправок на поточну класифікацію зобов'язань.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 3 - «Посилання на Концептуальні засади»
У травні 2020 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання
бізнесів» - «Посилання на концептуальні засади». Мета даних поправок - замінити посилання
на «Концепцію
підготовки та подання фінансової звітності », випущену в 1989 році, на посилання на
«Концептуальні засади подання фінансових звітів», випущені в березні 2018 року, без
внесення значних змін у вимоги стандарту.
Рада також додала виключення з принципу визнання в МСФЗ (IFRS) 3, щоб уникнути
виникнення потенційних прибутків або збитків «2-го дня», для зобов'язань і умовних
зобов'язань, які відносилися б до сфери застосування МСФЗ (IAS) 37 або Роз'яснення
КТМФЗ (IFRIC) 21 «Обов'язкові платежі», якби вони виникали в рамках окремих операцій.
У той же час Рада вирішила роз'яснити існуючі вимоги МСФЗ (IFRS) 3 щодо умовних
активів, на які заміна посилань на «Концепцію підготовки та подання фінансової звітності
»не вплине.
Дані поправки вступають в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2022 року або
після цієї дати, і застосовуються перспективно.
Поправки до МСФЗ (IAS) 16 - «Основні засоби: надходження до використання за
призначенням »
У травні 2020 року Рада з МСФЗ випустила документ «Основні засоби: надходження до
використання за призначенням », який забороняє організаціям віднімати з первісної вартості
об'єкта основних засобів будь-які надходження від продажу виробів, вироблених в процесі
доставки цього об'єкта до місця розташування та приведення його у стан, який потрібен для
його експлуатації в залежності від намірів керівництва. Замість цього організація визнає
надходження від продажу таких виробів, а також вартість виробництва цих виробів в
прибутку чи збитку.
Дані поправки вступають в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2022 року або
пізніше цієї дати, і повинні застосовуватися ретроспективно до тих об'єктів основних засобів,
які стали доступними для використання на дату початку (або після неї) самого раннього з
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представлених у фінансовій звітності періоду, в якому організація вперше застосовує дані
поправки.
Очікується, що дані поправки не зроблять істотного впливу на Товариство.
Поправки до МСФЗ (IAS) 37 - «Обтяжливі договори - витрати на виконання договору»
У травні 2020 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IAS) 37, в яких
роз'яснюється, які витрати організація повинна враховувати при оцінці того, чи є договір
обтяжливим або збитковим.
Поправки передбачають застосування підходу, заснованого на «витратах, безпосередньо
пов'язаних з договором ». Витрати, безпосередньо пов'язані з договором на надання товарів
або послуг, включають як додаткові витрати на виконання цього договору, так і розподілені
витрати, безпосередньо пов'язані з виконанням договору. Загальні і адміністративні витрати
не пов'язані безпосередньо з договором і, отже, виключаються, окрім випадків, коли вони
явним чином підлягають відшкодуванню контрагентом за договором.
Дані поправки вступають в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2022 року або
пізніше цієї дати. Товариство буде застосовувати дані поправки до договорів, за якими ще не
виконало всі свої обов'язки на дату початку річного звітного періоду, в якому вперше будуть
застосовані дані поправки.
Поправка до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової
звітності »- дочірня організація, вперше застосовує Міжнародні стандарти
фінансової звітності
В рамках процесу щорічних удосконалень МСФЗ, період 2018-2020 років, Рада по МСФЗ
випустила поправку до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів
фінансової звітності ». Відповідно до даної поправці дочірня організація, яка вирішує
застосувати пункт D16 (a) МСФЗ (IFRS) 1, має право оцінювати накопичені курсові різниці з
використанням сум, відображених у фінансовій звітності материнського підприємства,
виходячи з дати переходу материнського підприємства на МСФЗ. Дана поправка також
може бути застосована до асоційованим організаціям та спільним підприємствам, які
вирішують застосовувати пункт D16 (a) МСФЗ (IFRS) 1.
Дана поправка набирає чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2022
року або пізніше цієї дати. Допускається застосування до цієї дати.
Поправка до МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» - комісійна винагорода при
проведенні «тесту 10%» в разі припинення визнання фінансових зобов'язань
В рамках процесу щорічних удосконалень МСФЗ, період 2018-2020 років, Рада по МСФЗ
випустила поправку до МСФЗ (IFRS) 9. В поправці пояснюються суми комісійної
винагороди, які організація враховує при оцінці того, чи є умови нового або модифікованого
фінансового зобов'язання істотно відрізняються від умов первинного фінансового
зобов'язання. До таких сум відносяться тільки ті комісійні винагороди, які були виплачені
або отримані між певним кредитором і позичальником, включаючи комісійну винагороду,
виплачену або отримане кредитором або позичальником від імені іншої сторони. Організація
повинна застосовувати дану поправку щодо фінансових зобов'язань, які були модифіковані
або замінені на дату початку (або після неї) річного звітного періоду, в якому організація
вперше застосовує дану поправку.
Дана поправка набирає чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2022
року або пізніше цієї дати. Допускається застосування до цієї дати.
Очікується, що дана поправка не зробить істотного впливу на Товариство.
Поправка до МСФЗ (IAS) 41 «Сільське господарство» - оподаткування при оцінці
справедливої вартості. В рамках процесу щорічних удосконалень МСФЗ, період 2018-2020
років, Рада по МСФЗ випустила поправку до МСФЗ (IAS) 41 «Сільське господарство». Дана
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поправка виключає вимогу в пункті 22 МСФЗ (IAS) 41 про те, що організації не включають
до розрахунку грошові потоки, пов'язані з оподаткуванням, при оцінці справедливої вартості
активів, що належать до сфери застосування МСФЗ (IAS) 41.
Організація повинна застосовувати дану поправку перспективно щодо оцінки справедливої
вартості на дату початку (або після неї) першого річного звітного періоду, що розпочався 1
січня 2022 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати.
Очікується, що дана поправка не зробить істотного впливу на Товариство.
2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта
України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.
2.4. Припущення про безперервність діяльності
Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності
діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в
ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б
провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення
фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.
Світова пандемія коронавірусної хвороби (COVID-19) та запровадження Кабінетом
Міністрів України карантинних та обмежувальних заходів, спрямованих на протидію її
подальшого поширення в Україні, зумовили виникнення додаткових ризиків діяльності
суб’єктів господарювання. Першим фактором ризику є розповсюдження коронавірусу та
збитки, які він завдає економіці в цілому та діяльності кожного суб’єкта.
У зв’язку з цим управлінським персоналом Товариства були розглянуті ці ризики з точки
зору їх управління та застосовано низьку заходів з метою зниження впливу цього ризику на
висновок Товариства щодо безперервності діяльності.
Висновок Товариства щодо безперервності діяльності грунтувався поперед усім на тому, що
взаємодія персоналу з представниками клієнтів та обслуговуючих організацій здійснюється
здебільшого без особистого контакту, засобами електронного документообігу.
В Товариства наявні достатні грошові кошти для покриття короткострокових потреб та для
виконання своїх зобов’язань у встановлені строки. Товариству не потрібно домовлятися з
кредиторами про реструктуризацію зобов’язань та не потрібно зменшувати його операційні
витрати. Товариству не потрібно звертатись за фінансовою підтримкою до учасників
Товариства для забезпечення нормальної діяльності Товариства.
У зв’язку з вищенаведеним, а також враховуючи, що Товариство регулярно здійснює аналіз
економічної ситуації в країні, керівництво КУА дійшло висновків, що суттєвої
невизначеності щодо можливості Товариства продовжувати свою діяльність на період, як
мінімум 12 місяців з дати подання цієї фінансової звітності, не існує.
Разом з тим, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України виникла
суттєва невизначеність щодо можливості Товариства продовжувати свою діяльність на
період, як мінімум 12 місяців з дати подання цієї фінансової звітності, що в свою чергу
зумовило необхідність переглянути здатність Товариства продовжувати діяльність на
безперервній основі, про що було розкрито у розділі 7.5. Події після Балансу.
Попри на те, станом на дату звітності ми не маємо намірів припиняти чи суттєво згортати
господарську діяльність Товариства.
Товариство регулярно здійснює аналіз економічної ситуації в країні. Керівництво Товариства
вважає, що суттєвої невизначеності щодо можливості Товариства продовжувати свою
діяльність на період, як мінімум 12 місяців з дати подання цієї фінансової звітності, не існує.
Станом на дату звітності ми не маємо намірів припиняти чи суттєво згортати господарську
діяльність Товариства.
2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності
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Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником
Товариства 28 січня 2022 року.
З введенням в Україні воєнного стану та виникненням додаткових ризиків діяльності
суб’єктів господарювання, виникла необхідність розкриття інформації про вплив війни на
безперервність діяльності та здатності Товариства продовжувати діяльність на безперервній
основі. У зв’язку з чим у фінансовій звітності розкрита вказана інформація, а така звітність
перезатверджена до випуску 10 березня 2022р.
Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової
звітності після її затвердження до випуску.
2.6. Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік,
тобто період з 01 січня по 31 грудня 2021 року.
2.7. Концепція суттєвості у фінансовій звітності
Концепція суттєвості у фінансовій звітності визначається в МСФЗ 1. Згідно зі стандартом
суттєві пропуски чи помилки мають місце тоді, коли можуть поодинці або все разом
вплинути на господарські рішення, що приймаються користувачами фінансової звітності на
її основі. Цей принцип може застосовуватися і стосовно агрегування фінансової інформації
та її розкриття. Визначення суттєвості у фінансовій звітності ґрунтується на низці чинників,
серед яких значаться: специфіка діяльності організації, правова й економічна ситуація, якість
систем бухгалтерії та внутрішнього контролю. В основу для визначення порога суттєвості
Товариством обрано власний капітал, відсоток вартості обраної основи (тобто порогом
суттєвості) є 3 %. Якщо значення необхідних коригувань, які потребують МСФЗ, в межах від
0% до 3% від власного капіталу, то такий вплив визнається не суттєвим та не потребує
відображення у обліку.
3. Суттєві положення облікової політики
3.1. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітності
Фінансова звітність була підготовлена на основі історичної собівартості, справедливої
вартості та амортизаційної собівартості фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9
«Фінансові інструменти». Оцінка за справедливою вартістю окремих фінансових
інструментів здійснюється з використанням методів оцінки фінансових інстументів,
дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою вартістю». Такі методи оцінки включають
використання справедливої вартості як ціни, яка була б отримана за продаж активу, або
сплачена за передачу зобов’язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату
оцінки. Зокрема, використання біржових котирувань або даних про поточну ринкову вартість
іншого аналагічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або
інші моделі визначення справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість
фінансових активів і зобов’язань визначається з використанням наявної інформації про
ринок і відповідних методів оцінки.
3.2. Загальні положення щодо облікових політик
3.2.1. Основа формування облікових політик
Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика,
застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ
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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»,
інших чинних МСФЗ та нових Концептуальних основ фінансової звітності.
3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках
Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операції,
інших події або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення
категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними.
3.2.3. Форма та назви фінансових звітів
Фінансова звітність Товариства складена у форматі, що був затверджений Наказом
Міністерства фінансів України №73 від 07.02.2013, який базується на принципах МСФЗ, але
має певний перелік особливостей у частині обов’язкового змісту та формату звітності, який
не може бути відкоригований з урахуванням особливостей господарської діяльності суб’єкта
господарювання. Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають
вимогам, встановленим НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
Склад звітності: «Баланс» (звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2021 року, «Звіт про
фінансові результати» станом на 31.12.2021 року, «Звіт про рух грошових коштів» станом на
31.12.2021 року, «Звіт про власний капітал» станом на 31.12.2021 року, Примітки до
фінансової звітності станом на 31.12.2021 року, стислий виклад облікових політик та інша
пояснювальна інформація.
3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах
Згідно з затвердженою формою Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат,
визнаних у прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі "функції витрат"
або "собівартості реалізації", згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як
частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність.
Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів
здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про
основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про
основні види грошових надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових
записів Товариства.
3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів
3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів
Відображення
фінансових інструментів у звітності регламентується МСФЗ 9
«Фінансові інструменти».
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.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство
оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс (у випадку фінансового активу або
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фінансового зобов’язання не за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як
прибутку або збитку) операційні витрати, які безпосередньо належить до придбання або
випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання.
Витрати на здійснення операцій, які безпосередньо стосуються придбання фінансових
активів або фінансових зобов’язань, які відображаються за справедливою вартістю, із
відображенням переоцінки через прибуток або збиток, визнаються негайно у складі звіту про
сукупні доходи.
Справедлива вартість означає суму, на яку може бути обміняний актив або виконане
зобов’язання за угодою між добре проінформованими, зацікавленими та незалежними
сторонами. Справедлива вартість є поточною ціною покупця для фінансових активів та
поточною ціною продавця для фінансових зобов’язань, які котируються на активному ринку.
Фінансовий інструмент вважається котируваним на активному ринку, якщо котирувальні
ціни регулярно повідомляються фондовою біржею чи іншою установою, і якщо такі ціни
відображають фактичні та регулярні ринкові угоди між незалежними сторонами.
Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у
відповідних розділах облікової політики.
3.3.2. Класифікація фінансових активів
Товариство класифікує фінансові активи як такі, що надалі оцінюються за амортизованою
собівартістю, справедливою вартістю через інший сукупний дохід або справедливою
вартістю через прибуток або збиток, на основі обох таких критеріїв:
- бізнес-моделі суб'єкта господарювання з управління фінансовими активами; та
- установленими договором характеристиками грошових потоків за фінансовим
активом.
Фінансовий актив оцінюється за амортизованою собівартістю в разі одночасного дотримання
обох зазначених нижче умов:
фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання
фінансових активів для одержання договірних грошових потоків; та
договірні умови фінансового активу генерують у певні дати грошові потоки, котрі є
суто виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми.
Фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю через інший сукупний дохід у разі
одночасного дотримання обох зазначених нижче умов:
фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, мета якої досягається як
шляхом одержання договірних грошових потоків, так і шляхом продажу фінансових активів,
та
договірні умови фінансового активу генерують у певні дати грошові потоки, котрі є
суто виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми.
Основна сума – це справедлива вартість фінансового активу при первісному визнанні.
Проценти складаються з компенсації за часову вартість грошей, за кредитний ризик,
пов'язаний із заборгованістю за основною сумою протягом певного періоду, а також за інші
основні ризики кредитування та витрати, а також із маржі прибутку.
Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток,
якщо вони не оцінюється за амортизованою собівартістю або за справедливою вартістю
через інший сукупний дохід.
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3.3.3. Грошові кошти та їхні еквіваленти
Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.
Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно
конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни
вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі
короткого строку погашення, наприклад, протягом не більше ніж три місяці з дати
придбання.
Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в
національній валюті та в іноземній валюті.
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання
активами.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою
вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості. Подальша оцінка еквівалентів грошових
коштів, які представлені грошовими коштами на депозитних рахунках, здійснюється за
амортизованою собівартістю.
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. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю
До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Товариство
відносить депозити та дебіторську заборгованість.
Після первісного визнання Товариство оцінює їх за амортизованою собівартістю,
застосовуючи метод ефективного відсотка.
Застосовуючи аналіз дисконтованих грошових потоків, Товариство використовує одну чи
кілька ставок дисконту, котрі відповідають переважаючим на ринку нормам доходу для
фінансових інструментів, які мають в основному подібні умови і характеристики, включаючи
кредитну якість інструмента, залишок строку, протягом якого ставка відсотка за контрактом
є фіксованою, а також залишок строку до погашення основної суми та валюту, в якій
здійснюватимуться платежі.
Товариство оцінює станом на кожну звітну дату резерв під збитки за фінансовим
інструментом у розмірі, що дорівнює:
- 12-місячним очікуваним кредитним збиткам у разі, якщо кредитний ризик на звітну
дату не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання;
- очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії фінансового інструменту, якщо
кредитний ризик за таким фінансовим інструментом значно зріс із моменту первісного
визнання.
У випадку фінансових активів кредитним збитком є теперішня вартість різниці між
договірними грошовими потоками, належними до сплати на користь Товариства за
договором; і грошовими потоками, які Товариство очікує одержати на свою користь.
Станом на кожну звітну дату Товариство оцінює, чи зазнав кредитний ризик за
фінансовим інструментом значного зростання з моменту первісного визнання. При виконанні
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такої оцінки Товариство замість зміни суми очікуваних кредитних збитків використовує
зміну ризику настання дефолту (невиконання зобов'язань) протягом очікуваного строку дії
фінансового інструмента. Для виконання такої оцінки Товариство порівнює ризик настання
дефолту (невиконання зобов'язань) за фінансовим інструментом станом на звітну дату з
ризиком настання дефолту за фінансовим інструментом станом на дату первісного визнання,
і враховує при цьому обґрунтовано необхідну та підтверджувану інформацію, що є
доступною без надмірних витрат або зусиль, і вказує на значне зростання кредитного ризику
з моменту первісного визнання.
Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фінансовим
інструментом не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання, якщо було
з'ясовано, що фінансовий інструмент має низький рівень кредитного ризику станом на звітну
дату.
У випадку фінансового активу, що є кредитно-знеціненим станом на звітну дату, але не є
придбаним або створеним кредитно-знеціненим фінансовим активом, Товариство оцінює
очікувані кредитні збитки як різницю між валовою балансовою вартістю активу та
теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків, дисконтованою за первісною
ефективною ставкою відсотка за фінансовим активом. Будь-яке коригування визнається в
прибутку або збитку як прибуток або збиток від зменшення корисності.
Дебіторська заборгованість
Безумовна дебіторська заборгованість визнається як актив тоді, коли Товариство стає
стороною договору та, внаслідок цього, набуває юридичне право одержати грошові кошти.
Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю.
Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості відбувається за
амортизованою вартістю.
Поточну дебіторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює
за сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.
Товариство у своєму обліку та звітності розрізняє наступні види дебіторської заборгованості:
- дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги;
- дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами;
- дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом;
- дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів;
- дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків;
- інша поточна дебіторська заборгованість;
- довгострокова дебіторська заборгованість.
Дебіторська заборгованість за продукцію товари, роботи, послуги
До складу дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги Товариство
відносить дебіторську заборгованість за вже реалізовані фінансові інвестиції та надані
роботи або послуги (виручку за якими вже відображено), не оплачені покупцями.
Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами
До складу дебіторської заборгованості за розрахунками за виданими авансами Товариство
відносить дебіторську заборгованість, що утворилася в результаті того, що постачальникам
були виплачені грошові кошти, а продукція, товари, роботи або послуги ще не були отримані
Товариством.
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
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До складу дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом Товариство відносить
дебіторську заборгованість фінансових і податкових органів, а також переплату за
податками, зборами та іншими платежами до бюджету, Товариство веде облік у розрізі
окремих податків, платежів та зборів.
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
До складу дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом Товариство відносить
дебіторську заборгованість по сумі нарахованих дивідендів, відсотків, роялті, що підлягають
надходженню.
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків
До складу дебіторської заборгованості за розрахунками із внутрішніх розрахунків
Товариство відносить дебіторську заборгованість, що виникає у результаті операцій із
пов’язаними сторонами, такими, як учасники або засновники Товариства.
Інша поточна дебіторська заборгованість
До складу іншої поточної дебіторської заборгованості Товариство відносить дебіторську
заборгованість за договорами безвідсоткової поворотної фінансової допомоги та іншу
дебіторську заборгованість.
Довгострокова дебіторська заборгованість
До складу довгострокової дебіторської заборгованості Товариство відносить всю дебіторську
заборгованість строк погашення якої більше ніж через 12 місяців. Подальший облік такої
заборгованості відбувається за принципами, наведеними вище.
Справедлива вартість
Справедлива вартість – це ціна, яка була б отримана від продажу активу або сплачена за
зобов’язанням при звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки. Найкращим
свідченням справедливої вартості є ціна на активному ринку. Активний ринок – це ринок, на
якому операції щодо активів і зобов’язань мають місце із достатньою частотою та в
достатніх обсягах для того, щоб забезпечити інформацію щодо ціноутворення на поточній
основі.
Справедлива вартість фінансових інструментів, що торгуються на активному ринку,
вимірюється як добуток ціни котирування на ринку за окремим активом або зобов’язанням
та їх кількості, що утримується організацією. Цей принцип дотримується, навіть якщо
звичайний денний обсяг торгів на ринку не є достатнім, щоб абсорбувати кількість
інструментів, які утримуються Товариством, і якщо заява на розміщення усієї позиції в
межах однієї транзакції може вплинути на ціну котирування.
Портфель похідних фінансових інструментів або інших фінансових активів і фінансових
зобов’язань, які не торгуються на активному ринку, оцінюється за справедливою вартістю
групи фінансових активів і фінансових зобов’язань на основі ціни, яка буде отримана від
продажу чистої довгої позиції (активу) за певною групою ризику або від продажу чистої
короткої позиції (зобов’язання) за певною групою ризику при звичайній операції між
учасниками ринку на дату оцінки.
Це стосується активів, які обліковуються за справедливою вартістю на періодичній основі,
якщо Товариство:
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(а) управляє групою фінансових активів та фінансових зобов’язань на основі чистої позиції
за певним ринковим або кредитним ризиком певного
контрагента, відповідно до
внутрішньої стратегії інвестування та управління ризиками;
(б) надає інформацію за групами активів та зобов’язань ключовому управлінському
персоналу; та
(в) ринкові ризики, включаючи тривалість схильності до конкретного ринкового ризику (або
ризиків), що виникає у зв’язку з фінансовими активами і фінансовими зобов’язаннями, по
суті є рівнозначними.
Методи оцінки, зокрема, моделі дисконтованих грошових потоків або моделі, що
ґрунтуються на нещодавніх операціях на ринку на загальних умовах або на фінансових даних
об’єктів інвестицій, застосовуються для оцінки справедливої вартості для певних фінансових
інструментів, щодо яких відсутня зовнішня ринкова інформація щодо ціноутворення.
Оцінки справедливої вартості аналізуються за рівнями ієрархії справедливої вартості
наступним чином:
Вхідні дані 1-го рівня - це ціни котирування (нескориговані) на активних ринках на
ідентичні активи або зобов'язання, до яких суб'єкт господарювання може мати доступ на
дату оцінки.
Вхідні дані 2-го рівня - це вхідні дані (окрім цін котирування, віднесених до 1-го рівня),
які можна спостерігати для актива чи зобов'язання, прямо або опосередковано. До вхідних
даних 2-го рівня належать:
а) ціни котирування на подібні активи чи зобов'язання на активних ринках;
б) ціни котирування на ідентичні або подібні активи чи зобов'язання на ринках, які не є
активними;
в) вхідні дані, окрім цін котирування, які можна спостерігати для актива чи зобов'язання,
наприклад:
(і) ставки відсотка та криві дохідності, що спостерігаються на звичайних інтервалах
котирування;
(іі) допустима змінність; та
(ііі) кредитні спреди
Вхідні дані 3-го рівня - це вхідні дані для активу чи зобов'язання, яких немає у
відкритому доступі. Закриті вхідні дані слід використовувати для оцінки справедливої
вартості, якщо відповідних відкритих даних немає, що передбачається в ситуаціях, коли
діяльність ринку для актива або зобов'язання на дату оцінки незначна, або її взагалі немає.
Отже, закриті вхідні дані мають відображати припущення, які використовували б учасники
ринку, встановлюючи ціну на актив або зобов'язання, в тому числі припущення про ризик.
Перехід з рівня на рівень ієрархії справедливої вартості вважається таким, що мав місце
станом на кінець звітного періоду.
3.3.5. Витрати на проведення операції
Витрати на проведення операції – це додаткові витрати, що безпосередньо пов’язані із
придбанням, випуском або вибуттям фінансового інструмента. Додаткові витрати – це
витрати, що не були б понесені, якби операція не здійснювалась. Витрати на проведення
операції включають виплати та комісійні, сплачені агентам ( у тому числі працівникам, які
виступають у якості торгових агентів), консультантам, брокерам та дилерам; збори, які
сплачуються регулюючим органам та фондовим біржам, а також податки та збори, що
стягуються при перереєстрації права власності. Витрати на проведення операції не
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включають премії або дисконтів за борговими зобов’язаннями, витрат на фінансування,
внутрішніх адміністративних витрат чи витрат на зберігання.
3.3.6. Амортизована вартість
Амортизована вартість – це вартість при початковому визнанні фінансового інструмента
мінус погашення основної суми боргу плюс нараховані проценти, а для фінансових активів –
мінус будь-яке зменшення вартості щодо понесених збитків від знецінення. Нараховані
проценти включають амортизацію відстрочених витрат за угодою при початковому визнанні
та будь-яких премій або дисконту від суми погашення із використанням методу ефективної
процентної ставки. Нараховані процентні доходи та нараховані процентні витрати, в тому
числі нарахований купонний дохід та амортизований дисконт або премія ( у тому числі
комісії, які переносяться на наступні періоди при первісному визнанні, якщо такі є), не
відображаються окремо, а включаються до балансової вартості відповідних статей у звіті про
фінансовий стан.
3.3.7. Метод ефективної процентної ставки
Метод ефективної процентної ставки – це метод розподілу процентних доходів або
процентних витрат протягом відповідного періоду з метою отримання постійної процентної
ставки (ефективної процентної ставки) від балансової вартості інструмента. Ефективна
процентна ставка – це процентна ставка, за якою розрахункові майбутні грошові виплати або
надходження (без урахування майбутніх кредитних збитків) точно дисконтуються протягом
очікувального терміну дії фінансового інструмента або, у відповідних випадках, протягом
коротшого терміну до чистої балансової вартості фінансового інструмента. Ефективна
процента ставка використовується для дисконтування грошових потоків по інструментах із
плаваючою ставкою до наступної дати зміни процентної ставки, за винятком премії чи
дисконту, які відображають кредитний серед понад плаваючу ставку, встановлену для даного
інструмента, або інших змінних факторів, які не змінюються залежно від ринкових ставок.
Такі премії або дисконти амортизуються протягом всього очікуваного терміну дії
інструмента. Розрахунок поточної вартості включає всі комісійні та виплати, сплачені або
отримані сторонами договору, що є невід’ємною частиною ефективної процентної ставки.
3.3.8. Знецінення фінансових активів
На кожну звітну дату Товариство визначає, чи відбулося знецінення фінансового активу або
групи фінансових активів.
Ознаками знецінення можуть бути:
- погіршення ситуації на ринку;
- збільшення факторів галузевого ризику;
- погіршення фінансового стану емітента;
- порушення порядку платежів;
- висока ймовірність банкрутства емітента;
- визнання зниження кредитного рейтингу рейтинговим агентством.
Концепції очікуваних кредитних збитків обумовлена підвищеними ризиками світової
фінансової системи. У МСФЗ 9 реалізовано модель очікуваних кредитних збитків, згідно з
якою очікувані кредитні збитки визнаються у фінансовій звітності як резерв.
Кредитний збиток – різниця між передбаченими договором грошовими потоками, що
належать організації, і грошовими потоками, які вона очікує отримати. Якщо фактор часу
істотний, то очікувані грошові потоки дисконтуються за первісною ефективною ставкою
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процента. Порядок знецінення, реалізований у МСФЗ 9, застосовується до фінансових
активів, що обліковуються:
• за амортизованою вартістю за моделлю ефективної ставки процента;
• за справедливою вартістю через інший сукупний дохід (крім інвестицій у часткові
інструменти).
Якщо фінансовий актив обліковується за амортизованою вартістю, оціночний резерв під
очікувані кредитні збитки створюється за рахунок прибутків і збитків і зменшує балансову
вартість фінансового активу у звіті про фінансовий стан.
Якщо фінансовий актив обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний
дохід, оціночний резерв під очікувані кредитні збитки також створюється за рахунок
прибутків і збитків, але відноситься до кредиту власного капіталу (через інший сукупний
дохід). Це також відображається як дохід у іншому сукупному доході. Таким чином,
оціночний резерв не зменшує балансову вартість фінансового активу у звіті про фінансовий
стан, обліковується як один із резервів власного капіталу.
Для дебіторської заборгованості, Товариством застосовується загальний підхід. А саме
оцінку зменшення корисності в три етапи. На першому етапі, при первісному визнанні та за
відсутності суттєвого зростання кредитного ризику, резерв під збитки дорівнює 12-місячним
очікуваним кредитним збиткам. На другому етапі, при суттєвому зростанні кредитного
ризику, резерв під збитки розраховується як очікувані кредитні збитки за весь залишковий
строк дії активу. На третьому етапі, при настанні події дефолту (невиконання зобов’язань),
резерв під збитки продовжує розраховуватися як очікувані кредитні збитки за весь
залишковий строк дії активу, але при цьому відсотки починають нараховуватись на чисту
балансову вартість активу після вирахування резерву, в той час як на перших двох етапах
відсотки нараховуються на валову балансову вартість без врахування резерву.
Товариство відносно банківських депозитів має наступну модель розрахунку збитку від
знецінення фінансового активу:
- при розміщенні депозиту в банку з високою надійністю (інвестиційний рівень рейтингу
uaAAA., uaAA., uaA. та банки, що мають прогноз «стабільний», що присвоюється
рейтинговими агентствами, які внесені до Державного реєстру уповноважених рейтингових
агентств НКЦПФР) на дату розміщення коштів резерв збитків розраховується в залежності
від строку та умов розміщення:
• від 1 до 3-х місяців – розмір збитку складає 0 %
• від 3-х місяців до 1 року – розмір збитку складає 1%
• від 1 року та більше – розмір збитку складає 2 %
- при розміщенні депозиту в банку з більш низьким кредитним рейтингом (спекулятивний
рівень рейтингу, що присвоюється рейтинговими агентствами, які внесені до Державного
реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розміщення коштів резерв
збитків розраховується у розмірі від 10% до 20% від суми вкладу в залежності від розміру
ризиків.
3.3.9 Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням
результату переоцінки у прибутку або збитку
До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням
результату переоцінки у прибутку або збитку, відносяться акції та паї (частки)
господарських товариств.
Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю.
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Справедлива вартість акцій, які внесені до біржового списку, оцінюється за біржовим
курсом організатора торгівлі.
Якщо акції мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку
вартості активів такі інструменти оцінюються за курсом на основному ринку для цього
активу або, за відсутності основного ринку, на найсприятливішому ринку для нього. За
відсутності свідчень на користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай
здійснює операцію продажу активу, приймається за основний ринок або, за відсутності
основного ринку, за найсприятливіший ринок.
При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості, які
відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість,
максимізуючи використання доречних відкритих даних та мінімізуючи використання
закритих вхідних даних.
Якщо є підстави вважати, що балансова вартість суттєво відрізняється від справедливої,
Товариство визначає справедливу вартість за допомогою інших методів оцінки. Відхилення
можуть бути зумовлені значними змінами у фінансовому стані емітента та/або змінами
кон’юнктури ринків, на яких емітент здійснює свою діяльність, а також змінами у
кон’юнктурі фондового ринку.
Справедлива вартість акцій, обіг яких зупинено, у тому числі цінних паперів емітентів,
які включені до Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, визначається із
урахуванням наявності строків відновлення обігу таких цінних паперів, наявності
фінансової звітності таких емітентів, результатів їх діяльності, очікування надходження
майбутніх економічних вигід.
3.3.10. Рекласифікація
Товариство:
- не повинно рекласифікувати похідний інструмент з категорії інструментів,
«Оцінюються за справедливою вартістю, зміни якої відображаються у складі
прибутку або збитку», протягом періоду володіння ним або поки цей інструмент
знаходиться в обігу;
- не повинно рекласифікувати будь-який фінансовий інструмент з категорії
«Оцінюється за справедливою вартістю, зміни якої відображаються у складі прибутки
або збитку», якщо після первісного визнання такий фінансовий інструмент був
визначений підприємством як "оцінюваний за справедливою вартістю, зміни якої
відображаються у складі прибутку або збитку»; і
- може, якщо фінансовий актив більше не утримується з метою продажу або викупу в
короткостроковій перспективі (незважаючи на те що такий фінансовий актив міг бути
придбаний або прийнятий, головним чином, з метою продажу або викупу в
короткостроковій перспективі), рекласифікувати такий фінансовий актив з категорії
«оцінюваних за справедливою вартістю, зміни якої відображаються у складі прибутку
або збитку», за умови виконання умов, викладених у МСФЗ 9.
Підприємство не повинно рекласифікувати будь-який фінансовий інструмент в категорію
«Оцінюється за справедливою вартістю, зміни якої відображаються у складі прибутку або
збитку» після первісного визнання.
3.3.11. Зобов'язання.
Класифікація фінансових зобов’язань
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Товариство здійснює класифікацію всіх фінансових зобов'язань як таких, що в подальшому
оцінюються за амортизованою собівартістю, за винятком:
1. фінансових зобов'язань, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток
або збиток. Такі зобов'язання, включаючи похідні інструменти, що є зобов'язаннями, надалі
оцінюються за справедливою вартістю.
2. фінансових зобов'язань, що виникають у разі невідповідності передавання
фінансового активу критеріям для припинення визнання або МСФЗ 9 або МСФЗ 13 в разі
застосування підходу подальшої участі.
3. договорів фінансової гарантії. Після первісного визнання емітент такого договору
(якщо не застосовується підпункт 1 або 2) надалі оцінює його за більшою з таких сум:
- сумою резерву під збитки, і
- первісно визнаною сумою за вирахуванням, за потреби, сукупного розміру доходу,
визнаного згідно з принципами МСФЗ 15.
4. зобов'язань із надання позики за ставкою відсотка, нижчою від ринкової. Емітент
такого зобов’язання надалі оцінює його за більшою з таких сум:
- сумою резерву під збитки;
- первісно визнаною сумою за вирахуванням, за потреби, сукупного розміру доходу,
визнаного згідно з принципами МСФЗ 15.
5. умовної компенсації, визнаної набувачем при об'єднанні бізнесу, до якого
застосовується МСФЗ 3. Така умовна компенсація надалі оцінюється за справедливою
вартістю з визнанням змін у прибутку або збитку.
Кредиторська заборгованість – це фінансове зобов’язання, що визначається як
заборгованість Товариства перед іншими особами, яку Товариство зобов’язано погасити.
Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із
нижченаведених ознак:

Керівництво Товариства сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання
підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;

Керівництво Товариства не має безумовного права відстрочити погашення
зобов’язання протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.
Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям
визнання зобов’язань.
Поточні зобов’язання оцінюються у подальшому за амортизованою вартістю.
Поточну кредиторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство
оцінює за сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
До складу кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги Товариство відносить
кредиторську заборгованість за вже придбані фінансові інвестиції чи інші активи та
отримані роботи або послуги (витрати за якими вже відображено), ще не оплачені
Товариством.
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
До складу кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом Товариство
відносить кредиторську заборгованість Товариства за всіма видами платежів до бюджету,
включаючи податки з працівників Товариства. Товариство веде облік у розрізі окремих
податків, платежів та зборів.
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування
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До складу кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування Товариство
відносить кредиторську заборгованість за відрахуванням на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його
працівників.
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці
До складу кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці Товариство
відносить кредиторську заборгованість з оплати праці, включаючи депоновану заробітну
плату.
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками за одержаними авансами
До складу кредиторської заборгованості за розрахунками за одержаними авансами
Товариство відносить кредиторську заборгованість, що утворилася в результаті того, що
Товариством були отримані грошові кошти від покупців, а продукція, товари, роботи або
послуги ще не були відвантажені, виконані або надані.
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
До складу кредиторської заборгованості за розрахунками із внутрішніх розрахунків
Товариство відносить кредиторську заборгованість, що виникає у результаті операцій із
пов’язаними сторонами, такими як учасники або засновники Товариства.
Інші поточні зобов'язання
До складу інших поточних зобов'язання Товариство відносить всю іншу кредиторську
заборгованість, яка не була віднесена до інших категорій.
Інші довгострокові зобов'язання
До складу довгострокової кредиторської заборгованості Товариство відносить всю
кредиторську заборгованість, строк погашення якої більше через 12 місяців. Подальший
облік такої заборгованості відбувається за принципами, наведеними вище.
3.3.12. Припинення визнання фінансових активів та зобов’язань
Припинення визнання фінансових активів
Товариство припиняє визнання фінансових активів коли:
- активи погашені або права на отримання грошових потоків від активів інакше
втратили свою чинність або
- Товариство передало права на отримання грошових потоків від фінансових активів
або уклала угоду про передачу, і при цьому
(і) Товариство передало в основному всі ризики та вигоди, пов’язані з володінням
активами, або
(іі) Товариство не передало та не залишило в основному всі ризики та вигоди
володіння, але припинило здійснювати контроль. Контроль вважається збереженим,
якщо контрагент не має практичної можливості повністю продати актив
непов’язаній стороні без внесення додаткових обмежень на перепродаж.
Припинення визнання фінансових зобов'язань
Визнання фінансового зобов’язання припиняється в разі погашення, анулювання або
закінчення терміну погашення відповідного зобов’язання.
При заміні одного існуючого фінансового зобов’язання іншим зобов’язанням перед тим же
кредитором на суттєво відмінних умовах або у разі внесення істотних змін в умови
існуючого зобов’язання, визнання первісного зобов’язання припиняється, а нове
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зобов’язання відображається в обліку з визнанням різниці в балансовій вартості
зобов’язань у звіті про сукупні прибутки та збитки за період.
3.3.13. Згортання фінансових активів та зобов'язань
Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право
здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або
реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно
3.4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів
3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів
Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою
використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення
адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного
використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 20 000 грн.
Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому основні засоби
оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені
збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки
виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до
переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься
до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу.
3.4.2. Подальші витрати
Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне
обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в
прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів
визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу.
3.4.3. Амортизація основних засобів
Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом:
меблі
- 20 - 33%.
інші
- 14 - 50%
Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх
корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для
використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше:
на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої
припиняють визнання активу.
3.4.4. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої
амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація
нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу з
використанням щорічної норми 33%. Нематеріальні активи, які виникають у результаті
договірних або інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.
3.4.5. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів
На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може
зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного
відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його
балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив
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не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від зменшення
корисності, визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх періодах, Товариство
сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми
очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація
основних засобів коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої
балансової вартості необоротного активу на систематичній основі протягом строку
корисного використання.
3.5. Облікові політики щодо оренди
Товариство застосовує МСФЗ 16 «Оренда» до всіх видів оренди.
На початку оренди ТОВАРИСТВО має оцінити, чи є угода орендною угодою або чи
містить угода оренду.
Товариство проводить повторну оцінку того, чи є угода орендною або чи містить вона
оренду, лише якщо змінюються умови угоди.
Для угоди, яка є орендною або містить оренду, Товариство обліковує кожний
компонент оренди в угоді як оренду окремо від компонентів не-оренди цієї угоди.
Для угоди, яка містить компонент оренди, а також один або більше додаткових
компонентів оренди і не-оренди, орендар розподіляє компенсацію, передбачену в угоді, на
кожний компонент оренди на підставі відносної індивідуальної ціни компонента оренди та
агрегованої індивідуальної ціни компонентів не-оренди.
Відносна індивідуальна ціна компонентів оренди та не-оренди визначається на основі
ціни, яку орендодавець або подібний постачальник стягував би з суб’єкта господарювання за
цей компонент або подібний компонент окремо. Якщо індивідуальної ціни знайти
неможливо, то орендар складає оцінку індивідуальної ціни, максимально використовуючи
наявну спостережну інформацію.
Строк угоди
Товариство визначає строк угоди як нескасовний період оренди разом з обома такими
періодами:
а) періодами, які охоплюються можливістю продовження оренди у випадку, якщо
орендар обґрунтовано впевнений у тому, що він скористається такою можливістю; та
б) періодами, які охоплюються можливістю припинити дію угоди, якщо орендар
обґрунтовано впевнений у тому, що він не скористається такою можливістю.
Оцінюючи, чи є орендар обґрунтовано впевнений у тому, що він скористається
можливістю продовжити оренду чи не скористається можливістю припинити дію оренди,
Товариство має брати до уваги всі відповідні факти та обставини, які створюють
економічний стимул для орендаря скористатися можливістю продовжити оренду чи не
скористатися можливістю припинити дію оренди.
Орендар здійснює повторну оцінку того, що він обґрунтовано впевнений у тому, що
він скористається можливістю продовжити оренду чи не скористається можливістю
припинити дію оренди, після того, як сталася значна подія або значна зміна обставин.
Товариство повинне переглянути строк оренди, якщо сталася зміна нескасовного
періоду оренди.
Первісна оцінка активу з правом використання
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На дату початку оренди орендар визнає актив з правом використання та орендне
зобов’язання.
На дату початку оренди орендар оцінює актив з правом використання за собівартістю.
Собівартість активу з правом використання охоплює:
а) суму первісної оцінки орендного зобов’язання, як описано в параграфі 26 МСФЗ 16
«Оренда»;
б) будь-які орендні платежі, здійснені на дату початку оренди, за вирахуванням
отриманих стимулів до оренди;
в) будь-які первісні прямі витрати, понесені орендарем; та
г) оцінку витрат, які будуть понесені орендарем у процесі демонтажу та переміщення
орендованого активу, відновлення місця, на якому він розташований, або відновлення
орендованого активу до стану, що вимагається умовами оренди, окрім випадків, коли такі
витрати здійснюються з метою створення запасів. Орендар несе зобов’язання за такими
витратами або на дату початку оренди, або внаслідок використання орендованого активу
протягом певного періоду.
Орендар визнає витрати, описані в параграфі 24г) МСФЗ 16 «Оренда», як частину
витрат на актив з правом використання тоді, коли він відображає зобов’язання за цими
витратами.
Щодо витрат, понесених протягом певного періоду внаслідок використання активу з
правом використання для створення запасів протягом такого періоду, орендар застосовує
МСБО 27 «Запаси».
Зобов’язання щодо таких витрат, які обліковують із застосуванням цього стандарту
або МСБО 2, визнають та оцінюють із застосуванням МСБО 37 «Забезпечення, умовні
зобов’язання та умовні активи».
Первісна оцінка орендного зобов’язання
На дату початку оренди орендар оцінює орендне зобов’язання за теперішньою
вартістю орендних платежів, не сплачених на таку дату.
Орендні платежі слід дисконтувати, застосовуючи ставку відсотка, що неявно
передбачена в оренді, якщо таку ставку можна легко визначити. Якщо таку ставку не можна
легко визначити, то орендар застосовує ставку Вартості кредитів за даними статистичної
звітності банків України (без урахування овердрафтів), яка доступна на офіційному сайті
Національного Банку України.
На дату початку оренди орендні платежі, включені в оцінку орендного зобов’язання,
мають охоплювати вказані далі платежі за право використання орендованого активу
протягом строку оренди, які не були сплачені на дату початку оренди:
а) фіксовані платежі, за вирахуванням будь-якої дебіторської заборгованості, яка є
стимулом до оренди;
б) зміні орендні платежі, які залежать від індексу чи ставки, первісно оцінені з
використанням такого індексу чи ставки на дату початку оренди;
в) суми, що, як очікується, будуть сплачені орендарем за гарантіями ліквідаційної
вартості;
г) ціну реалізації можливості придбання, якщо орендар обґрунтовано впевнений у
тому, що він скористається такою можливістю та
ґ) платежі в рахунок штрафів за припинення оренди, якщо умови оренди
передбачають для орендаря можливість припинення оренди.
26

Змінні орендні платежі, що залежать від індексу або ставки, описаних у параграфі
27б) МСФЗ 16 «Оренда», включають, наприклад, платежі, пов’язані з індексом споживчих
цін, платежі, пов’язані з контрольною ставкою відсотка (такою як ЛІБОР), або платежами,
які змінюються зі змінами ринкових орендних ставок.
Подальша оцінка активу з правом використання
Після дати початку оренди орендар оцінює актив з правом використання,
застосовуючи модель собівартості, окрім випадків, коли він застосовує будь-яку з моделей
оцінки, описаних в параграфах 34 та 35 МСФЗ 16 «Оренда».
Щоб застосувати модель собівартості, орендар оцінює актив з правом використання за
собівартістю:
a) з вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених
збитків внаслідок зменшення корисності; та
б) з коригуванням з метою врахуванням будь-якої переоцінки орендного зобов’язання,
зазначеного в параграфі 36в) МСФЗ 16 «Оренда».
Відповідно до вимог параграфа 32 МСФЗ 16 «Оренда», орендар, нараховуючи
амортизацію активу з правом використання, повинен застосовувати вимоги щодо амортизації
МСБО 16 «Основні засоби».
Якщо оренда передає право власності на орендований актив орендарю наприкінці
строку оренди або якщо собівартість активу з правом використання відображає той факт, що
орендар скористається можливістю його придбати, то орендар має амортизувати актив з
правом використання від дати початку оренди і до кінця строку корисного використання
орендованого активу. Або ж орендар має амортизувати актив з правом використання з дати
початку оренди до більш ранньої з двох таких дат: кінець строку корисного використання
активу з правом використання та кінець строку оренди.
Подальша оцінка орендного зобов’язання
Після дати початку оренди орендар оцінює орендне зобов’язання:
а) збільшуючи балансову вартість з метою відобразити відсоток за орендним
зобов’язанням;
б) зменшуючи балансову вартість з метою відобразити здійснені орендні платежі; та
в) переоцінюючи балансову вартість з метою відобразити будь-які переоцінки або
модифікації оренди, вказані в параграфі 39–46 МСФЗ 16 «Оренда», або з метою відобразити
переглянуті по суті фіксовані орендні платежі.
Після дати початку оренди орендар визнає у прибутку або збитку – окрім випадків,
коли ці витрати включаються в балансову вартість іншого активу, до якого застосовують
інші відповідні стандарти, – такі обидві складові:
а) відсоток за орендним зобов’язанням; та
б) змінні орендні платежі, не включені в оцінку орендного зобов’язання у тому
періоді, у якому сталася подія чи змінилися умови, які спричинили здійснення
таких платежів.
Переоцінка орендного зобов’язання
Після дати початку оренди орендар, щоб переоцінити орендне зобов’язання з метою
відображення змін орендних платежів, застосовує параграфи 40–43 МСФЗ 16 «Оренда».
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Орендар визнає суму переоцінки орендного зобов’язання як коригування активу з
правом використання. Однак, якщо балансова вартість активу з правом використання
зменшилася до нуля і спостерігається подальше зменшення оцінки орендного зобов’язання,
то орендар визнає будь-яку решту суми переоцінки у прибутку або збитку.
Орендар переоцінює орендне зобов’язання, дисконтуючи переглянуті орендні платежі
з використанням переглянутої дисконтної ставки, якщо виконується будь-яка з таких двох
умов:
а) змінився строк оренди. Орендар визначає переглянуті орендні платежі на основі
переглянутого строку оренди; або
б) змінилася оцінка можливості придбання орендованого активу, оціненого з
урахуванням подій та обставин, описаних у параграфах 20–21 МСФЗ 16 «Оренда», у
контексті можливості придбання.
Орендар має визначити переглянуті орендні платежі з метою відобразити зміну сум,
що мають бути сплачені у разі використання можливості придбання.
Орендар визначає переглянуту дисконтну ставку як ставку відсотка, що неявно
передбачену в оренді, на решту строку оренди, якщо таку ставку можна легко визначити, або
ставку Вартості кредитів за даними статистичної звітності банків України (без урахування
овердрафтів), яка доступна на офіційному сайті Національного Банку України, якщо ставку
відсотка, що неявно передбачену в оренді, не можна легко визначити.
Орендар переоцінює орендне зобов’язання шляхом дисконтування переглянутих
орендних платежів, якщо або
a) змінилися суми, що, як очікується, будуть сплачені за гарантією ліквідаційної
вартості. Орендар визначає переглянуті орендні платежі з метою відобразити зміну сум, що,
як очікується, будуть сплачені за гарантією ліквідаційної вартості; або
б) змінилися майбутні орендні платежі внаслідок зміни індексу або ставки, які були
використані для визначення таких платежів; в тому числі, наприклад, зміна з метою
відобразити зміни ринкових орендних ставок після перегляду ринкових орендних умов.
Орендар переоцінює орендне зобов’язання з метою відобразити ці переглянуті
орендні платежі лише тоді, коли змінилися грошові потоки (наприклад, коли починає діяти
коригування орендних платежів). Орендар має визначити переглянуті орендні платежі для
решти строку оренди на основі переглянутих платежів за угодою про оренду.
Орендар має використовувати незмінену дисконтну ставку, окрім випадку, коли зміна
орендних платежів сталася внаслідок зміни змінних ставок відсотка. У таких випадках
орендар має застосовувати переглянуту дисконтну ставку, яка відображає зміни ставки
відсотка.
Товариство може прийняти рішення не застосовувати вимоги параграфів 22-49 МСФЗ
16 «Оренда» до обліку оренди за двома критеріями:
оренда є короткостроковою; та
оренда, в якій базовий актив має низьку вартість, а саме: менше 60 000,00 грн.
Товариство визнає орендні платежі, пов’язані з такою орендою, як витрати на
прямолінійній основі протягом строку оренди.
3.6. Облікові політики щодо податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого
податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають
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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. Відстрочені податки не розраховуються.
3.7. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань
3.7.1. Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або
конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж
неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі
економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання.
3.7.2. Виплати працівникам
Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після
вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очікувану вартість
короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час
надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних.
3.7.3. Пенсійні зобов'язання
Відповідно до українського законодавства, Товариство нараховувало єдиний соціальний
внесок (надалі - ЄСВ) як добуток розміру зарплати, за який отримано дохід (прибуток)
працівниками, та ставки ЄСВ (22 %) за умови перебування у трудових відносинах з
урахуванням максимального обмеження встановленого чинним законодавством. Такі
витрати відображаються у періоді, в якому були нараховані доходи (прибуток) працівникам.
3.8. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової
звітності
3.8.1 Доходи та витрати
Дохід – це збільшення активів або зменшення зобов'язань, наслідком якого є
зростання власного капіталу, крім як унаслідок здійснення внесків держателями вимог до
власного капіталу.
Товариство визнає дохід від надання послуг, коли воно задовольняє зобов’язання
щодо виконання, передаючи обіцяну послугу клієнтові. Актив передається, коли (або у міру
того, як) клієнт отримує контроль над таким активом.
При визначені вартості винагороди від управління активами Товариство відповідно до
МСФЗ 15 використовує метод оцінювання за результатом. До методу оцінювання за
результатом належить, зокрема, аналіз виконання, завершеного на сьогоднішній день, оцінки
досягнутих результатів. Враховуючи принцип професійного скептицизму для змінної
вартості винагороди розрахунок доходу здійснюється на кінець кожного місяця.
Результат визначення розміру винагороди по управлінню активами оформлюється
актом виконаних робіт, в якому відображається розрахунок (оцінка) досягнутих результатів
на звітну дату.
Дохід від продажу фінансових активів визнається у прибутку або збитку в разі
задоволення всіх наведених далі умов:
а) Товариство передає договірні права на одержання грошових потоків від такого
фінансового активу;
б) Товариство передала покупцеві ризики та переваги від володіння, пов’язані з
фінансовим активів;
в) за Товариством не залишається ефективний контроль за проданими фінансовими
інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими активами;
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г) суму доходу можна достовірно оцінити;
д) ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією;
ж) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно
оцінити.
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.
Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів.
Витрати - зменшення активів або збільшення зобов'язань, наслідком якого є
зменшення власного капіталу, крім як унаслідок здійснення розподілу держателів вимог до
власного капіталу.
Визнання витрат відбувається одночасно з:
(i) первісним визнанням зобов’язання чи збільшенням балансової вартості
зобов'язання; або
(ii) припиненням визнання активу чи зменшенням балансової вартості активу.
Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й
відповідні доходи.
3.8.2. Витрати за позиками
Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як
частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Товариство капіталізує витрати
на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва
кваліфікованого активу, як частина собівартості цього активу.
3.8.3. Умовні зобов'язання та активи
Товариство не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан Товариства.
Інформація про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які
втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи.
Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигід є
ймовірним.
4. Основні припущення, оцінки та судження
При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які мають
вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях,
розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження
базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються
обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості
активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариства
інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих
розрахунків. Області, де такі судження є особливо важливими, області, що характеризуються
високим рівнем складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике
значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче.
4.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови,
керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової
політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття
економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність:
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- 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.
Операції, що не регламентовані МСФЗ відсутні.
4.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових
ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на
звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо
передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків,
властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ
13 «Оцінка справедливої вартості».
4.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів
Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до
оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом
невизначеності оцінок, тому що:
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.
4.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів
Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання
фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за
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цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й
динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які можуть бути пов’язані з
призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства
фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.
4.5. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
На кожну звітну дату Товариство проводить аналіз фінансових активів на предмет
наявності ознак їх знецінення. Збиток від знецінення визнається 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.
Відносно фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю, Товариство
на дату виникнення фінансових активів та на кожну звітну дату визначає рівень кредитного
ризику.
Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за
фінансовими активами, які оцінюються за амортизованою вартістю, у розмірі очікуваних
кредитних збитків за весь строк дії фінансового активу (при значному збільшенні кредитного
ризику/для кредитно-знецінених фінансових активів) або 12-місячними очікуваними
кредитними збитками (у разі незначного зростання кредитного ризику).
Зазвичай очікується, що очікувані кредитні збитки за весь строк дії мають бути
визнані до того, як фінансовий інструмент стане прострочений. Як правило, кредитний ризик
значно зростає ще до того, як фінансовий інструмент стане простроченим або буде помічено
інші чинники затримки платежів, що є специфічними для позичальника, (наприклад,
здійснення модифікації або реструктуризації).
Кредитний ризик за фінансовим інструментом вважається низьким, якщо фінансовий
інструмент має низький ризик настання дефолту, позичальник має потужній потенціал
виконувати свої договірні зобов'язання щодо грошових потоків у короткостроковій
перспективі, а несприятливі зміни в економічних і ділових умовах у довгостроковій
перспективі можуть знизити, але не обов’язково здатність позичальника виконувати свої
зобов'язання щодо договірних грошових потоків.
Фінансові інструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик
лише на підставі того, що ризик дефолту за ними є нижчим, ніж ризик дефолту за іншими
фінансовими інструментами Товариства або ніж кредитний ризик юрисдикції, в якій
Товариство здійснює діяльність.
Очікувані кредитні збитки за весь строк дії не визнаються за фінансовим
інструментом просто на підставі того, що він вважався інструментом із низьким кредитним
ризиком у попередньому звітному періоді, але не вважається таким станом на звітну дату. У
такому випадку Товариство з'ясовує, чи мало місце значне зростання кредитного ризику з
моменту первісного визнання, а отже чи постала потреба у визнанні очікуваних кредитних
збитків за весь строк дії.
Очікувані кредитні збитки відображають власні очікування Товариства щодо
кредитних збитків.
Використання ставок дисконтування
Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовується для перерахунку
майбутніх потоків доходів в єдине значення теперішньої (поточної) вартості, яка є базою для
визначення ринкової вартості бізнесу. З економічної точки зору, в ролі ставки дисконту є
бажана інвестору ставка доходу на вкладений капітал у відповідні з рівнем ризику подібні
об'єкти інвестування, або - ставка доходу за альтернативними варіантами інвестицій із
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зіставляння рівня ризику на дату оцінки. Ставка дисконту має визначатися з урахуванням
трьох факторів:
а) вартості грошей у часі;
б) вартості джерел, які залучаються для фінансування інвестиційного проекту, які
вимагають різні рівні компенсації;
в) фактору ризику або міри ймовірності отримання очікуваних у майбутньому
доходів.
Товариство у звітному періоді для визначення зобов’язання по оренді використовувало
процентну ставку за портфелем довгострокових банківських кредитів суб’єктів
господарювання в національній валюті на дату укладання договору оренди (01.07.2020) на
рівні 17,2%. Інформація, що використана для визначення середньозваженої ставки одержана
з офіційного сайту НБУ за посиланням: https://www.bank.gov.ua/statistic/sector-financial/datasector-financial#1ms розділ «Вартість кредитів за даними статистичної звітності банків
України (без урахування овердрафту)».
Для аналізу впливу дисконтування на вартість фінансових активів Товариство
використовувало процентні ставки за портфелем строкових депозитів суб’єктів
господарювання в національній валюті на звiтну дату 31.12.2021 року на рiвнi 5,1% за
даними статистичної звітності банків України в національній валюті. Інформація, що
використана для визначення середньозваженої ставки одержана з офіційного сайту НБУ за
посиланням: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#2fs, роздiл
«Вартість строкових депозитів за даними статистичної звітності банків України».
5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості
5.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за
справедливою вартістю
Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та
зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий
стан на кінець кожного звітного періоду.
Класи активів та
зобов’язань,
Методики оцінювання
оцінених
за
справедливою
вартістю
Грошові кошти
Первісна та подальша оцінка
грошових коштів здійснюється
за справедливою вартістю, яка
дорівнює
їх
номінальній
вартості
Інструменти
Первісна оцінка інструментів
капіталу
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.

Метод
оцінки
(ринковий,
дохідний,
витратний)
Ринковий

Ринковий,
витратний

Вихідні дані

Офіційні курси НБУ

Офіційні
біржові
курси
організаторів
торгів на дату оцінки,
за
відсутності
визначеного
біржового курсу на
дату
оцінки,
використовується
остання
балансова
вартість,
ціни
закриття
біржового
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торгового дня. У разі
відсутності біржових
курсів
використовується
будь-яка відкрита та
доступна інформація,
чи
застосовуються
інші методи оцінки
5.2. Вплив використання закритих вхідних даних (3-го рівня) для періодичних оцінок
справедливої вартості на прибуток або збиток
Впливу використання закритих вхідних даних (3-го рівня) для періодичних оцінок
справедливої вартості на прибуток або збиток у звітному періоді не відбувалося.
5.3. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої
вартості
Класи активів та 1 рівень
зобов’язань,
(ті, що мають
оцінених
за котирування, та
справедливою
спостережувані)
вартістю
2021
2020

2 рівень
(ті, що не мають
котирувань, але
спостережувані)
2021
2020

3 рівень
(ті, що не мають
котирувань і не є Усього
спостережуваними)
2021
2020
2021

2020

Дата оцінки

31.12.21 31.12.20 31.12.21 31.12.20 31.12.21

31.12.20

31.12.21 31.12.20

Інструменти
капіталу (акції)

–

–

7299

7 722

-

7299

7 722

Грошові кошти

-

-

98

62

98

62

-

-

5.4. Переміщення між 1-м та 2-м рівнями ієрархії справедливої вартості
У звітному періоді 2021 року та попередньому 2020 році переведень між рівнями ієрархії не
було.
5.5. Рух активів, що оцінюються за справедливою вартістю з використанням вихідних
даних 3-го рівня ієрархії
У звітному періоді 2021 року та попередньому 2020 році руху активів, що оцінюються за
справедливою вартістю з використанням вихідних даних 3-го рівня ієрархії не було.
5.6. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»
Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю
Балансова вартість
2021
2020
1
Фінансові інвестиції (акції)
Грошові кошти

Справедлива вартість
2021
2020

2
7 299

3
7 722

4
7 299

5
7 722

98

62

98

62

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.
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6. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах
Товариство далі наводить додаткову інформацію, яка необхідна для кращого розуміння
результатів діяльності Товариства.
6.1. Звіт про фінансовий стан (Баланс)
Станом на 31.12.2021 року в складі активів обліковуються:
6.1.1. Необоротні активи
6.1.1.1. Нематеріальні активи
Станом на 31.12.2021 року нематeрiальнi активи вiдсутнi
6.1.1.2. Основні засоби
Показники

Машини та
обладнання

Всього

Первісна (переоцінена) вартість
на 31 грудня 2020 року

80

80

Надходження

-

-

Вибуття

-

-

80

80

на 31 грудня 2020 року

50

50

Нарахування за рік

29

29

-

-

79

79

на 31 грудня 2021 року

Знос основних засобів

Вибуття
на 31 грудня 2021 року

Залишкова (балансова) вартість основних засобів
на 31 грудня 2020 року

30

30

на 31 грудня 2021 року

10

10

6.1.1.2. Актив на право користування об’єктом оренди
В 2019 році Товариство не визнавало на балансі актив з права користування обєктом оренди,
так як Товариство не мало намірів подовжувати терміну дії Договору оренди. Термін дії
цього Договору оренди до 21.07.2020. Але в 2020 році Товариством було прийнято рішення
продовжувати оренду приміщення строком на 2 роки. Тобто до 30.06.2022 року. Таким
чином, Товариством було визнано актив та зобов’язання по оренді, довгострокові та
короткострокові. Також нараховані фінансові витрати, та розрахована амортизація активу.
Сума орендного платежу складає 6030 грн. в квартал. Станом на 31.12.2021 року
довгострокове зобов’язання по оренді складає 17 тис грн. Сума нарахованої амортизації
складає 20 тис. грн. Сума нарахованих фінансових витрат складає 3 тис грн.
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Станом на 01.07.2021 року Товариством створено актив у формі права користування
об’єктом оренди за дисконтованою вартістю майбутніх орендних платежів до 01.07.2022 року
у сумі – 40 тис. грн. Амортизацію активу на права користування орендою Товариство
нараховує із застосуванням прямолінійного методу, за яким місячна сума амортизації
визначається діленням вартості, що амортизується, на строк оренди.
Станом на 31.12.21р. у складі необоротних активів обліковується актив на право
користування об’єктом оренди балансовою вартістю в розмірі 10 тис. грн. (рядок 1010
Балансу).
31.12.2020
31.12.2021
Актив на право користування об’єктом оренди
30
10
первісна вартість
40
40
знос
10
30
Амортизацію активу на право користування орендою Товариство нараховує із
застосуванням прямолінійного методу, за яким місячна сума амортизації визначається
діленням вартості, що амортизується, на строк оренди. Амортизація активу на права
користування орендою за звітний період склала 20 тис. грн.

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

Акції
українських
емітентів
ПрАТ ЮК

31.12.2020
Кількість

31.12.2021

Частка,% Сума,тис.
грн

Кількість

Частка

Сума,тис
грн

2331000

27,75

4 194

2095800

24,95

3 771

4899950

9,7999

3 528

4899950

9,7999

3 528

-

-

7 722

-

-

7 299

«Правозахист Інвест»
ПрАТ «ФК «Сучасні
кредитні технології»

Всього

Станом на 31.12.2021 року котирувань на активному фондовому ринку вищевказаних акцій не
виявлено. Для визначення справедливої вартості фінансових активів наявних для продажу, що
не котируються на активному фондовому ринку, використовується сума, яку Товариство
отримало б або заплатило б, щоб припинити договір на звітну дату, беручи до уваги стан
ринку на даний період і кредитоспроможність сторін. Єдиним джерелом отримання такої
інформацію є сайт www.smida.gov.ua в розділі «Інформація щодо вчинених правочинів поза
фондовою біржею». Згідно інформацію з вищевказаного сайту, середня ціна за 2021 рік склала:
акцій ПрАТ ЮК «Правозахист Інвест» - 1,825894 грн. за одну акцію (балансова вартість –
1,7992 грн.), середня ціна за 2021 рік акцій ПрАТ «ФК «Сучасні Кредитні Технології» 0,8522775 грн. за одну акцію (балансова вартість – 0,7201 грн.). Враховуючи, що операції з
купівлі/продажу акцій проводяться лише поза фондовою біржею і середня ціна на них суттєво
не відрізняється від вартості, по якій вони обліковуються на балансі Товариства, було
прийнято рішення не дооцінювати вищевказані фінансові активи.
6.1.3. Грошові кошти та їх еквіваленти
31.12.2020

30.06.2021
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Грошові кошти на поточному рахунку в
11
47
національній валюті
Грошові кошти на поточному рахунку в
іноземній валюті
Еквіваленти грошових коштів (банківський
51
51
депозит в національній валюті)
Всього
62
98
Станом на 31.12.2021 року в складі грошових коштів, обліковуються кошти на
поточному рахунку в національній валюті та поточному рахунку в АТ «БАНК АВАНГАРД»
(МФО 380946). Також станом на 31.12.2021 року в складі грошових коштів, обліковуються
еквіваленти грошових коштів, розміщені на депозитному рахунку в АТ "БАНК АВАНГАРД"
(МФО 380946). Згідно Договору банківського вкладу (депозиту) №169/04112020 вiд
04.11.2020 року Товариство розміщує тимчасово вільні кошти на відкритому в АТ «БАНК
АВАНГАРД» вкладному (депозитному) рахунку. Вклад розміщується з правом поповнення.
На суму вкладу банком нараховуються проценти в розмірі 7,25% річних. Грошові кошти
розміщені у банках, які є надійними. Розкриття інформації щодо надійності банків наведено
у розділі 9 цих приміток.
6.1.4. Дебіторська заборгованість
31.12.2020
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
14
роботи, послуги (винагорода КУА )
Дебіторська заборгованість за виданими авансами
23
(за 2020 рік - сплата за АТ ЗНВПІФ «Монета» - 23 тис
грн.;
за 2021 рік - сплата за АТ ЗНВПІФ «Монета» - 30 тис
грн. )
Інша поточна дебіторська заборгованість
7 198
Чиста
вартість
торговельної
дебіторської
7 235
заборгованості

31.12.2021
47
30

7 680
7 757

Дебіторська заборгованість Товариства не має забезпечення.
Прострочена дебіторська заборгованість з АТ ЗНВПІФ «Монета» станом на звітну дату
складає 31 тис. грн. Товариством нараховано резерв у розмірі 100% від даної заборгованості.
Станом на 31 грудня 2021 року, згідно аналізу дебіторської заборгованості щодо дат
формування, Товариство має наступні періоди утворення іншої дебіторської заборгованості:
до 3-х місяців
від 3-х місяців до року
більше року
Разом

31.12.2020
7198
7198

31.12.2021
7680
7680

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги (винагорода КУА ) та
інша дебіторська заборгованість є фінансовими активами, що обліковуються за
амортизованою собівартістю.
Інша поточна дебіторська заборгованість за 2021 рік складається із заборгованості:
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- дебіторська заборгованість ТОВ ТМ «Системс» перед ТОВ «КУА «Академія Інвестментс»
за поставку цінних паперів, згідно договору купівлі-продажу №1750-OS від 30.12.2021р.
складає 3 915 тис. грн..
- дебіторська заборгованість ТОВ «Спліт 2016» перед ТОВ «КУА «Академія Інвестментс» за
поставку цінних паперів, згідно договору купівлі-продажу №1215-П-25112020 від
25.11.2020р. складає 1 332 тис. грн.
- дебіторська заборгованість ТОВ «Юніверсал Секьюрітіз» перед ТОВ «КУА «Академія
Інвестментс» за поставку цінних паперів, згідно договору купівлі-продажу №579-OS від
30.11.2021р. складає 1 935 тис. грн., та згідно договору про відступлення права вимоги від
02.12.2021р. складає 50 тис.грн.
- дебіторська заборгованість ПрАТ «БГП» перед ТОВ «КУА «Академія Інвестментс» за
поставку цінних паперів, згідно договору купівлі-продажу №БВ-2828/21А від 20.12.2021р.
складає 435 тис. грн.
- дебіторська заборгованість ЗНВКІФ АТ«СВОП» перед ТОВ «КУА «Академія Інвестментс»
за зайво перераховані кошті, згідно договору купівлі-продажу №30-УА від 14.09.2020р.
складає 9 тис. грн.
- дебіторська заборгованість ДУ «Аріфру» перед ТОВ «КУА «Академія Інвестментс» за за
виданими авансами, складає 3,4 тис. грн.
Інша поточна дебіторська заборгованість за 2020 рік складається із заборгованості:
- дебіторська заборгованість ТОВ «Лексфінанс перед ТОВ «ТОВАРИСТВО «Академія
Інвестментс» за поставку цінних паперів, згідно договору купівлі-продажу №1264-П30112020 від 30.11.2020р. складає 909,5 тис. грн., строком погашення до 01.11.2021 р., та
договору купівлі-продажу №1379-П-09122020 від 09.12.2020р. складає 3 155,0 тис. грн.,
строком погашення до 01.11.2021 р.
- дебіторська заборгованість ТОВ «Спліт 2016» перед ТОВ «ТОВАРИСТВО «Академія
Інвестментс» за поставку цінних паперів, згідно договору купівлі-продажу №1215-П25112020 від 25.11.2020р. складає 3 133,5 тис. грн. строк погашення до 19.11.2021 р.
Станом на 31.12.2021 року розраховуємо вартість майбутніх виплат (приведену вартість) за
формулою: РV=FV*K, де FV-майбутня виплата, К-коефіцієнт дисконтування. Коефіцієнт
дисконтування розраховуємо по формулі: К=1/(1+і)’n, де і-ставка дисконтування, n-кількість
періодів, протягом яких погашається борг. Так як договори короткострокові, n дорівнює 1.
Розмір ставки дисконтування приймаємо на рівні середньозваженої відсоткової ставки
депозитів юридичних осіб за даними статистики банків України, розміщеними на сайті НБУ
(https://www.bank.gov.ua). Ставка дисконтування дорівнює 4,6%.
Товариство проводить аналіз та оцінку рівня кредитного ризику з використанням
індивідуального підходу. Відповідно до обраної моделі кредитний ризик за фінансовим
інструментом Товариством був визначений як низький. Кредитний збиток у фінансовій
звітності не визнаємо, тому що його сума не перевищує поріг суттєвості для статей
фінансової звітності, визначений обліковою політикою Товариства.
6.1.5. Власний капітал
Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2021 року зареєстрований та сплачений капітал
складав 15 000 тис. грн.
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Структура власного капіталу:
Найменування статті

31.12.2020р.

31.12.2021р.

Статутний капітал

15 000

15 000

Резервний капітал

64

64

(65)

27

14 999

15091

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Всього власний капітал

Власний капітал підприємства включає зареєстрований капітал, резервний капітал та
нерозподілений прибуток. Станом на 31.12.2021 р. розмір статутного фонду (капіталу)
відповідає установчим документам, а саме діючій редакції Статуту, затвердженого рішенням
установчих зборів засновників, Протокол № 1 від 29.11.2017 р., зареєстрованого 20.12.2017р.
№1224145000083726. Відповідно до зазначеної редакції Статуту статутний капітал
Товариства становить 15 000 000 (п’ятнадцять мільйонів) гривень. Нова редакція Статуту,
дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації
юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення 20.12.2018 року № 1 224 145 0000
083726.
РІШЕННЯМ
ОДНООСІБНОГО АКЦІОНЕРА
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС»
б/н від 25 вересня 2017 року визначено порядок і умови здійснення перетворення
Товариства шляхом затвердження плану перетворення Товариства, розробленого
Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради Товариства б/н від
20.09.2017 року), та затверджено порядок та умови обміну акцій Товариства, що
припиняється шляхом перетворення, на частки товариства з обмеженою відповідальністю,
що створюється шляхом перетворення, а саме:
- Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства з обмеженою
відповідальністю, що створюється шляхом перетворення та розподіляються серед його
учасників.
- Одна акція Товариства номінальною вартістю 500 (п’ятсот) гривень обмінюється на одну
частку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС» номінальною вартістю 500
(п’ятсот) гривень.
Розподіл часток зареєстрованого капіталу між власниками Товариства станом на 31 грудня
2021 року є наступним:

Власники
Назаров А.А.

2020
сума
15000000

%
100,0

2021
сума
15000000

%
100,0

Разом

15000000

100

15000000

100

6.1.6. Резервний капітал
Резервний капітал формується згідно законодавства України з метою забезпечення покриття
збитків підприємств. Встановлений законодавством розмір резервного капіталу становить не
менше 25 % статутного капіталу. Його формування проводиться шляхом щорічних
відрахувань не менш ніж 5 % відсотків з прибутку підприємств. На 31 грудня 2021 року
резервний капітал по підприємству складає 64 тис. грн. Відрахування до резервного капіталу
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у звітному періоді не здійснювалось, в зв’язку з тим, що фінансовий результат за 2020 рік
був від’ємним (збиток 65 тис. грн.).
6.1.7. Торговельна та інша кредиторська заборгованість
31.12.2020
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими
зобов’язаннями (зобов’язання по оренді)
Торговельна кредиторська заборгованість за бухгалтерські
послуги перед ТОВ «ЮС»
Розрахунки з бюджетом
Розрахунки зі страхування
Заробітна плата
Поточні забезпечення – резерв вiдпусток
Інші поточні зобов’язання
Всього кредиторська заборгованість

31.12.2021

29

17

4

33

2
2
4
41

7
3
3
7
3
73

6.1.8. Короткострокові забезпечення
Товариство створює забезпечення під невикористані щорічні відпустки. Станом на 31
грудня 2021 року залишок забезпечення на виплату відпусток з урахуванням відповідної суми
відрахувань на загальнодержавне соціальне страхування становить 7 тис грн.
6.1.9. Зобов’язання по оренді
Між ТОВ «КУА «Академiя Iнвестментс» (орендар) та ТОВ «Сплiт 2016» (орендодавець)
(код ЄДРПОУ 39828798) укладено Договір оренди № 08/15-15 від 01 липня 2015 року. Та
згiдно додатковоi угоди вiд 01.07.2020 року, строк дії Договору визначено до 30 червня 2022
року включно.
На дату первинного визнання 01.07.20 р. було визнане зобов’язання по оренді за
дисконтованою вартістю майбутніх орендних платежів до кінця строку дії договору оренди у
сумі – 38 тис. грн. Товариство у 2021 році використовувало ставку дисконту на рівні 17.2% вартість кредитів за даними статистичної звітності банків України (без урахування
овердрафту).
Зобов’язання по оренді відображено у балансі як поточна заборгованість за
довгостроковими зобов’язаннями.
Найменування
31.12.2020 31.12.2021
Інші довгострокові зобов’язаннями (зобов’язання по оренді),
Код рядка Балансу 1515
Всього:

9

-

9

-

6.1.10 Дохід від реалізації
За 2021
Дохід від управляння активами ІСІ
Дохід від реалізації обладнання, матеріалів
Інші операційні доходи
Всього доходи від реалізації

192
192

За 2020
199
199
40

6.2. Адміністративні витрати
За 2021

За 2020

184
43
40
62

144
34
40
47

329
За 2021

265
За 2020

Створення резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки

30

4

Компенсація за винагороду

111

-

Всього iнших операційних витрат

141

4

За 2021

За 2020

377

4

377

4

За 2021

За 2020

Витрати на персонал
Аудиторські послуги
Членські внески СРО
Інші за 2021 року (оренда приміщення – 6 тис.
грн., амортизація по орендним платежам – 20 тис.
грн.,сплата за навчання – 16 тис. грн., бухг
послуги – 15 тис. грн., РКО банка – 3 тис. грн.,
інші – 2 тис. грн.)
Інші за 2020 рік (оренда приміщення – 12 тис.
грн., амортизація по орендним платежам – 10
тис.грн., бухг послуги – 14 тис. грн., РКО банка –
2 тис. грн., послуги АРІФРУ – 3 тис. грн., сер тиф
ЕЦП – 4 тис грн., інші – 2 тис грн.)
Всього адміністративних витрат
6.3. Iнші операційні витрати

6.4. Інші доходи, інші витрати
Інші доходи
Дохід за 2021 рік від реалізації фінансових
інвестицій. Доход від продажу фін інвестицій –
8085 тис, собівартість реалізованих фін.
інвестицій – 7708 тис грн. (відображено згорнуто)
Дохід за 2020 рік від реалізації фінансових
інвестицій. Доход від продажу фін інвестицій –
7375 тис, собівартість реалізованих фін.
інвестицій – 7209 тис грн., відшкодування фонду –
162 тис. грн (відображено згорнуто)
Всього
6.5. Фінансові доходи та витрати

Доходи
Відсотки по депозитному рахунку в банку
Всього доходи
Витрати
Фінансові витрати по оренді

3
3

4
4

4

3
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3
Всього витрати
4
Фінансовий результат до оподаткування
98
(65)
Податок на прибуток
(6)
Чистий фінансовий результат
92
(65)
Всі статті доходів і витрат, визнані у звітному періоді включено до складу Звіту про
фінансові результати (Звіту про сукупний дохід).
Податок на прибуток
Товариство прийняло рішення про незастосування коригувань фінансового результату з
метою оподаткування, передбаченому п.134.1.1 ПКУ.
6.6. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
Звіт про рух грошових коштів за звітний період складено за вимогами МСБО 7 «Звіт про
рух грошових коштів» 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 відображений рух грошових коштів від операційної та інвестиційної
діяльності Товариства.
за 2021
за 2020
125
Надходження від (управління активами)
216
2950
Інші надходження (помилково зараховані кошти)
Витрачання на оплату (товарів, робіт, послуг)

68

79

Праці

106

87

Відрахувань на соціальні заходи

51

40

Податки та збори

21

17

Інші витрачання за 2021 року:
Членські внески в УАІБ – 30 тис. грн.
Компенсація винагороди – 120 тис. грн.
Повернення коштів помилково зарахованих коштів
– 2 950 тис.грн
РКО – 3 тис. грн.
Інші витрачання за 2020 року:
Членські внески в УАІБ – 30 тис. грн.
Аудиторські послуги – 30 тис. грн.
РКО – 2 тис. грн.
.
Чистий рух коштів від операційної діяльності

(274)

Надходження від реалізації фінансових інвестицій

7666

3103
62

Від отриманих відсотків по депозиту
3

(69)
7266
4

42

Витрачання на придбання фінансових інвестицій
7335

7209

334

61

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
Інші надходження (отримання відсотків по
депозиту)

-

Інші платежі (орендні платежі)

24

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

-24

Чистий рух грошових коштів за звітний період

36

Залишок коштів на початок року

62

Залишок коштів на кінець року

98

12
-12
-20
82
62

6.7. Звіт про власний капітал за 2021 рік.
Облік Статутного капіталу та прибутку (непокритого збитку) здійснюється відповідно до
чинного законодавства. Вартість статей власного капіталу, яка відображена у звіті про власний
капітал відповідає Балансу та статутним документам Товариства:
НерозподіЗареєстлений
рований
Резервний
Стаття
прибуток
Всього
(пайовий)
капітал
(непокрикапітал
тий збиток)
2021
15
000
64
(65)
14 999
Залишок на початок 2021 року
Чистий прибуток (збиток) за
92
92
звітний період
Відрахування до резервного
капіталу
15 000
64
27
15 091
Залишок на кінець 2021 року
2020
15
000
61
3
15 064
Залишок на початок 2020 року
Чистий прибуток (збиток) за
(65)
(65)
звітний період
Відрахування до резервного
капіталу
Залишок на кінець 2020 року

-

3

(3)

15 000

64

(65)

14 999

Статутний капітал станом на 31.12.2021 р. становить 15 000 тис. грн., сформований відповідно
до вимог законодавства;
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Резервний капітал на 31.12.2021р. – 64 тис. грн.;
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на 31.12.21р. - 27 тис. грн.;
Розмір власного капіталу на 31.12.2021 року становить 15 091 тис. грн.

7. Розкриття іншої інформації
7.1 Умовні зобов'язання.
7.1.1. Судові позови
В ході звичайної господарської діяльності Товариство може виступати в якості відповідача
за окремими судовими позовами та претензіями. Керівництво вважає, що максимальна
відповідальність по зобов’язаннях, у разі їх виникнення, внаслідок таких позовів або
претензій, не буде мати суттєвого негативного впливу на фінансовий стан або результати
майбутніх операцій Товариства. Станом на 31 грудня 2020 та 31 грудня 2021 року проти
Товариства немає судових позовів, на які потрібно було створити резерви у фінансовій
звітності.
7.1.2. Оподаткування
Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які дозволяють
більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабільному
економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної
діяльності, у разі, якщо податкові ограни піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на
оцінці керівництва економічної діяльності Товариства, ймовірно, що Товариство змушене
буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на
вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий
рівень цін на угоди. На думку керівництва Товариство сплатило усі податки, тому фінансова
звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися
відповідними податковими органами протягом трьох років.
7.1.3. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів
Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної
нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть
бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Товариства.
Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які
знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської
заборгованості Товариству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на
дату балансу. На думку керівництва Товариства, додатковий резерв під фінансові активи на
сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації.
7.2 Розкриття інформації про пов'язані сторони
До пов'язаних сторін або операцій з пов'язаними сторонами належать:
- підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під
контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з Товариством;
- асоційовані компанії;
- спільні підприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником;
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- члени провідного управлінського персоналу Товариства;
- близькі родичі особи, зазначеної вище;
- компанії, що контролюють Товариства, або здійснюють суттєвий вплив, або мають
суттєвий відсоток голосів у Товаристві;
- програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Товариства або будьякого іншого суб'єкта господарювання, який є пов'язаною стороною Товариства.
За 2020

За 2021
Операції
з Всього
пов'язаними
сторонами
4
5
38
38

Операції
з Всього
пов'язаними
сторонами
1
2
3
Загальна
сума
грошових
виплат
30
30
провідному управлінському персоналу
у вигляді заробітної плати

У відповідності до МСБО 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони», сторони
вважаються пов’язаними, якщо одна сторона має можливість контролювати іншу сторону
або чинити значний вплив на діяльність іншої сторони в процесі прийняття фінансових або
операційних рішень. При розгляді кожної можливої пов’язаної сторони особлива увага
приділяється змісту відношень, а не тільки їх юридичній формі.
Пов’язані сторони можуть укладати угоди, які не проводилися б між непов’язаними
сторонами. Ціни та умови таких угод можуть відрізнятися від цін та умов угод між
непов’язаними сторонами.
Пов’язаною стороною Товариства виступає:
Управлінський персонал, а саме директор Шевцова Ірина Володимирівна та учасники
Товариства:
- Назаров Андрій Анатолійович, якому належить 100,00 % у статутному капіталі
Товариства.
Інформація про кінцевого бінефіціарного власника та структуру власності.
Кінцевим бінефіціарним власником є Назаров Андрій Анатолійович, Україна, 52064,
Дніпропетровська область, Дніпровський район, село Сурсько-Литовське, вул. Нова,
будинок 6, квартира 4. Тип бенефіціарного володіння. Прямий вирішальний вплив. Відсоток
частки статутного капіталу або відсоток права голосу 100.
Розкриття інформації про пов'язані сторони згідно МСБО 24
Інформація про власників та пов'язаних осіб Товаритсва

Група

N
з/п

Повне найменування
юридичної особи власника (акціонера,
учасника) Товариства чи
прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи
- власника (акціонера,
учасника) Товариства

1

2

3

Вид
участі
(одноо
сібно
або
спільн
о*)

Ідентифікаційний
код юридичної
особи - власника
Товариства або
реєстраційний
номер облікової
картки платника
податків** (за
наявності)

Місцезнаходження юридичної
особи чи паспортні дані фізичної
особи, про яку подається
інформація (серія і номер
паспорта, дата видачі та
найменування органу, що його
видав)

Частка в
статутно
му
капіталі
Товарис
тва, %

Загаль
ний
розмір
вплив
у на
Товар
иства

4

5

6

7

8
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Власники - фізичні
особи

А

1

Б

Назаров Андрій
Анатолійович

одно
осібн
о

2977802635

Серія: АЕ, Номер: 927073,
Видано:
Дніпропетровським РВ
УМВС України в
Дніпропетровській області
08.12.1997

-

-

-

100

Власники юридичні особи

Усього:

100

-

Інформація про пов'язаних осіб власників Товариства - фізичних осіб
Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи - власника
Товариства та її прямих
родичів, інших пов'язаних осіб
(ступінь родинного зв'язку)

Реєстраційний
номер
облікової
картки
платника
податків*

Символ
юридичної
особи,
щодо якої
існує
пов'язаність
**

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи,
щодо якої
існує
пов'язаніст
ь

Повне
найменуван
ня
юридичної
особи, щодо
якої існує
пов'язаність

Місцезн
аходжен
ня
юридич
ної
особи,
щодо
якої
існує
пов'язані
сть

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Назаров Андрій
Анатолійович

2977802635

-

-

-

-

-

-

N
з/п

Частка в
статутно
му
капіталі
пов'язан
ої особи,
%

Посада
у
пов'язан
ій особі

Інформація про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) Товариства

N
з/п

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи - кінцевого
бенефіціарного
власника
(контролера)
Товариства

Реєстраційн
ий номер
облікової
картки
платника
податків*

Символ
юридичної
особи,
через яку
існує
пов'язаність
**

1

2

3

4

1.

Назаров Андрій
Анатолійович

29778026
35

Ідентифі
каційний
код
юридичн
ої особи,
через яку
існує
пов'язані
сть

Повне
наймен
ування
юридич
ної
особи,
через
яку
існує
пов'язан
ість

Місцезнаход
ження
юридичної
особи, через
яку існує
пов'язаність

Частка в
статутном
у капіталі
юридичної
особи,
через яку
існує
пов'язаніст
ь, %

5

6

7

8

9

-

Назаров А.А.
прямо володіє
100% у
статутному
капіталі
Товариства

-

-

-

-

Спосіб здійснення
вирішального впливу

Інформація про юридичних осіб, у яких Товариство бере участь
N
з/п

Ідентифікаційний
код Товариства

Символ юридичної
особи, щодо якої існує
пов'язаність*

Ідентифікаційн
ий код
юридичної
особи, щодо
якої існує
пов'язаність

1

2

3

4

5

6

7

1

32836032

І

34513446

Приватне
акціонерне
товариство

49000, м.
Дніпро, вул.
Воскресенськ

9,7999

Повне найменування
юридичної особи,
щодо якої існує
пов'язаність

Місцезнаходженн
я юридичної
особи, щодо якої
існує пов'язаність

Частка в
статутному
капіталі, %

46

І

2

32836032

35985756

N
з/п

Прізвище, ім'я, по
батькові
керівника
Товариства та
його прямих
родичів (ступінь
родинного
зв'язку)

Реєстрац
ійний
номер
обліково
ї картки
платника
податків
*

Ідентифікаці
йний код
юридичної
особи, щодо
якої існує
пов'язаність

1

2

3

«Фінансова
компанія
«Сучасні
кредитні
технології»
Приватне
акціонерне
товариство
«Юридична
компанія
«Правозахист
Інвест»

а, буд. 30

49000, м.
Дніпро, вул.
Воскресенськ
а, буд. 30

24,95

Інформація про керівника Товариства та його пов'язаних осіб

1

2

3

4

Шевцова
Ірина
Володимирівн
а
Шевцов
Володимир
Миколайович
(батько
Шевцової
І.В.)
Шевцова
Людмила
Семенівна
(мати
Шевцової
І.В.)
Шевцова
Валерія
Валеріївна
(донька
Шевцової
І.В.)

Повне найменування
юридичної особи,
щодо якої існує
пов'язаність

Місцезнаходження
юридичної особи,
щодо якої існує
пов'язаність

Частка в
статутно
му
капіталі
пов'язан
ої особи,
%

Посада у
пов'язаній особі

4

5

6

7

8

286170
5903

32836032

Товариство з
обмеженою
відповідальніст
ю «Компанія з
управління
активами
«Академія
Інвестментс»

49000,
Дніпропетровс
ька обл., м.
Дніпро, вул.
Воскресенська,
буд 30

0

Директор

205221
7933

-

-

-

-

-

208902
2809

-

-

-

-

-

355981
2828

-

-

-

-

-

Операції з вищепереліченими пов’язаними особами в звітному періоді не здійснювались,
крім виплати заробітної плати керівнику.
7.3. Цілі та політики управління фінансовими ризиками
Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з ризиками і вартість
чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок
впливу суб’єктивних чинників та об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких
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заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик,
ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий
ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється
на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на
вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом’якшення.
7.3.1. Кредитний ризик
Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не
зможе виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої
сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та
депозитні рахунки в банках, облігації та дебіторська заборгованість.
Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка
кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будьяка 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
До заходів з мінімізації впливу кредитного ризику Товариство відносить:
б)
встановлення внутрішнього обмеження обсягу дебіторської заборгованості в
активах установи;
в)
диверсифікацію структури дебіторської заборгованості установи;
г)
аналіз платоспроможності контрагентів;
д)
здійснення заходів щодо недопущення наявності в активах Товариства
простроченої дебіторської заборгованості.
е)
ТОВАРИСТВО визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків
за наступними фінансовими активами до яких застосовуються вимоги
пунктів щодо зменшення корисності:
ж) - боргові інструменти, які оцінюються за амортизаційною вартістю;
з)
- боргові інструменти, які оцінюються за справедливою вартістю через
інший сукупний дохід (відповідно до Розділу 5.5, МСФЗ 9);
и) - дебіторська заборгованість, у тому числі позики;
к)
- договори фінансових гарантій, які не оцінюються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток.
л)
ТОВАРИСТВО оцінює станом на кожну звітну дату резерв під збитки за
фінансовим інструментом у розмірі, що дорівнює очікуваним кредитним
збиткам за весь строк дії фінансового інструменту, якщо кредитний ризик за
таким фінансовим інструментом значно зріс із моменту первісного
визнання.
м) Мета встановлення вимог щодо зменшення корисності полягає у визнанні
очікуваних кредитних збитків за весь строк дії за всіма фінансовими
інструментами, за якими відбулося значне зростання кредитного ризику з
моменту первісного визнання (незалежно від того, чи він оцінюється на
індивідуальній, чи на груповій основі) з урахуванням усієї обґрунтовано
необхідної та підтверджуваної інформації, включаючи прогнозну
інформацію.
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Щодо депозитів, щодо надійності та стабільності банків, в яких відкриті рахунки.
При визначенні рівня кредитного ризику фінансового активу у вигляді еквівалентів
грошових коштів, розміщених на депозитному рахунку в АТ «АВАНГАРД БАНК» були
враховані, в першу чергу, дані НБУ. Відповідно до цих даних складаються рейтинги банків.
За даними рейтингу надійності банків, що здійснюється рейтинговим агентством, яке
внесене до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР
(https://www.credit-rating.ua/img/st_img/Agency%20doc/svidotstvo2012.jpg).
05 серпня 2020 року незалежне рейтингове агентство «КРЕДИТ-РЕЙТИНГ» оголосило
про підтвердження довгострокового кредитного рейтингу АТ «БАНК АВАНГАРД» м. Київ
на рівні uaAAА. Прогноз рейтингу - стабільний.
Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaААА характеризується
найвищою кредитоспроможністю в порівнянні з іншими українськими позичальниками або
борговими інструментами. Стабільний прогноз вказує на відсутність на даний момент
передумов для зміни рейтингу протягом року.
Чинники, що підтримують рівень кредитного рейтингу:
• вхід до групи ICU, яка займає провідні позиції на фінансовому і фондовому ринках
України;
• високий рівень капіталізації;
• грошові кошти, притягнені від зв'язаних сторін;
• висока якість активів.
Це вказує на надійність банку в якому Товариство відкрито свій поточний рахунок,
вірогідність настання дефолту зведено до рівня 0% принаймні протягом наступного року. На
підставі цього Товариство зробило припущення про те, що станом на звітну дату та на
початок періоду амортизована собівартість грошових коштів та їх еквівалентів дорівнює їх
номінальній вартості.
Згідно з Національною рейтинговою шкалою, затвердженою Постановою Кабінету
міністрів №665 від 26.04.2007 року, позичальник або окремий борговий інструмент з
рейтингом uaAA характеризується ДУЖЕ ВИСОКОЮ кредитоспроможністю порівняно з
іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень
кредитоспроможності чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та
економічних умов. Знаки «+» та «-» позначають проміжний рейтинговий рівень відносно
основного рівня.
Стабільний прогноз вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни
рейтингу протягом року. Враховуючи проведений аналіз, кредитний ризик за депозитним
вкладом визначений Товариством як дуже низький, сума збитку від знецінення визначена на
рівні 0%.
Щодо дебіторської заборгованості.
Управління кредитним ризиком, пов'язаним з клієнтами, здійснюється у відповідності з
політикою, процедурами і системою контролю, встановленими Товариством. На підставі
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критеріїв внутрішнього рейтингу для всіх клієнтів встановлюються ліміти на здійснення
операцій у кредит.
Кредитна якість клієнта оцінюється на основі докладної форми оцінки кредитного
рейтингу. Здійснюється регулярний моніторинг непогашеної дебіторської заборгованості
клієнтів.
Щодо оцінки кредитних збитків фінансового активу, застосовуються відносні
показники фінансової діяльності товариств, які отримують позику.
Відповідно до Облікової політики визначається клас позичальника та відсоток
очікуваних грошових потоків позичальника, які у подальшому застосовуються для
визначення розмірів очікуваних кредитних збитків протягом поточного року. Очікувані
кредитні збитки - різниця між усіма договірними грошовими потоками, що належить
суб'єктові господарювання згідно з договором, та всіма грошовими потоками, які суб'єкт
господарювання очікує одержати (тобто всі недоотримані суми грошових коштів),
дисконтована за первісною ефективною ставкою відсотка. Товариство оцінює грошові
потоки шляхом урахування всіх умов договору за фінансовим інструментом.
Крім того, Товариство на дату визнання фінансових активів Товариства визначає
ризик настання дефолту.
На розрахунок рівня кредитного збитку впливає:
- Своєчасність виконання зобов’язань в минулих періодах;
- Перенесення строків погашення заборгованості;
- Діяльність позичальника за попередній рік (прибуткова/збиткова)
Станом на 31.12.2021 кредитний ризик за фінансовими активами Товариства є низьким,
що підтверджується чинниками, які враховують специфіку контрагентів, загальні
економічні умови та оцінку як поточного, так і прогнозного напрямків зміни умов станом на
звітну дату. Резерв під очікувані кредитні ризики не створювався.
Станом на 31 грудня 2021 року фінансові активи, які або були прострочені, або знецінилися
не існують, застави та інші форми забезпечення кредиту одержаних чи наданих немає.
7.3.2. Ринковий ризик
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик
охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик.
Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції,
відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у
зв’язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти.
Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові
потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих,
що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи
спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його
емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими
здійснюються операції на ринку.
Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом’якшення
цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на
вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком.
Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від
фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.
Для мінімізації та контролю за валютними ризиками Товариство контролює частку активів,
номінованих в іноземній валюті, у загальному обсягу активів. Оцінка валютних ризиків
здійснюється на основі аналізу чутливості.
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Визначення порогу чутливості керівництво Товариства здійснювало на основі статистичних
даних НБУ щодо динаміки курсу гривні до іноземних валют, на основі яких була
розрахована історична волатильність курсу, що визначається як стандартне відхилення
річної дохідності від володіння іноземною валютою за період. Вплютних операцій в звітному
періоді Товариством не проводилися.
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.
Управлінський персонал Товариства здійснює моніторинг відсоткових ризиків та контролює
їх максимально припустимий розмір. У разі зростання відсоткових ризиків Товариство має
намір позбуватися боргових фінансових інструментів з фіксованою відсотковою ставкою.
Моніторинг відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу можливих змін
відсоткових ставок на вартість відсоткових фінансових інструментів.
Товариство визнає, що обґрунтовано можливим є коливання ринкових ставок на ±4
процентних пункти. Проведений аналіз чутливості заснований на припущенні, що всі інші
параметри, зокрема валютний курс, залишатимуться незмінними, і показує можливий вплив
зміни відсоткових ставок на 4 процентних пункти на вартість чистих активів Товариства.
Активи, які наражаються на відсоткові ризики
Тип активу
Банківський депозит
Всього
Частка в активах Товариства, %

31 грудня 2020
51
51
0,3%

31 грудня 2021
51
51
0,3%

Згідно договору банківського вкладу (депозиту) вклад розміщується на строк 3 місяці з
фіксованою ставкою процента. Вклад розміщується з правом поповнення та з правом
дострокового повного або часткового повернення коштів протягом всього строку дії
Договору. У випадку не згоди Товариства з розміром процентної ставки, що буде
застосований на кожний наступний період розміщення Вкладу, Товариство має право
скористатися правами, що передбачені Договором щодо повернення Вкладу. Враховуючи це
можна зробити висновок, що відсотковий ризик не буде мати суттєвого впливу на
фінансовий інструмент.
7.3.3. Ризик ліквідності
Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов’язань,
пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових
коштів або іншого фінансового активу.
Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності.
Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та
іншими фінансовими активами, зобов’язаннями, а також прогнозні потоки грошових коштів
від операційної діяльності.
Інформація щодо недисконтованих платежів за фінансовими зобов'язаннями Товариства в
розрізі строків погашення представлена наступним чином:
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3 Від 1 року Більше Всього
Рік, що закінчився 31 До 1 Від 1 місяця Від
місяця до 3 місяців місяців до до 5 років 5 років
грудня 2020 року
1 року
1
Торговельна
та
інша
кредиторська
заборгованість
Поточна заборгованість за
довгостроковими
зобов'язаннями

2
4

-

3

4

5

8

-

-

6
-

29

-

-

-

7
12

29

Всього
4
37
41
Рік, що закінчився 31 До 1 Від 1 місяця Від
3 Від 1 року Більше Всього
місяця до 3 місяців місяців до до 5 років 5 років
грудня 2021 року
1 року
Торговельна
та
інша
6
10
40
56
кредиторська
заборгованість
Поточна заборгованість за
17
17
довгостроковими
зобов'язаннями
27
40
Всього
6
73
7.4. Управління капіталом
Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:
- зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і
надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим
зацікавленим сторонам;
- забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін
на послуги Товариства, що відповідають рівню ризику.
Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому
керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі
отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення
додаткового капіталу або фінансування, а також виплати дивідендів та погашення існуючих
позик.
Товариство розглядає управління капіталом як систему принципів та методів розробки і
реалізації управлінських рішень, пов'язаних з оптимальним формуванням капіталу з
різноманітних джерел, а також забезпеченням ефективного його використання у діяльності
Товариства. Ключові питання та поточні рішення, що впливають на обсяг і структуру
капіталу, а також джерела його формування, розглядаються управлінським персоналом.
Механізм управління капіталом передбачає чітку постановку цілей і завдань управління
капіталом, а також контроль за їх дотриманням у звітному періоді; удосконалення методики
визначення й аналізу використання усіх видів капіталу; розроблення загальної стратегії
управління капіталом.
Управлінський персонал здійснює огляд структури капіталу на кінець кожного звітного
періоду. При цьому проводиться аналіз вартості капіталу, його структура та можливі ризики.
Товариство може здійснювати регулювання капіталу шляхом залучення додаткового
капіталу та зміни структури капіталу. Система управління капіталом може коригуватись з
урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або стратегії розвитку
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Управління капіталом Товариства спрямовано на досягнення наступних цілей:
дотримання вимог до капіталу, встановлених регулятором, і забезпечення здатності
Товариства функціонувати в якості безперервного діючого підприємства. Товариство вважає,
що загальна сума капіталу, управління яким здійснюється, дорівнює сумі капіталу,
відображеного в балансі.
Склад власного капіталу на дату фінансової звітності 15 091 тис. грн.:
- Зареєстрований капітал (оплачений капітал)
15 000 тис. грн.
- Резервний капітал
64 тис. грн.
- Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
27 тис. грн.
Дотримання пруденційних нормативів
Відповідно до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на
фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженого рішенням
НКЦПФР № 1597 від 01.10.2015р. (з врахуванням змін) Товариство розраховує такі показники:
1) розмір власних коштів;
2) норматив достатності власних коштів;
3) коефіцієнт покриття операційного ризику;
4) коефіцієнт фінансової стійкості.
Розмір власних коштів станом на 31.12.2021 р. складав 12 146 041,64 грн.
Норматив достатності власних коштів складав 219,3774
Коефіцієнт покриття операційного ризику станом на 31.12.2021 р складав 366,6481.
Коефіцієнт фінансової стійкості станом на 31.12.2021 р складав 0,9956
Пруденційні нормативи відповідають нормативним
законодавством для компаній з управління активами.

значенням,

встановленим

Ефективність управління
Складна економічна ситуація у державі, вимагає ретельного забезпечення Товариства всіма
необхідними ресурсами: людськими, матеріальними, енергетичними, інформаційними та
управлінськими. Таким чином, керівництво вирішує питання щодо впровадження системи
адаптивного управління підприємством. Особливістю адаптивного управління є гнучкість,
інноваційність, здатність до пристосування до нових викликів зовнішнього та внутрішнього
середовища на основі впровадження нових інструментів та методів управління. Мета
адаптивного управління: пошук нових найефективніших форм ухвалення та виконання
рішень щодо функціонування та розвитку Товариства в умовах мінливого зовнішнього
середовища. Об‘єктом адаптивного управління є система діяльності Товариства впродовж
конкретного часового періоду. Предмет адаптивного управління – наявність та зміст
процесів, що відбуваються в межах Товариства і в його зовнішньому оточенні, їхній вплив на
економічний та технологічний розвиток Товариства. До основних принципів, які мають при
цьому дотримуватися, керівництво відносить: альтернативність, прозорість, інформаційну
забезпеченість, ефективність; функції, що підлягають оптимізації – прогнозування і
планування; організація роботи; активізація і стимулювання; координація і регулювання;
контроль, облік і аналіз.
При прийнятті управлінських рішень керівництво враховує динамічність зовнішнього і
внутрішнього середовища; складність і різноманітність економічних процесів на фінансових
ринках; мінливу правову основу; наявність і взаємозв'язок мети і критеріїв (придатних чи
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непридатних для формалізації); ризики неповноти, недостатньої точності початкової
інформації; складність однозначного структурування стратегічних задач підприємства.
Адаптивність Товариства полягає не лише у реагуванні на події, які відбулися, але й у
їхньому передбаченні, отже керівництво при прийнятті рішень керується принципами:
надійність, гнучкість та мобільність. Зокрема, це стосується реагування на регулярні зміни
законодавчого та нормативно-правового оформлення діяльності учасників фінансових
ринків, в т.ч. оцінки наслідків не тільки прийнятих правових актів, які ще не набули
чинності, але й проектів значущих нормативних змін.
Упродовж звітного періоду пріоритетне значення у діяльності керівних органів КУА
відводилось ефективному використанню наявних економічних ресурсів, а саме: трудового,
інтелектуального, фінансового і матеріального.
Трудові та інтелектуальні ресурси.
Керівництвом КУА вживались необхідні заходи для ефективного функціонування
трудових та інтелектуальних ресурсів, підвищення їхнього якісного потенціалу, як одного з
ключових чинників конкурентоспроможності на ринку фінансових послуг. Основна увага у
звітному періоді приділялась забезпеченню стійкості, безперервності та результативності
бізнес-процесів КУА в умовах пандемії коронавірусу COVID-19 і пов’язаних з нею ризиків
та обмежень. З урахуванням запровадженого Урядом України карантину, а також
відповідних змін у чинному законодавстві, наказами директора КУА упродовж 2021 р.
запроваджено гнучкий режим роботи, який передбачав оптимальне використання робочого
часу, черговість і змінність в межах структурних підрозділів, поєднання дистанційної та
офісної форм праці, чергування різних видів відпусток та ін. Завдяки вжитим заходам за
звітний період забезпечено повноцінне виконання працівниками КУА функціональних
обов’язків і управлінських процесів, реалізацію в повному обсязі фінансових послуг
клієнтам, а також належний захист здоров’я персоналу. У КУА відсутня плинність кадрів, не
зафіксовано порушень виконавської і трудової дисципліни.
Фінансові ресурси.
Головним завданням керівних органів КУА щодо управління фінансовими ресурсами
Товариства у звітному періоді було їх збереження і раціональне використання. Насамперед,
керівництво КУА забезпечувало адекватне і виважене управління грошовим потоком з
метою покриття видатків доходами від операційної діяльності. Фінансовий капітал
Товариства розподілявся диверсифіковано для досягнення належної віддачі та мінімізації
ризиків. Тимчасово вільні кошти Товариства розміщувались на строкових депозитах
виключно в державних банках або в надійних банках з іноземним капіталом.
Керівними органами КУА забезпечується постійний і належний контроль за
раціональним витрачанням фінансових ресурсів Товариства, вживаються заходи з
оптимізації видатків. За звітній період у Товаристві не виявлено нестач і порушень
фінансової дисципліни. За підсумками 2021 року Товариство отримало позитивний
фінансовий результат від господарської діяльності.
Матеріальні та нематеріальні ресурси
Забезпечення матеріальними і нематеріальними ресурсами, а також специфіка їх
використання визначається в першу чергу ліцензійними умовами діяльності КУА як
фінансової установи і професійного учасника фондового ринку. Відповідно до цих умов
КУА належним чином забезпечено приміщеннями, матеріальними засобами, комп’ютерною
технікою, спеціалізованим програмним забезпеченням, мережевим і комунікаційним
обладнанням. Програмні та інформаційні ресурси КУА повністю відповідають вимогам
державного регулятора – НКЦПФР щодо документального оформлення фінансових
операцій, ведення внутрішнього обліку та подання звітності до НКЦПФР, взаємодії з
клієнтами та суб’єктами інфраструктури фондового ринку.
Керівництвом КУА заплановано заходи з нарощування та модернізації матеріальних і
нематеріальних активів (насамперед комп’ютерного обладнання і програмного
забезпечення), розширення площі офісних приміщень для працівників . Також ведеться
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підготовка до своєчасного переходу на подання фінансової звітності за міжнародними
стандартами в форматі iXBRL.
Керівними органами КУА забезпечується постійний і належний контроль за
збереженням та раціональним використанням матеріальних ресурсів.
Захист економічних ресурсів від несприятливої дії економічних чинників
Керівними органами КУА приділяється постійна увага питанням захисту економічних
ресурсів Товариства від несприятливої дії економічних чинників. У розрізі кожного виду
ресурсів впроваджуються відповідні заходи, рішення і політики.
Зокрема, для фінансових ресурсів – це захист від інфляції, девальвації та інвестиційних
ризиків, що реалізується з допомогою диверсифікації напрямів вкладення, функціонуванням
системи управління ризиками і внутрішнього аудиту.
Для матеріальних ресурсів – це система інвентарного контролю; використання сучасних
засобів інформаційної безпеки, електронних ключів і цифрових сертифікатів; перехід на
електронний документообіг і діловодство; модернізація і оновлення технічної бази та
програмного забезпечення; впровадження нових технологій збереження і передачі
інформації, а також апаратних і програмних засобів бухгалтерського обліку і фінансової
звітності, надання фінансових послуг, комунікації з клієнтами та контрагентами.
Внутрішніми документами та процедурами, затвердженими рішеннями керівного органу
(загальних зборів) і наказами директора КУА, визначено повний перелік заходів і процедур
щодо неухильного дотримання і виконання Товариством вимог чинного законодавства
України про цінні папери і фондовий ринко, фінансовий моніторинг, бухгалтерський облік і
звітність, а також норм податкового, господарського, трудового і цивільного законодавства.
7.5. Події після Балансу
Між датою складання 31 грудня 2021 року та датою затвердження фінансової звітності
28 січня 2022 року не відбулося жодних подій, які справили б істотний вплив на показники
фінансової звітності Товариства та вимагають розкриття інформації в примітках до цієї
фінансової звітності.
У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі
пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини
першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного
стану", Указом президента України №64/2022 від 24.02.2022р. в Україні введено воєнний
стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.
Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного
стану в Україні" №2102-IX від 24.02.2022р. затверджено Указ Президента України від 24
лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні".
Указом президента України №133/2022 від 14.03.2022р. продовжено строк дії воєнного
стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.
У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії
правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи
людини і громадянина, передбачені статтями 30 – 34, 38, 39, 41 – 44, 53 Конституції України,
а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах
та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів
правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону
України "Про правовий режим воєнного стану".
Введення в Україні воєнного стану зумовило виникнення додаткових ризиків діяльності
суб’єктів господарювання, відповідно, управлінським персоналом ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
"АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС" були розглянуті ці ризики з точки зору їх управління та
застосовано низьку заходів з метою зниження впливу таких ризиків на висновок Товариства
щодо безперервності діяльності Товариства.
Аналіз ризиків:
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