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АКТИВИ ТА ПАСИВИ КОМПАНІЇ 
 

у тисячах гривень Примітка 
31 грудня 

2015р. 
31 грудня 

2014 р. 
31 грудня 

2013р. 

     

АКТИВИ     

     

Довгострокові активи     

Основні засоби (залишкова вартість)  27 39 41 

Нематеріальні активи  182 221 261 

Довгострокова дебіторська заборгованість  21469 21529 21529 

Довгострокові інші фінансові інвестиції  12420 12174 12139 

Усього довгострокових активів  34098 33963 33970 

     

Оборотні активи     

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги  

-чиста реалізаційна вартість  

 
 

155 

 
 

35 

 
 

30 

-первісна вартість  155 35 30 

-резерв сумнівних боргів     

Дебіторська заборгованість за розрахунками:     

-з бюджетом   26 27 

-інша поточна дебіторська заборгованість  67 159 59 

Грошові кошти та їх еквіваленти 
 3 

 
36 6 

Усього оборотних активів  225 256 122 

УСЬОГО АКТИВІВ  34323 
 

34219 34092 

     

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ     

     

Статутний капітал  30000 30000 30000 

Резервний капітал  153 153 43 

Нерозподілений прибуток- вилучений капітал  3944 3893 3939 

УСЬОГО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ  34097 34046 33982 

     

Поточні зобов’язання і забезпечення     

Поточна кредиторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги  197 

 
138 96 

-з бюджетом  13 4  

-розрахунками зі страхування  2 8 4 

- розрахунками  з оплати праці  13 22 8 

Інші поточні зобовязання  1 1 2 

Усього поточних зобов’язань  226 173 110 

УСЬОГО ПАСИВІВ  34323 
 

34219 34092 

Затверджено від імені ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКА УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ»  

______________________________  
Генеральний директор  ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКА УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ» 

______________________________  
Головний бухгалтер  ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКА УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ» 
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ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН ТА ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ПРИБУТОК 

у тисячах гривень 

 
Примітка 2015 2014 

    
    

Доходи від основної діяльності  1684 1123 
    

Валовий прибуток  1684 1123 

Інші операційні доходи  25  
Адміністративні витрати  (1256) (1048) 
Інші операційні витрати  (129) (4) 

Прибуток/збиток від операційної діяльності  324 71 

    
Інші витрати  (262) (3) 

Прибуток/збиток до оподаткування  62 69 

Податок на прибуток  (11) (5) 

Чистий фінансовий результат  51) 64 

    
 
 
 
 

у тисячах гривень 

 
Примітка 2015 2014 

    
    

Сукупний дохід  51 64 
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ЧИСТІ АКТИВИ, ЩО ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ВЛАСНИКІВ КАПІТАЛУ 
 
 

у тисячах гривень 

Статутний 
капітал 

(Примітка 0) 

Резервний 
капітал 

 Нерозподілен
ий прибуток 

Усього 

      

Сальдо на 1 січня 2015р. 30000 153  3893 34046 
      

Усього сукупного 
прибутку/збитку -   51 51 
      

      

      

Сальдо на 31 грудня 2015р. 30000 153  3944 34097 
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Звіт про рух грошових коштів 

                               Стаття Код 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності       

Надходження від:       

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  1564 1116 

Інші надходження   332 2 

Витрачання на оплату:      

Товарів (робіт, послуг)  ( 591) ( 553) 

Праці  (301 ) 223 ) 

Відрахувань на соціальні заходи   ( 88) (112 ) 

Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових 
платежів)  (63) (38 ) 

Витрачення на оплату зобов’язань з податку на прибуток   (5)  

Витрачення на оплату з інших податнів і зборів  (58 ) (     38  ) 

Інші витрачання  (378 ) (62 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності   475  130 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності       

Реалізація:       

            фінансових інвестицій  -  -  

            необоротних активів    

Отримані:       

            відсотки   -  - 

            дивіденди   -  - 

Інші надходження  - - 

Витрачення на придбання:      

            фінансових інвестицій  (508) (81) 

            необоротних активів  (                    ) (19 ) 

Інші платежі  (     ) (    -  ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності  (508) (100) 

Ш. Рух коштів у результаті фінансової діяльності      

Надходження від власного капіталу     232 

Отримані позики    

Інші надходження  - - 

Витрачання на викуп власних акцій    

Погашення позик  (     -   ) (     -   ) 

Сплачені дивіденди  (     -    ) (     -    ) 

Інші платежі  (           ) (           ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності     

Чистий рух коштів за звітний період   (33)  30 

Залишок коштів на початок року  36 6 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів   -  - 

Залишок коштів на кінець року   3  36 
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Заява про відповідальність керівництва  за  підготовку та затвердження фінансової 
звітності  станом на 31 грудня 2015 року 

 
 Нижченаведена заява, яка розглядається спільно з описом обов`язків незалежного аудитора, які 

містяться в представленому висновку незалежного аудитора, зроблено з метою розмежування 
відповідальності керівництва  та вказаного  незалежного аудитора щодо фінансової звітності  ТОВ 
«ВСЕУКРАЇНСЬКА УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ» .  

Керівництво Компаніі несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка достовірно 
відображає у всіх суттєвих аспектах фінансовий стан Компанії за станом на кінець дня 31 грудня 2015 року, а 
також рух грошових коштів та зміни в чистих активах, що належать акціонерам за рік, що закінчився на цю дату 
у  відповідності  до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ),  а саме за: 

 належний вибір та послідовне застосування принципів облікової політики; 

 застосування обгрунтованих оцінок і припущень; 

 дотримання відповідних МСФЗ і розкриття всіх істотних відхилень у примітках до фінансової звітності;  

 підготовку фінансової звітності, виходячи з припущення, що Компаня  буде продовжувати свою діяльність 
у доступному для огляду майбутньому, за винятком випадків, коли таке допущення неправомірно. 

Керівницто також несе відповідальність за : 
 

 розробку, впровадження та забезпечення функціонування ефективної та надійної системи внутрішнього 
контролю у Компанії; 

 підтримання системи бухгалтерського обліку , що дозволяє в будь-який момент підготувати з достатнім 
ступенем точності інформацію про фінансове становище і забезпечити відповідність фінансової звітності 
вимогам МСФЗ; 

 вживання заходів в межах своєї компетенції для забезпечення зберігання активів Компанії; 

 запобігання та виявлення фактів шахрайства та інших зловживань. 
 
Фінансова звітність за 2015 рік буде затверджена Загальними зборами засновників ТОВ 

«ВСЕУКРАЇНСЬКА УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ». 
 
Склад затвердженої фінансової звітності : 

 Звіт про фінансовий стан (Баланс) за станом на кінець дня 31 грудня 2015 р.; 

 Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за 2015 рік; 

 Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) за 2015 рік; 

 Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік; 

 Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік. 
 
Від імені керівництва: 

 
Генеральний директор       П.В.Янковський 
 
 
Головний бухгалтер                                 О.І.Суховерхова 
 
“22” січня 2016 року 
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1. Загальні відомості про Компанію 

Компанія підготувала перший повний пакет фінансової звітності згідно з вимогами МСФЗ 1 “Перше 
застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності” (МСФЗ 1) на 31 грудня 2015 р. та за рік, що 
закінчиться на цю дату. Датою переходу на МСФЗ  було визначено 01.01.2015 р. 
 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСЕУКРАЇНСЬКА УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ» (далі по 
тексту «Компаныя») створене юридичними особами та здійснює свою діяльність у відповідності з Цивільним 
кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про господарські товариства», 
Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», Законом України «Про інститути спільного 
інвестування», Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», 
Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення», Законом України «Про зовнішньоекономічну 
діяльність», Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а також іншими 
нормативно-правовими актами. 
Засновниками Товариства є: юридична особа, зареєстрована за законодавством України, - ЗАКРИТЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФІНАНСОВА ГРУПА «СТРАХОВІ ТРАДИЦІЇ» (ЄДРПОУ 32281587, Свідоцтво про 
державну перереєстрацію Серія А00 № 302672 видане 28.01.2004 р. виконавчим комітетом Ворошиловської 
районної ради м. Донецька), юридична особа, зареєстрована за законодавством України, - ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Д.С.» (ЄДРПОУ 24822534, Свідоцтво про 
державну реєстрацію № 415 видане 27.06.1997 р. виконавчим комітетом Краматорської міської ради народних 
депутатів). 
Учасниками Товариства є: юридична особа, зареєстрована за законодавством України, - ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Д.С.» (Україна, 84313, Донецька область, м. 
Краматорськ, вул. Орджонікідзе, буд. 10, ЄДРПОУ 24822534, Свідоцтво про державну реєстрацію Серія А00 
№ 607556, замінене на підставі частини другої Прикінцевих положень Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» 27.05.2005 р. виконавчим комітетом Краматорської 
міської ради Донецької області);  юридична особа, зареєстрована за законодавством України, - ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «COMP5» (Україна, 84313, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. 
Орджонікідзе, буд. 10, ЄДРПОУ: 33905012, Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців видана Реєстраційною службою Краматорського міського управління юстиції 
Донецької області 05.06.2015 року). 
 
Компанія була зареєстрована і веде свою діяльність на території України. Компанія є товариством з 
обмеженою відповідальністю з відповідальністю учасникам в рамках належних їм  часток та була заснована в 
відповідності з законодавством України. 
 
В таблиці наведено основні відомості про Компанію 
 

Повне найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСЕУКРАЇНСЬКА 
УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ» 

Скорочене найменування ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКА УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ» 

Код за ЄДРПОУ 33340559 

Дата проведення державної 
реєстрації 

30.12.2004 р. 

Свідоцтво державної реєстрації Серія А00 №303908  від 30.12.2004р. 

Зареєстрований статутний 
капітал 

30 000 000,00 грн 

Керівник (Посада) Янковський Павло Вадимович (генеральний директор) з 01.01.2010 р. по 
31.12.2015 р. 

Юридична адреса 83050, Донецька область, місто Донецьк, вулиця Рози Люксембург, 
будинок 48 «Б» 

Телефон (062) 348-48-01 

Офіційний сайт vuk.com.ua 

Вид діяльності за КВЕД-2010 
 

64.30  Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти 
66.19  Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім 
страхування та пенсійного забезпечення 
  66.30   Управління фондами    

Серія, номер, дата видачі та 
термін чинності ліцензії на 
здійснення професійної діяльності 
на ринку цінних паперів – 
діяльності з управління активами 
інституційних інвесторів 

 Компанія здійснює діяльність на підставі Ліцензії Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку серії АГ № 572009 «Професійна 
діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління активами 
інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)» (рішення 
про видачу ліцензії №29 від 19.01.2010р.), виданої 13.12.2010 р., строк дії: 
29.01.2010 р. – 29.01.2015 р.  
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Серія, номер, дата видачі та 
термін чинності ліцензії на на 
провадження діяльності з 
адміністрування недержавних 
пенсійних фондів 

 

 Компанія здійснює діяльність на підставі Ліцензії  Державної комісії з 
регулювання ринків фінансових послуг України серії АВ № 466739 на 
провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів 
(рішення про видачу ліцензії №3444-А від 01.12.2010р.) , строк дії : 
05.06.2008 р. – безстрокова. 

 

Перелік інституційних 
інвесторів, активи яких 
перебувають в управлінні КУА 

ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКА УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ» управляє активами 
Відкритого недержавного пенсійного фонду «Причетність» (свідоцтво про 
реєстрацію фінансової установи ПФ№28 видане 08.04.2005р.), Відкритого 
недержавного пенсійного фонду «Українська ощадна скарбниця» (свідоцтво 
про реєстрацію фінансової установи ПФ№73 видане 20.07.2006р.), 
Пайового венчурного інвестиційного фонду «МАКСИМУС» 
недиверсифікованого виду закритого типу ТОВ «Всеукраїнська управляюча 
компанія» (свідоцтво №284 про внесення до Єдиного державного реєстру 
інститутів спільного інвестування від 28.12.2005 р., свідоцтво про 
реєстрацію інвестиційних сертифікатів від 27.01.2006 р., реєстраційний 
№ 305),  
Пайового венчурного інвестиційного фонду «ЦЕНТУРІОН» 
недиверсифікованого виду закритого типу ТОВ «Всеукраїнська управляюча 
компанія» (свідоцтво №387 про внесення до Єдиного державного реєстру 
інститутів спільного інвестування від 14.06.2006 р, свідоцтво про 
реєстрацію інвестиційних сертифікатів від 06.09.2006 р., реєстраційний 
№ 448),  
Пайового венчурного інвестиційного фонду «ЄВРО 2012» 
недиверсифікованого виду закритого типу ТОВ «Всеукраїнська управляюча 
компанія» (свідоцтво №894 про внесення до Єдиного державного реєстру 
інститутів спільного інвестування від 27.12.2007 р., свідоцтво про 
реєстрацію інвестиційних сертифікатів від 21.02.2008 р., реєстраційний 
№ 1042),  
Пайового венчурного інвестиційного фонду «СЕНАТОР» 
недиверсифікованого виду закритого типу ТОВ «Всеукраїнська управляюча 
компанія» (свідоцтво №893 про внесення до Єдиного державного реєстру 
інститутів спільного інвестування від 27.12.2007 р., свідоцтво про 
реєстрацію інвестиційних сертифікатів від 21.02.2008 р., реєстраційний 
№ 1043). 
Пайового венчурного інвестиційного фонду «ГЕРМЕС» 
недиверсифікованого виду закритого типу ТОВ «Всеукраїнська управляюча 
компанія» (свідоцтво №00257 про внесення до Єдиного державного 
реєстру інститутів спільного інвестування від 31.10.2013р., свідоцтво про 
реєстрацію інвестиційних сертифікатів від 05.12.2013 р., реєстраційний 
№ 00560). 
 

 
Предметом діяльності Компанії є: 
- Адміністрування пенсійних фондів. 
- Управління активами інституційних інвесторів (інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних 
інвестиційних фондів), недержавних пенсійних фондів, страхових компаній). 
Діяльність з управління активами інституційних інвесторів, становить виключний вид професійної діяльності та 
не може поєднуватись з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку, за винятком випадків, 
передбачених чинним законодавством. 
Предметом діяльності Компанії при здійсненні управління активами ІСІ є: 
- створення пайових інвестиційних фондів; 
- управління активами інститутів спільного інвестування; 
- випуск інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів; 
- розміщення та викуп цінних паперів інститутів спільного інвестування; 
- надання консалтингових послуг з питань інвестиційної діяльності, функціонування фондового ринку та 
управління активами; 
- надання позик за рахунок активів венчурних інвестиційних фондів, які знаходяться в управлінні Компанії; 
Компанія має право одночасно здійснювати управління активами кількох інвестиційних фондів та/або 
пенсійних фондів. Управління активами корпоративних інвестиційних фондів (надалі - «КІФ»), недержавних 
пенсійних фондів, страхових компаній Компанія здійснює на підставі відповідних договорів.  
Крім того Компанія має право надавати інформаційні, консалтингові послуги та інші послуги щодо здійснення 
фінансово-господарської діяльності, що відповідають вимогам законодавства. 
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У випадках, якщо той або інший вид діяльності потребує ліцензування, Компанія має право здійснювати таку 
діяльність тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії).  
 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСЕУКРАЇНСЬКА УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ» 
(Компанія) не має безпосередньої материнської компанії .   
 
 

 
Пов’язаною особою Компанії є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ «Д.С.». 
 
Управління Компанією здійснюють: Загальні збори Учасників Товариства та Генеральний директор Компанії. 
Вищим органом управління Компанії є Загальні збори Учасників Товариства. Вони складаються з учасників 
Компанії або призначених ними представників. Представники Учасників можуть бути постійними або 
призначеними на певний строк. Учасник вправі у будь-який час замінити свого представника у Загальних 
зборах Учасників, сповістивши про це інших Учасників. Учасник Компанії вправі передати свої повноваження 
на Загальних зборах Учасників іншому Учаснику або представникові іншого Учасника. 
Загальні збори Учасників обирають Генерального Директора Компанії.  
Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у Статутному капіталі. Одна частка Учасника у 
Статутному капіталі дорівнює одній гривні. Кожен Учасник має кількість голосів, пропорційну розміру його 
частки у Статутному капіталі: кожна частка Учасника у Статутному капіталі у процентному відношенні до 
загального розміру Статутного капіталу становить кількість голосів на Зборах. 
 
Компанія здійснює діяльність як Адміністратор НПФ (недержавних пенсійних фондів) та КУА (діяльність з 
управління активами НПФ та ПІФів (пайових венчурних фондів)). 
 
Як Адміністратор, Компанія  здійснює таку діяльність: 
- Ведення персоніфікованого обліку учасників пенсійних фондів відповідно до закону та інших нормативно -
правових актів; укладення пенсійних контрактів від імені фонду та контроль за їх дотриманням ; 
- Забезпечення прийому пенсійних внесків, що сплачуються до пенсійних фондів ; 
- Укладення договору на виплату пенсії на визначений строк від імені фонду ; 
- Розрахунок розміру пенсійних виплат і забезпечення здійснення пенсійних виплат учасникам фонду; 
- Надання зберігачу розпоряджень про перерахування грошових коштів для оплати витрат , що здійснюються 
за рахунок пенсійних активів відповідно до ст.48 Закону особам пенсійним фондам агентських та рекламних 
послуг , пов'язаних з його діяльністю ; 
- Забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності Фонду , складання та надання звітності у сфері 
недержавного пенсійного забезпечення в порядку , передбаченому чинним законодавством України . 
Також Адміністратор отримує від осіб , які здійснюють управління активами НПФ , інформацію про розмір 
прибутку  (збитку) від інвестування активів Фонду в обліковому періоді, звітності про управління активами 
Фонду. Розрахунок чистої вартості активів і чистої вартості одиниці пенсійних внесків ведеться окремо по 
кожному Фонду, кошти якого знаходяться в управлінні відповідно до Рішення № 339 11.08.2004, що 
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 січня 2005 за N 96 / 10376 про затвердження Положення про 
порядок визначення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду. 
Повний деталізований облік надходжень пенсійних внесків , розподіл інвестиційного прибутку ( збитку) Фонду 
по індивідуальних пенсійних рахунках учасників Фонду здійснюється в системі персоніфікованого обліку 
"Адміністратор НПФ», яка розроблена відповідно до  законодавства України. 
 
Здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів проводиться відповідно до 
розробленого «Внутрішнім положенням з адміністрування пенсійних фондів». Бухгалтерський облік пенсійних 
внесків вкладників кожного недержавного пенсійного фонду ведеться окремо на окремих субрахунках рахунку 
685 «Розрахунки з іншими кредиторами».  
 
Метою діяльності напрямку з управління активами є здійснення інвестиційної діяльності відповідно з 

інвестиційними деклараціями кожного недержавного пенсійного фонду, ПІФів,  укладених договорів, 
проведення інвестиційної політики Компанії. Функціями урахування напрямку з управління активами є збір, 
накопичення, обробка, аналіз і оцінка інформації про особливості та очікуваних змін ринку.  
Облік фінансових інвестицій ведеться окремо по кожному пенсійному фонду та ПІФам. 
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2. Умови здійснення діяльності в Україні 

В Україні відбуваються політичні та економічні зміни, які впливали та можуть і надалі впливати на діяльність 
підприємств, що працюють у цих умовах. Внаслідок цього здійснення операцій в Україні пов’язано з ризиками, 
які не є характерними для інших ринків.  

Як і інші великі вітчизняні підприємства, Компанія має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних, 
регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні. 

Починаючи з 01.08.2014 р. здійснення господарської діяльності підприємств  на території  Донецької області 
відбувається  в обставинах непереборної сили, а саме в умовах проведення в області антитерористичної 
операції, та дату закінчення їх терміну встановити неможливо. 

Форс-мажорні обставини призвели до  зменшення внесків до НПФ, що  відбулося внаслідок обмежень 
діяльності підприємств, що призводять внески до НПФ своїх робітників, в результаті пошкоджень залізничного 
та автомобіьного траспорту в ході конфлікту на сході України. 

Ця фінансова звітність за МСФЗ відображає оцінку керівництва щодо впливу умов здійснення діяльності в 
Україні на операції та фінансовий стан Компанії. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятися від 
оцінок керівництва. Вплив таких розбіжностей на операції та фінансовий стан може бути суттєвим. 

Світова криза ліквідності призвела, зокрема, до зниження рівня фінансування на ринку капіталу, зниження рівня 
ліквідності у промисловому та банківському секторах України. 

Керівництво не може достовірно оцінити вплив подальшого погіршення показників ліквідності фінансових 
ринків і підвищення нестабільності валютних і фондових ринків на фінансовий стан Компанії. Керівництво 
вважає, що воно вживає усіх необхідних заходів для підтримки стабільності бізнесу і позиції ліквідності 
Компанії за обставин, що склалися. 

3. Основні положення облікової політики 

Основа підготовки фінансової звітності.  Компанія підготувала свій перший повний пакет фінансової 
звітності згідно з МСФЗ на 31 грудня 2015 р. та за рік, що закінчиться на цю дату, така фінансова звітність  
підготовлена згідно з МСФЗ, які були чинні на зазначену дату. При підготовці фінансової звітності Компанія 
застосовувала обов’язкові виключення і наступні добровільні виключення, ретроспективно: 

Безперервна діяльність. Ця фінансова звітність була підготовлена на основі принципу безперервності 

діяльності, який передбачає реалізацію активів і виконання зобов’язань у ході звичайної діяльності. 
Керівництво вважає, що заходи, яких воно вживає  дозволять Компанії продовжувати безперервну діяльність у 
близькому майбутньому. У зв’язку з цим керівництво вважає, що принцип безперервності діяльності є 
належним для підготовки цієї  фінансової звітності за МСФЗ.   

Використання оцінок, припущень і суджень. Підготовка фінансової звітності за МСФЗ вимагає від 
керівництва формування певних суджень, оцінок та припущень, які впливають на застосування принципів 
облікової політики. Інформація про основні судження при застосуванні облікової політики, які мають 
найбільший вплив на суми, визнані у фінансовій звітності за МСФЗ. 

Функціональна валюта та валюта подання звітності. Національною валютою України є гривня, яка є 
функціональною валютою Компанії та валютою, в якій подається ця фінансова звітність за МСФЗ. Уся 
фінансова інформація, представлена в гривнях, була округлена до тисяч. Операції в іноземних валютах 
перераховуються у гривні за курсом обміну, встановленим на дату операції. Монетарні активи та 
зобов’язання, деноміновані в іноземних валютах на звітну дату, перераховуються у гривні за курсом обміну, 
встановленим на цю дату. Курсові різниці, що виникають у результаті перерахування, визнаються у прибутку 
або збитку. Немонетарні активи та зобов’язання, деноміновані в іноземних валютах, які відображаються за 
історичною вартістю, перераховуються у гривні за курсом обміну, встановленим на дату операції. 

Курси обміну основних валют до гривні, використані при підготовці фінансової звітності за МСФЗ, на 31 грудня 
2015 р. були такими: 1 долл. США = 21,046832 грн., 1 євро=23,155725 грн. (31 грудня 2014 р.1 долл. США 
= 15,768556 грн., 1 євро=19,232908 грн.). 

Основні засоби. Основні засоби оцінюються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченого зносу . 

Вартість придбання включає витрати, що безпосередньо відносяться до придбання активу. Вартість активів, 
створених за рахунок власних коштів, включає вартість матеріалів, заробітну плату основних працівників та 
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інші витрати, що безпосередньо відносяться до приведення активу у робочий стан для його цільового 
використання, витрати на демонтаж та перевезення, витрати на відновлення земель, на яких ці активи були 
розміщені. Якщо компоненти одиниці основних засобів мають різні строки корисного використання, такі 
компоненти обліковуються як окремі одиниці (значні компоненти) основних засобів. Прибутки та збитки від 
вибуття одиниці основних засобів визначаються шляхом порівняння суми надходжень від вибуття з 
балансовою вартістю основних засобів і визнаються у прибутку або збитку на нетто-основі. 
 
Витрати на заміну компоненту одиниці основних засобів визнаються у складі балансової вартості цієї одиниці, 
якщо існує вірогідність отримання Компанією економічних вигод від цього компонента у майбутньому, та якщо 
його вартість може бути достовірно оцінена. При цьому відбувається припинення визнання балансової 
вартості заміненого компонента. Витрати на повсякденне обслуговування основних засобів визнаються у 
прибутку або збитку у тому періоді, в якому вони були понесені. 
 
Знос. Знос нараховується на вартість, що амортизується, яка є вартістю придбання активу. Знос визнається у 
прибутку або збитку за прямолінійним методом протягом оцінених строків корисного використання кожного 
компонента одиниці основних засобів, оскільки це найбільш точно відображає очікуване використання 
майбутніх економічних вигод, притаманних цьому активу. Знос орендованих активів не нараховується. Знос 
землі не нараховується. 
 
Оцінені строки корисного використання основних засобів у поточному та порівняльному періодах є такими: 
 

 Строки корисного використання в роках 
Будівлі та споруди від 15 до 60 
Машини та обладнання від 5 до 35 
Транспортні засоби від 5 до 25 
Приладдя та інвентар від 1 до 10 

 
 
 
Ліквідаційна вартість не встановлювалась.  Методи нарахування зносу, строки корисного використання  
переглядаються на кінець кожного фінансового року і коригуються відповідним чином. 
 
Нематеріальні активи. Нематеріальні активи, які були придбані , оцінюються за вартістю придбання за 

вирахуванням накопиченої амортизації.  
 
Амортизація нараховується на вартість придбання активу . Амортизація визнається у прибутку або збитку за 
прямолінійним методом протягом оцінених строків корисного використання нематеріальних активів починаючи 
з дати, коли активи є готовими до експлуатації, оскільки це найбільш точно відображає очікуване 
використання майбутніх економічних вигод, притаманних цьому активу. Оцінені строки корисного 
використання нематеріальних активів складають: 
 

 Строки корисного використання в роках 
Програмне забезпечення та інші від 2 до10 

 
 У разі знецінення балансова вартість нематеріальних активів списується до найбільшої з: вартості, яка може 
бути отримана в результаті їх використання, або справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж. 
 
Запаси. Запаси відображаються за фактичною вартістю. При відпустці запасів у виробництво і іншому вибутті 
вони оцінюються за методом ідентифікованої собівартості. За взаємозамінним запасам допускається при 
вибутті використання середньозваженого методу оцінки.  
 
Дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість – це фінансові активи з фіксованими платежами 
або з платежами, які можуть бути визначені, що не мають котирування на активному ринку. Початкове 
визнання таких активів здійснюється на дату їх виникнення за справедливою вартістю плюс будь-які витрати, 
що прямо відносяться на здійснення операцій. Дебіторська заборгованість включає торгову та іншу 
дебіторську заборгованість. 

Класифікація фінансових активів. Компанія класифікує фінансові активи в наступні категорії: кредити, 

дебіторська заборгованість. 
 
Кредити та дебіторська заборгованість.  

 
Кредити та дебіторська заборгованість представляють собою фінансову заборгованість, яка створюється 
Компанією шляхом надання грошей, товарів чи послуг безпосередньо боржникові. Кредити та дебіторська 
заборгованість в основному складаються з торгової та іншої дебіторської заборгованості. Вони включаються 
до складу поточних оборотних активів, за винятком тих, за якими термін погашення більше 12 місяців після 
звітної дати. Такі класифікуються як необоротні активи. 
Фінансових активів доступних для продажу Компанія не має.  
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Первісна оцінка фінансових інструментів. Основні фінансові інструменти Компанії включають  грошові 
кошти та їх еквіваленти. Компанія має ряд інших фінансових інструментів, таких як дебіторська та 
кредиторська заборгованості, які виникають безпосередньо у своїй діяльності. 

Фінансові активи та зобов’язання Компанії під час первісного визнання оцінюються за їхньою справедливою 
вартістю плюс витрати, пов’язані з угодою. Найкращим підтвердженням справедливої вартості під час 
первісного визнання є ціна угоди. Прибуток або збиток враховується під час первісного визнання лише у тому 
випадку, коли між справедливою вартістю та ціною угоди виникає різниця, яка може бути підтверджена іншими 
спостережуваними в цей час на ринку угодами з аналогічним фінансовим інструментом або ж оцінюючим 
методом, у якому в якості вхідних змінних використовуються виключно фактичні данні ринків. 

Подальша оцінка фінансових інструментів. Після первісного визнання, фінансові зобов’язання і 
дебіторська заборгованість Компанії обліковуються за справедливою вартістю. 

Балансова вартість фінансових активів та зобов’язань з терміном погашення менше одного року, за 
вирахуванням будь-яких визначених кредитових операцій, передбачається бути їхньою справедливою 
вартістю. Справедлива вартість фінансових зобов’язань визначається шляхом дисконтування майбутніх 
грошових потоків,  використовуючи поточну ринкову процентну ставку, наявну у розпорядженні Компанії для 
аналогічних фінансових інструментів, якщо дисконтування має суттєвий вплив на формування фінансових 
результатів. 

Резерв під знецінення кредитів та дебіторської заборгованості не створювався.  

Припинення визнання фінансових активів. Компанія припиняє визнавати фінансові активи коли (а) активи 

погашені або права на грошові потоки від активів, минули, або (б) Компанія передала фактично всі ризики і 
вигоди від володіння активами, або (в) Компанія не передала, ані зберегла фактично всі ризики і вигоди від 
володіння активами, але й не зберегла контроль. Контроль зберігається, якщо контрагент не має практичної 
можливості продати актив в повному обсязі непов’язаній третій стороні без додаткових обмежень на продаж. 

Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти включають залишки грошових коштів у 

касі та на поточних рахунках.  

Податок на додану вартість («ПДВ»). ПДВ Компанія не ураховивала у 2015 році згідно законодавству 
України (пп.196.1.1.  та 196.1.3. Ст.196 НКУ). 

Подальші кредити та інші фінансові зобов’язання. Кредитів та інші фінансові зобов’язання  Компанія не 

має. 

Капіталізація витрат на позики Компанія не має.  

Векселі. Компанія не випускає довгострокових векселів, але приймає векселі від клієнтів (випущені клієнтами 
або третіми особами) в рахунок погашення дебіторської заборгованості.  

Торгова та інша кредиторська заборгованість. Заборгованість за основною діяльністю нараховується по 
факту виконання контрагентом своїх договірних зобов’язань і оцінюються за справедливою вартістю. 

Аванси отримані Компанія не має. 

Резерви майбутніх витрат і платежів  Компанія не має. 

Умовні активи і зобов’язання. Умовні активи не відображаються у фінансовій звітності, але розкриваються, 
коли надходження економічних вигод є ймовірним. 

Умовні зобов’язання не відображаються у фінансовій звітності, коли цілком імовірно, що відтік економічних 
ресурсів буде потрібен для погашення зобов’язання та сума зобов’язання може бути достовірно оцінена. 
Умовні зобов’язання розкриваються, якщо імовірність відтоку ресурсів є малоймовірною.  

Податок на прибуток. Податок на прибуток відображається у фінансовій звітності відповідно до вимог 
законодавства, які діють або по суті вступили в силу на кінець звітного періоду. Витрати з податку на прибуток 
включають поточний та відстрочений податки і визнаються у прибутку або збитку за рік, якщо тільки вони не 
повинні бути відображені в складі іншого сукупного доходу або капіталу у зв'язку з тим, що відносяться до 
операцій, що відбивається також у складі іншого сукупного доходу або капіталу в тому ж або в якомусь іншому 
звітному періоді. 
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Поточний податок представляє собою суму, яку передбачається сплатити або відшкодувати з бюджету щодо 
оподатковуваного прибутку або збитку за поточний та попередні періоди. Оподатковувані прибутки або збитки 
розраховуються на підставі оцінки, якщо фінансова звітність затверджується до подачі відповідних податкових 
декларацій. Податки, відмінні від податку на прибуток, відображаються у складі операційних витрат. 

Відстрочені податковів Компанія не має. 

Визнання виручки. Реалізація послуг визнається в тому обліковому періоді, в якому дані послуги були надані, 
виходячи зі ступеня завершеності конкретної операції, що оцінюється пропорційно частині фактично наданих 
послуг у загальному обсязі послуг, які повинні бути надані за договором. Виручка  без ПДВ і знижок. Величина 
виручки визначається за справедливою вартістю винагороди, отриманої або яка підлягає отриманню. 

Визнання витрат. Витрати обліковуються за методом нарахування.  

Виплати працівникам: Програма з визначеними внесками. Компанія здійснює обов'язковий єдиний 
соціальний внесок  до Пенсійного фонду України щодо своїх співробітників. Внесок розраховується як відсоток 
від поточних нарахованих зарплат та відносяться на витрати по мірі їх виникнення.  

Фінансові доходи і витрати. Фінансові доходи включають в себе доходи від  процентів банків.  

Фінансових витрат Компанія не має. 

Ключові бухгалтерські оцінки та судження у застосуванні облікової політики 

Компанія робить оцінки та судження, які впливають на суми активів та зобов’язань, що будуть визнанні 
протягом наступного фінансового року. Оцінки та судження постійно аналізуються і ґрунтуються на досвіді 
керівництва та інших факторів, включаючи очікування майбутніх подій, які вважаються відповідними в 
обставинах, що склалися. Керівництво також використовує деякі судження, крім тих які вимагають оцінок, в 
процесі застосування облікової політики. Судження, які істотно впливають на суми, визнані в цій фінансовій 
звітності, та оцінки, які можуть привести до істотного коригування балансової вартості активів та зобов’язань 
протягом наступного фінансового року, включають: 

Знецінення основних засобів. Компанія зобов’язана виконувати тести на знецінення своїх генеруючих 
одиниць. Одним з визначальних чинників у визначенні генеруючої одиниці є можливість вимірювати незалежні 
потоки грошових коштів для тієї одиниці. 

Знецінення торгівельної та іншої дебіторської заборгованості. Керівництво оцінює ймовірність 
погашення торгівельної та іншої дебіторської заборгованості на основі аналізу індивідуальних рахунків. 
Фактори, що приймаються до уваги, включають аналіз строків виникнення та прострочення торгівельної та 
іншої дебіторської заборгованості у порівнянні з наданими покупцю термінами сплати, а також фінансовий 
стан і історія розрахунків з клієнтом. Якщо фактичне погашення заборгованості менше ніж у порівнянні з 
очікуваннями керівництва, Компанії необхідно буде визнати додаткові витрати від знецінення. 

Відстрочені податкові активи  Компанія не має. 
Відстрочені податкові зобов'язання  Компанія не має. 

Компанія  не має інших довгострокових активів. 

 Податкове законодавство. Українське податкове, валютне та митне законодавство продовжує розвиватися. 
Суперечливі правила є предметом різних інтерпретацій. Керівництво Компанії вважає, що ці інтерпретації 
відповідні і стійкі, але немає гарантії того, що можуть бути надані на виклик з боку податкових органів. 

Операції зі зв’язаними сторонами. В ході своєї звичайної діяльності Компанія не укладала угоди зі 
зв’язаними сторонами у 2015 році.  

Застосування нових або змінених стандартів і інтерпретацій 

Компанія застосовує наступні нові або переглянуті стандарти і інтерпретації, випущені Комітетом з 
Міжнародних стандартів фінансової звітності та Комітетом з інтерпретацій Міжнародних стандартів фінансової 
звітності (далі - «КМСФЗ»), які вступили в дію та відносяться до  фінансової звітності Товариства для річних 
періодів, що розпочинаються з 1 січня 2014 року. Набуває чинності новий документ Комітету з роз'яснень 
міжнародних стандартів фінансовій звітності і лімітовані зміни ряду міжнародних стандартів : 

 
- МСФЗ (IAS) 32 "Фінансові інструменти: представлення інформації" і МСФО (IFRS) 7 "Фінансові 
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інструменти: розкриття інформації" : взаємозалік фінансових активів і фінансових зобов'язань (зміни 

випущені 16 грудня 2011 року); 
 

- МСФЗ (IFRS) 10 "Консолідована фінансова звітність", МСФО (IFRS) 12 "Розкриття інформації про 
частки участі в інших суб`єктах господарювання" і МСФО (IAS) 27 "Консолідована та окрема фінансова 
звітність": виключення відносно консолідації для інвестиційних організацій (поправки випущені 31 жовтня 

2012 року); 
 

-  Роз'яснення Комітету з роз'яснень МСФЗ (IFRIC) 21 "Обов'язкові платежі": в цьому Роз'ясненні 

викладається порядок обліку зобов'язань по оплаті зборів, відмінних від податку на прибуток (Роз'яснення 
випущене 20 травня 2013 року); 

 
-  МСФЗ (IAS) 36 "Зменшення корисності активів": поправки обмеженої сфери дії до розкриття інформації 

про знецінення для нефінансових активів (випущені 29 травня 2013 року) 
 

-  МСФЗ (IAS) 39 "Фінансові інструменти: визнання і оцінка": поправки відносно новації похідних 

фінансових інструментів (випущені 27 червня 2013 року). 
  

-  з 1 липня 2014 року набула чинності зміна в МСФЗ (IAS) 19 "Виплати працівникам": поправка, що 

роз'яснює облік внесків в плани, що зобов'язали працівників або треті сторони робити внески для покриття 
витрат на виплату винагород (випущені 21 листопада 2013 року). 
 
На думку керівництва, вищезазначені зміни суттєво не вплинуть на фінансову звітність Компанії. 
 
 

4. Нові положення бухгалтерського обліку. 
 
     МСФЗ, які обов’язкові для застосування вперше за рік, що закінчився 31.12.2015 р. 

Компанія застосовує наступні нові або переглянуті стандарти і інтерпретації, випущені Комітетом з 
Міжнародних стандартів фінансової звітності та Комітетом з інтерпретацій Міжнародних стандартів фінансової 
звітності (далі - «КМСФЗ»), які вступили в дію та відносяться до  фінансової звітності Товариства для річних 

періодів, що розпочинаються з 1 січня 2015 року, які набувають чинності як новий документ Комітету з 
роз'яснень міжнародних стандартів фінансовій звітності і лімітовані зміни ряду міжнародних стандартів: 
Поправки до МСБО 19 «Винагород працівникам»  дата випуску- листопад 2013 р. застосовуються до річних 
періодів, які починаються  з 1.07.2014 р.. Поправка, що роз'яснює облік внесків в плани, що зобов'язали 
працівників або треті сторони робити внески для покриття витрат на виплату винагород 
Щорічні вдосконалення 2010-2012 дата випуску- грудень 2013 р. застосовуються до річних періодів, які 
починаються  з 1.07.2014 р. 
Щорічні вдосконалення 2011-2013 дата випуску- грудень 2013 р. застосовуються до річних періодів, які 
починаються  з 1.07.2014 р. 
 
                                  Стандарти, які були завершені, але ще не вступили в силу:  

        Наступні стандарти та поправки до існуючих стандартів, які відносяться до фінансової звітності 
Товариства, але які не набрали чинності для фінансових періодів, що починаються с 01 січня 2013 року або 
після цієї дати, та які Компанія не застосувала достроково: 
1. МСФЗ -9  « Финансові інструменти»  дата випуску- липень 2014 р. застосовуються до річних періодів, які 

починаються  з 1.01.2018 р. Стандарт змінює класифікацію та оцінку фінансових активів. Класифікація 
фінансових активів залежить від застосовуваної в компанії бізнес-моделі управління ризиками та 
характеристик грошових потоків, передбачених договором. Оцінка можлива за амортизованою вартістю, за 
справедливою вартістю, а також стандарт вводить нову категорію оцінки – оцінка за справедливою вартістю 
через інший сукупний дохід (ССПСД). Облік за ССПСД допускається щодо наявних фінансових активів у 
рамках бізнес-моделі, цілі якої досягаються за рахунок отримання передбачених договором потоків грошових 
коштів, так і продажу фінансових активів. 
2. МСФЗ -14 «Рахунки відстрочених тарифних регулювань» дата випуску- січень 2014 р. застосовуються 

до річних періодів, які починаються  з 01.01.2016 р. Цей стандарт встановлює порядок обліку залишків на 
відкладених рахунках тарифного регулювання. Дія стандарту поширюється тільки на організації, що вперше 
застосовують МСФЗ. 
У частині розкриття  встановлено вимогу про розкриття інформації про характер регулювання тарифів, в 
результаті яких були визнані відкладені рахунки, а також про ризики, пов'язані з регулюванням тарифів.  
3. МСФЗ -15  « Виручка за договорами з клієнтами» дата випуску- травень  2014 р. застосовуються до 

річних періодів, які починаються  з 01.01.2018 р. Ключовий момент стандарту визначає величину виручки у 
розмірі очікуваної плати за переданий товар або надану послугу. З введенням стандарту виручка від 
сервісного договору буде ділитися на два компонента: виручка від продажу активу (визначається за 
справедливою вартістю) і власне виручка від надання послуг, яка буде визнаватися в розмірі меншому, ніж 
обумовлено в договорі, якраз на суму виділеного компонента. 
 4. МСФЗ -17 «Оренда»  дата випуску- січень 2016 р. застосовуються до річних періодів, які починаються  з 

01.01.2018 р. 

https://translate.google.com.ua/
https://translate.google.com.ua/
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5. Поправки 2015 до МСФЗ для підприємств малого та середнього бізнесу дата випуску- травень  2014 р. 

застосовуються до річних періодів, які починаються  з 01.01.2018 р.. 
6. Поправки до МСФЗ-  11 «Спільна діяльність», Поправки до МСБО 16 «Основні засоби» і МСБО 38  
«Нематеріальні активи» дата випуску- травень  2014 р. застосовуються до річних періодів, які починаються  з 

01.01.2016 р.. Після внесення поправок до МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби» забороняється застосування 
методу амортизації на основі виручки у відношенні об'єктів основних засобів, так як метод відображає 
характер економічних вигод, що генеруються активом, а не споживання майбутніх економічних вигод від цього 
активу. 
Аналогічна логіка доречна і для МСФЗ (IAS) 38 «Нематеріальні активи» – виручка не може бути належною 
підставою для амортизації нематеріального активу, крім двох випадків: коли нематеріальний актив 
виражається як міра виручки, а також коли виручка і споживання економічних вигод від використання 
нематеріального активу тісно взаємопов'язані. 
В обидва стандарту вводяться поправки про те, що очікуване майбутнє зниження ціни продажу продукту, 
одержуваного з допомогою активу, може вказувати на зменшення майбутніх економічних вигод, пов'язаних з 
активом. 
7. Поправки до МСБО 16 «Основні засоби» і МСБО 41 «Сільське господарство»  дата випуску- червень  

2014 р. застосовуються до річних періодів, які починаються  з 01.01.2016 р. Відтепер біологічні активи, які 
відповідають визначенню плодоносного рослини, мають відображатися в обліку як основні засоби згідно 
МСФЗ (IAS) 16 і оцінюватися за вартістю придбання або за переоціненою вартістю. 
Плодоносні рослини – це живі, плодоносні більше одного періоду рослини, використовувані при виробництві 
чи постачанні сільськогосподарської продукції, ймовірність продажу яких сільськогосподарської продукції 
невелика (за винятком продажу в якості відходів). 
В цілях зниження витрат при переході на нові правила обліку дозволено використовувати справедливу 
вартість як умовну первісну вартість для плодоносних рослин. 
Сільськогосподарська продукція, отримана від плодоносних рослин, як і раніше враховується згідно МСФЗ 
(IAS) 41, а державні субсидії, пов'язані з плодоносними рослинами, – згідно МСФЗ (IAS) 20 «Облік державних 
субсидій і розкриття інформації про державну допомогу». 
8. Поправки до МСБО 27 «Консолідована та окрема фінансова звітність» дата випуску- серпень  2014 р. 

застосовуються до річних періодів, які починаються  з 01.01.2016 р. 
9. Поправки до МСФЗ 10 «Події після звітного періоду» і МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані 
підприємства»  дата випуску- вересень  2014 р. застосовуються до річних періодів, які починаються  з 

01.01.2016 р. 
10. Щорічні вдосконалення 2012-2014:   

- МСФЗ – 4 «Страхові контракти»  
- МСФЗ -  7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» 
- МСБО - 19 «Виплати працівникам» 
 - МСБО -  34 «Проміжна фінансова звітність» 

дата випуску- вересень  2014 р. застосовуються до річних періодів, які починаються  з 01.01.2016 р. 
11. Поправки до МСБО-1 «Подання фінансової звітності» МСФЗ- 10 «Консолідована фінансова 
звітність», МСФЗ -12  «Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання» і 
МСБО -28 «Інвестиції в асоційовані підприємства» дата випуску- грудень 2014 р. застосовуються до річних 

періодів, які починаються  з 01.01.2016 р. 
12. Поправка до МСБО -12 «Податки на прибуток» дата випуску- січень  2016 р. застосовуються до річних 

періодів, які починаються  з 01.01.2017 р. 
 
Керівництво Компанії оцінює вплив змінених стандартів на її фінансову звітність як несуттєвий. 
 
 
Наразі керівництво Компанії оцінює вплив змінених стандартів на її фінансову звітність. 

5. Операції із зв’язаними сторонами. 

Зв’язані сторони визначаються у Міжнародному стандарті бухгалтерського обліку 24. Сторони вважаються 
зв’язаними у тому випадку, коли одна сторона має можливість контролювати іншу сторону або здійснює 
суттєвий вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових та операційних рішень. Під час визначення зв’язаної 
сторони увага спрямована на суть цих відносин, а не лише на юридичну форму.   
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Д.С.» володіє 97,6% 
Статного капіталу Компанії. В ході своєї звичайної діяльності Компанія не укладала угоди зі зв’язаними 
сторонами.  
 

6. Основні засоби ( рядки 1010-1012 Балансу) 

Згідно облікової політики Компанія обрала метод оцінки основних засобів за моделлю собівартості, що 
відображено в параграфі  30 МСБО 16 «Основні засоби». Модель собівартості передбачає  після визнання 
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об’єкта основних засобів облік за його історичною вартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які 
накопичені збитки від зменшення корисності.   

Рух основних засобів представлений таким чином: 

у тисячах гривень 

Земельні 
ділянки 

Капітальні 
витрати на 
поліпшення 

будівель 

 
будівлі 

споруди та 
передавальні 

пристрої 

 
Машини   

та 
облад-
нання 

 
Транспортні 

засоби 

 
Прилади 

та 
інвентар 

 
Інші 

 
Усього 

Сальдо на 31 грудня 
2014 

  
      

Вартість    187  69 20 276 
Накопичений знос  та 
збитки від зменшення 
корисності 

  

 (156)  (61) (20) (237) 

Чиста балансова 
вартість на 31 
грудня 2014 

 
 
 

 

 31  8 0 39 

 
  

      
Надходження    1    1 
Вибуття    (0)  (0)   
Вибуття зносу      (1)  (1) 
Нарахований знос    (8)  (4)  (12) 
Знецінення     - - -  - 
Передачі        - 
Курсові різниці    - - -  - 
         

Сальдо на 31 грудня 
2015 

  
      

Вартість 
 
 

 
 188  69  277 

Накопичений знос  та 
збитки від зменшення 
корисності 

  

 (164)  (66) (20) (250) 

Чиста балансова 
вартість на 31 
грудня 2015    24  3 0 27 

         

Станом на 31 грудня 2015 основних засобів у  заставі не має.  
Первіснаї вартість об’єктів повністю  амортизованих основних засобів - 229 тис. грн.. 
 

7. Нематеріальні активи ( рядки 1000-1002 Балансу) 

Рух нематеріальних активів, програмного забезпечення ,  протягом року, що закінчився 31 грудня 2015 р., 
представлений таким чином: 
 

у тисячах гривень 

Вартість Накопичена 
амортизація 

Чиста 
балансова 

вартість 
    

Сальдо на 31 грудня 2014 659 (438) 221 
    

    

Надходження 
  

 
 

 

Вибуття (0) (39)   
    

Сальдо на 31 грудня 2014 659 (477) 182 
    

    

 
У 2015 році амортизаційні витрати у сумі 51 тис. грн. були включені до складу адміністративних витрат. 
 

 
 
 
8. Довгострокові інші фінансові інвестиції (рядки 1035 Балансу) 
 
Довгострокові інші фінансові інвестиції складаються з акцій українських емітентів на суму 12420 тис 
грн. 



ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
 

 

19 
 

 
 
9. Довгострокова дебіторська заборгованість 
 
Довгострокової дебіторської заборгованості Компанія склала 21469 тис грн., з них: довгострокові векселі 
склали – 18286 тис. грн. 

10. Запаси 

у тисячах гривень  31 грудня 2015 31 грудня 2014 
    

Сировина та матеріали    
Готова продукція    
Незавершене виробництво    
Паливо    
Запасні частини    
МШП    
    

    

Усього запасів    
    

 
Станом на 31 грудня 2015 року, сировини та матеріалів у заставі немає.  
 

11. Аванси видані ( рядок 1130 Балансу) Компанія не має. 

12. Торгова та інша дебіторська заборгованість ( рядки Балансу 1125, 1135, 1155)  

у тисячах гривень  31 грудня 2015 31 грудня 2014 
    

Фінансові активи    
Торгова дебіторська заборгованість  155 35 
    
    

Усього фінансових активів  155 35 
    

Не-фінансові активи    
Аванси видані на податки    26 
Інша дебіторська заборгованість  67 159 
    
    

Усього торгової та іншої дебіторської заборгованості  222                                                      220 
    

 
 
Строки виникнення торгової та іншої фінансової дебіторської заборгованості представлені таким чином: 
 
у тисячах гривень  31 грудня 2015 31 грудня 2014 
    

Усього не прострочена та не знецінена  167 154 
Прострочена але не знецінена  55 66 
- прострочена понад один рік    

    

Усього       222 220 

 
 
Справедлива вартість торгової та іншої дебіторської заборгованості, яка буде сплачена в межах одного року, 
приближена до її балансової вартості на обидві балансові дати. 
 
Інша дебіторська заборгованість представлена таким чином: 
 
 
у тисячах гривень  31 грудня 2015 31 грудня 2014 
    

Розрахунки з постачальниками                                                              4 3 
Розрахунки з робітниками                                                                     18 38 
Розрахунки з іншими дебіторами  45 118 
    

    

Інша дебіторська заборгованість       67 159 
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13. Грошові кошти та їх еквіваленти ( рядки 1165, 1166, 1167 Балансу) 

у тисячах гривень  31 грудня 2015 31 грудня 2014 
    

Грошові кошти у касі    
Грошові кошти на банківських рахунках до запитання UAH  3 36 
Грошові кошти на банківських рахунках до запитання USD    
Грошові кошти на банківських рахунках до запитання EUR    
    

    

Усього грошові кошти та їх еквіваленти       3 36 
    

14. Статутний капітал  

Станом на 31 грудня 2015 року Власний капітал ТОВ «Всеукраїнська управляюча компанія» складає 

34097 тис. грн. Заявлений статутний капітал складає 30000 тис. грн. Вартість чистих активів станом на 

31.12.2014 р. більше суми статутного капіталу на 4097 тис. грн., що  відповідає вимогам ст.155 Цивільного 

кодексу України та п.12 гл.3 ІІ розділу Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому 

ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з 

управління активами), затверджених Рішенням НКЦПФР від 23.07.2013 р. №1281. 

15. Інші забезпечення  

Інших забеспечень довгострокових не було. 

16. Векселі видані 

Векселів виданих Компанія не має. 

17. Торгова та інша кредиторська заборгованість ( рядки 1615 - 1695 Балансу) 

    
    

 

у тисячах гривень  31 грудня 2015 31 грудня 2014 
    

Торгова кредиторська заборгованість  197 138 
Заробітна плата та відповідні нарахування  17 26 
Зобов’язання за інші фінансові інструменти  12 9 
    

    

Усього фінансові зобов’язання у складі торгової та 
іншої кредиторської заборгованості   226 173 

    

 
 
 

18. Податки до сплати, крім податку на прибуток 

у тисячах гривень  31 грудня 2015 31 грудня 2014 
    

Податки, зобов’язання з нарахованої 
заробітної плати  4 4 

Інші податки  
 

0 
 

0 
    

    

Усього податки до сплати, крім 
податку на прибуток  4 4 
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19.   Доходи від основної діяльності ( рядок 2000 Ф. № 2) 
Аналіз доходів від основної діяльності згідно категорій представлені таким чином: 
 

у тисячах гривень  2015 
   

Реалізація послуг  1684 
   

   

Усього  1684 
   

 
Аналіз доходів від основної діяльності по регіонам представлені таким чином: 
 
у тисячах гривень  2015 
   

Реалізація в Україні  1684 
Реалізація у інших країнах  - 
   

   

Усього  1684 
   

20. Собівартість реалізованої продукції ( рядок 2050 Ф.№ 2) 

у тисячах гривень  2015 
   
   

   

Усього  0 
   

21. Витрати на реалізацію і доставку ( рядок 2150 ф.№2) 

у тисячах гривень  2015 
   
   

   

Усього  0 
   

 
 

22. Адміністративні витрати (Рядок 2130 ф. №2) 
у тисячах гривень  2015 
   

Інформаційно-консультаційні послуги  478 
Заробітна плата та відповідні нарахування  443 
Витрати з придбання послуг  126 
Податки і обов’язкові платежі  - 
Знос та амортизація  51 
Матеріали  46 
Транспортування  0 
Витрати на зв’язок  16 
Інші витрати  96 
   

   

Усього  1256 
   

23. Інші операційні  доходи та витрати ( Рядки 2120, 2180 ф.№ 2) 

у тисячах гривень  2015 
   

Доход від списання кредиторської заборгованості  25 
   

Усього інші доходи  25 
   

   

Витрати від списання дебіторської заборгованості  (129) 
   

Усього інші витрати  (129) 
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24. Фінансові доходи та витрати ( рядок 2220  Ф.№ 2) 

у тисячах гривень  2015 
   

   

   

Усього фінансові доходи  0 
   

   

Відсоткові витрати з кредитів та позик   
   

   

Усього фінансові витрати   
   

   

Усього фінансові доходи/ (витрати)  0 
   

25. Інші доходи та витрати ( Рядки 2240, 2255 ф.№ 2) 

у тисячах гривень  2015 
   
   

Усього інші доходи  0 
   

   

Витрати від  уцінки фінансових інвестицій  (262) 
   

Усього інші витрати  (262) 
   

   

26. Податок на прибуток 

Витрати з податку на прибуток за рік, що закінчився 31 грудня, представлені таким чином:  

у тисячах гривень  2015 
   

Витрати з поточного податку  (11) 
   

   

Усього витрат/(відшкодування) з податку на прибуток  (11) 
   

 
Поточна ставка податку на прибуток починаючи с 1 січня 2014 року зменшилась з 19% до 18% згідно 
Податкового кодексу України. В 2015 році ставка податку становила 18%. 
 
Відстрочені податкові активи та зобов’язання оцінені за тією ставкою податку на прибуток, яка буде діяти у 
період реалізації цих активів або погашення зобов’язань згідно з Податковим кодексом. 
 
 
Відмінності між МСФЗ і податковим законодавством України не призвели до виникнення тимчасових різниць 
між балансовою вартістю активів і зобов’язань в цілях складання фінансової звітності і їх базою для 
розрахунку податку на прибуток.  
 

27. Умовні і договірні зобов'язання, операційний ризик 

Податкове законодавство. Українське податкове і митне законодавство допускає різні тлумачення і 
схильне до частих змін. Інтерпретація керівництвом Компанії цього законодавства стосовно її операцій і 
діяльності може бути оскаржена відповідними державними органами. Податкові органи можуть дотримуватися 
жорсткішої позиції і застосовувати складніші підходи при інтерпретації законодавства і оцінці нарахувань. У 
поєднанні з можливими заходами по підвищенню сум податкових надходжень в цілях поповнення державного 
бюджету, вказані вище обставини можуть значно збільшити рівень і частоту перевірок податкових інспекцій. 
Зокрема, існує вірогідність, що операції і діяльність, які у минулому не оскаржувалися, будуть оскаржені. Як 
наслідок, можуть бути нараховані значні додаткові податки, пені і штрафи. Податкові перевірки можуть 
охоплювати три календарні роки діяльності, що безпосередньо передували року перевірки. При певних 
обставинах перевірка може поширюватися на попередні періоди. 
 
Судові справи. До Компанії періодично, в ході поточної діяльності, можуть поступати позовні вимоги. 
Виходячи з власної оцінки, а також консультацій внутрішніх професійних юристів, керівництво вважає, що вони 
не приведуть до яких-небудь істотних збитків. 
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28. Управління фінансовими ризиками 

Функція управління ризиками Компанії здійснюється відносно фінансових ризиків, операційних і юридичних 
ризиків. Фінансовий ризик включає ринковий ризик, кредитний ризик і ризик ліквідності. Головним завданням 
функції управління фінансовими ризиками є мінімізувати потенційний негативний ефект на фінансовий 
результат Компанії для тих ризиків, якими можна керувати і які являються непрофільними для коксохімічної 
галузі. Управління операційним і юридичним ризиками повинно забезпечувати надійне функціонування 
внутрішньої політики і процедур Компанії в цілях мінімізації цих ризиків. 
 
Кредитний ризик. Компанія не схильна до кредитного ризику, а саме ризику того, що одна сторона не 

виконає свої обв’язки згідно контрактних умов оплати.  
 
Ринковий ризик. Компанія схильна до дії ринкових ризиків. Ринкові ризики пов’язані з відкритими позиціями 
по а) іноземним валютам, б) процентним активам і зобов’язанням і в) пайовим інструментам, які схильні до 
ризику загальних і специфічних змін на ринку. Компанія не встановлює лімітів відносно сум прийнятного 
ризику. Проте застосування цього підходу не може запобігти збиткам понад ці ліміти у разі істотних змін на 
ринку. 

Валютний ризик. У Компанія не виникає валютний ризик. 

Інший ціновий ризик. Компанія схильна до обмеженого ризику зміни ціни акцій. 

Ризик ліквідності. Ризик ліквідності – це ризик того, що компанія матиме труднощі при виконанні фінансових 
зобов’язань. Компанія схильна до ризику у зв’язку з щоденною необхідністю використання наявних грошових 
коштів. Ризиком ліквідності керує менеджмент Компанії. Керівництво щомісячно контролює прогнози руху 
грошових коштів Компанії. Компанія намагається підтримувати стійку базу фінансування, що складається з 
кредиторської заборгованості по основній діяльності і іншій кредиторській заборгованості. Фінансовий 
менеджер контролює щоденну позицію по ліквідності Компанії. 

29. Управління капіталом 

Завданням Компанії в області управління капіталом є забезпечення здатності Компанії продовжувати 
безперервну діяльність, забезпечуючи учасникам прийнятний рівень доходності. Для підтримки і регулювання 
структури капіталу Компанія може емітувати нові долі або продавати активи з метою зменшення 
заборгованості.  

Як і інші компанії, Компанія здійснює контроль за капіталом виходячи із співвідношення власних і позикових 
коштів. Компанія вважає, що загальна сума капіталу під управлінням складає суму капіталу, відображеного у 
звіті про фінансове положення. 

   31 грудня 2015 
    

Усього позикового капіталу   0 
Усього капіталу   34097 
Коефіцієнт співвідношення позикового 
капіталу до власного 

  0 % 

    

 

30. Справедлива вартість фінансових інструментів 

Справедлива вартість є сумою, на яку можна обміняти фінансовий інструмент в ході поточної операції між 
зацікавленими сторонами, за винятком випадків вимушеного продажу або ліквідації. Найкращим 
підтвердженням справедливої вартості є котирувана на активному ринку ціна фінансового інструменту. 
 
Справедлива вартість фінансових інструментів визначалася Компанією виходячи з наявної ринкової 
інформації (якщо вона існувала) і належних методів оцінки. Проте для інтерпретації ринкової інформації в 
цілях визначення справедливої вартості необхідно застосовувати професійні судження. Економіка України 
продовжує проявляти деякі характерні особливості, властиві ринкам, що розвиваються, а економічні умови 
продовжують обмежувати об’єми активності на фінансових ринках. Ринкові котирування можуть бути 
застарілими або відображати вартість продажу за низькими цінами і тому не відображати справедливу 
вартість фінансових інструментів. При визначенні справедливої вартості фінансових інструментів керівництво 
використовує усю наявну ринкову інформацію та своє судження щодо справедливої вартості фінансових 
інвестицій. 
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Фінансові інструменти, які враховуються за справедливою вартістю. Грошові кошти та їх 
еквіваленти обліковуються за справедливою вартістю.  

Фінансові активи, які обліковуються за амортизованою вартістю.  

Фінансових активів, які обліковуються за амортизованою вартістю Компанія не має.  

Зобов’язання, які обліковуються за амортизованою вартістю. 

Зобов’язань, які обліковуються за амортизованою вартістю Компанія не має. 

31. Події після звітної дати.  

Не було подій, які потребують розкриття в фінансовій звітності. 

Перше застосування МСФЗ 

Компанія уперше підготувала річну фінансову звітність відповідно до МСФО. 1 січня 2015 р. є датою, 
починаючи з якої Компанія застосовує МСФЗ. Окрім деяких виключень, МСФЗ (IFRS) 1 вимагає 
ретроспективного застосування версії стандартів і інтерпретацій МСФЗ,  дійсних на 31 грудня 2014 р. При 
підготовці цієї фінансової звітності Фонд застосовувала обов'язкові виключення з урахуванням 
ретроспективного застосування. 
 
Виключення з точки зору ретроспективного застосування, які є обов'язковими згідно МСФЗ (IFRS) 1, 
включають наступне: 
 
(a) Припинення визнання фінансових активів і зобов'язань. Фінансові активи і зобов'язання, визнання 
яких припинилося до 1 січня 2004 р., не визнаються повторно згідно МСФЗ. Керівництво прийняло рішення не 
застосовувати з більш ранньої дати критерії припинення визнання МСФЗ (IAS) 39. 
 
(b) Облік при хеджуванні. Компанія не застосовує облік хеджування. 
 
(с) Оцінні значення. Оцінні значення, використані для складання звітності відповідно до МСФЗ на 1 січня 

2015 р. і 31 грудня 2015 р., повинні відповідати оцінкам, зробленим на ту ж саму дату відповідно до 
національних стандартів обліку, що раніше використалися, якщо тільки не існує об'єктивних даних, що 
свідчать про те, що ці оцінки були помилковими. 
 
Нижче представлена інформація про приведення у відповідність даних і кількісна оцінка впливу переходу з 
українських положень (стандартів)бухгалтерського обліку (ПСБО) на МСФЗ за станом на 1 січня 2015 р.. і за 
рік, що закінчився 31 грудня 2015 р.: 
 

у тисячах гривень 

31 грудня  
2015 р. 

1 січня 
2015 р. 

   

КАПІТАЛ  ЗГІДНО ПСБО 34416 34046 

Вплив зміни облікової політики :   

(i) Довгострокові фінансові інвестиції -262  

(ii)  Довгострокава дебіторська заборгованість -60  

(iii)  Дебіторська заборгованість з бюджетом: зміна справедливої    
вартості -22  

(iv) Кредиторська заборгованість   +25  

(V) Інше   

КАПІТАЛ ЗА МСФЗ 34097 34046 

   

 

 

 

 

 



ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
 

 

25 
 

у тисячах гривень 2015 р. 

  

ПРИБУТКИ/  (ЗБИТКИ)  ЗГІДНО ПСБО 370 

  

Вплив зміни облікової політики :  

(i) Довгострокові інвестиції: зміна справедливої вартості (262) 

(ii) Дебіторська заборгованість: зміна справедливої    вартості (82) 

(iii) Кредиторська заборгованість: зміна справедливої вартості   25 

(iv) Інше  

  

  

УСЬОГО  СОВОКУПНИЙ ПРИБУТОК (ЗИТОК) ЗА МСФЗ 51 

  

 
Основна частина коригувань, представлених вище, пов'язана з відмінностями між бухгалтерським 
обліком по ПСБО і по МСФО і відноситься до наступних статей: 

(i) Проведена уцінка довгострокових інвестицій до справедливої вартості, 

(ii) Проведено списання довгострокової дебіторської заборгованості та Дебіторська заборгованість з 
бюджетом, 

(iii) Проведено списання  Кредиторська заборгованість: зміна справедливої вартості.   

 


