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Примітки що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші
пояснення та розкриття інформації.

Примітка 1. Загальні положення
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СИЛОВІ ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ

УПРАВЛІННЯ» (надалі по тексту – Товариство) створене та діє згідно із Законодавством України.
Код за ЄДРПОУ:  3 5 4 3 0 6 1 2

Місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 16
Дата  та  місце  державної  реєстрації:  03  жовтня  2007  року,  Голосіївська  районна  в  місті  Києві  Державна
адміністрація.

Товариство  при  здійсненні  фінансово  –  господарської  діяльності  керується  чинним  законодавством
України,  зокрема  Законами  України  «Про  акціонерні  товариства»,  «Про  цінні  папери  та  фондовий  ринок»,
Цивільним  кодексом  України,  Господарським  кодексом  України,  Податковим  кодексом  України,  іншими
законодавчими актами, в тому числі, нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку (далі - НКЦПФР).

Для  стабільної  та  безперервної  діяльності  в  Товаристві  розроблено  внутрішні  положення: Статут  та
інші внутрішні оперативні документи (інструкції, правила, накази, розпорядження і т.п.).
          Організаційна  структура Товариства  визначена Статутом.  Власних  філій та  представництв  станом  на
звітну дату Товариство не має.

Види діяльності Товариства за КВЕД.
Протягом звітного періоду Товариство здійснювало фінансово – господарську діяльність в межах чинного
законодавства України.

Перелік видів діяльності за КВЕД - 2010, які має право здійснювати Товариство:
64.99   Надання інших фiнансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
64.19  Інші види грошового посередництва.

Також Товариство має право здійснювати емісію власних цінних паперів.
Для  здійснення  своєї  діяльності  Товариство  має  право  відкривати  поточні  банківські  рахунки  у

національній та іноземній валюті. 
Метою дiяльностi Товариства є одержання прибутку на основi здiйснення виробничої, комерцiйної,

посередницької та iншої дiяльностi, в порядку та за умов визначених чинним законодавством i статутом, а
також наступний розподiл цього прибутку мiж акцiонерами. 

Основним видом діяльності  Товариства, у звітному 2012 році, була  купівля/продаж  цінних паперів, з
метою отримання прибутку.

Примітка 2. Перехід на нові та переглянуті стандарти та тлумачення.

Примітка 2.1. Міжнародні стандарти фінансової звітності застосовані в Україні
З 01 січня 2012 року Товариство перейшло на Міжнародні стандарти фінансової звітності (надалі -

МСФЗ) відповідно до положень Міжнародного стандарту фінансової звітності (IFRS) 1 «Перше застосування
Міжнародних стандартів фінансової звітності». 

Міжнародні стандарти фінансової звітності є ефективним інструментом підвищення прозорості і
зрозумілості інформації, яка розкриває діяльність суб’єктів господарювання, створює достовірну базу для
визнання доходів і витрат, оцінки активів і зобов’язань, яка надає можливість об’єктивно розкривати і
віддзеркалювати існуючі фінансові ризики у звітуючих суб’єктів, а також порівнювати результати їх
діяльності з метою забезпечення адекватної оцінки їх потенціалу та ухвалення відповідних управлінських
рішень. Крім того, МСФЗ якісно впливають на можливості керівництва в області управління організацією і
надають значні переваги перед конкурентами. У суб’єктів, які складають звітність за МСФЗ, значно зростає
можливість залучити додаткові джерела капіталу та бізнес-партнерів, які допоможуть забезпечити економічне
зростання і стабільність. У свою чергу суб’єкти, використовуючи МСФЗ, мають доступ до інформації про
фінансовий стан потенційних партнерів, що слугує додатковим інструментом при їх виборі.

Позитивні сторони застосування МСФЗ  для Товариства, яке складає фінансову звітність, так і для
зовнішніх користувачів є такими:
- це можливість отримання необхідної інформації для прийняття управлінських рішень;
- це забезпечення порівнянності звітності з іншими організаціями, незалежно від того, резидентом якої країни
вони є і на якій території здійснюють господарську діяльність;
- це можливість залучення іноземних інвестицій і позик, а також виходу на зарубіжні ринки;
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престижність, забезпечення більшої довіри з боку потенційних партнерів;
- це прозорість інформації, що забезпечується шляхом дотримання правил її складання, а також поясненнями
і численними примітками до звітності.

Текст Міжнародних стандартів фінансової звітності, включаючи Міжнародні стандарти
бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданий Радою з Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку, якими користувалось Товариство при підготовці фінансової звітності за звітний рік,
офіційно оприлюднено на сайті Міністерства фінансів України www.minfin.gov.ua, що забезпечує
формування державної фінансової політики. Ці Стандарти ґрунтуються на Міжнародних стандартах
фінансової звітності та інших публікаціях Ради з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО).
Авторське право на Міжнародні стандарти фінансової звітності та інші публікації РМСБО має Фонд Комітету
з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (ФКМСБО). Текст, що міститься у цьому документі, може
бути змінений задля сприяння його прийняття у відповідності з Національним законодавством. Затверджений
текст Міжнародних стандартів фінансової звітності та інших публікацій ФКМСБО є текст англійською
мовою, примірники якого можна отримати від ФКМСБО.

  
Перелік МСФЗ, МСБО та тлумачень (КТМФЗ, ПКТ), які можуть використовуватись:
Міжнародні стандарти фінансової звітності:

МСФЗ 1 Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності
МСФЗ 2 Платіж на основі акцій
МСФЗ 3 Об’єднання бізнесу
МСФЗ 4 Страхові  контракти
МСФЗ 5 Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність
МСФЗ 6 Розвідка та оцінка запасів корисних копалин
МСФЗ 7 Фінансові інструменти: розкриття
МСФЗ 8 Операційні сегменти
МСФЗ 9 Фінансові інструменти
МСФЗ 10 Консолідована фінансова звітність
МСФЗ 11 Спільна діяльність
МСФЗ 12 Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання
МСФЗ 13 Оцінка справедливої вартості
 Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку:
МСБО 1 Подання фінансових звітів
МСБО 2 Запаси
МСБО 7 Звіт про рух грошових коштів
МСБО 8 Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки
МСБО 10 Події  після звітного періоду
МСБО 11 Будівельні контракти
МСБО 12 Податки на прибуток
МСБО 16 Основні засоби
МСБО 17 Оренда
МСБО 18 Дохід
МСБО 19 Виплати працівникам
МСБО 20 Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу
МСБО 21 Вплив змін валютних курсів
МСБО 23 Витрати на позики
МСБО 24 Розкриття інформації щодо зв’язаних сторін
МСБО 26 Облік та звітність щодо програм пенсійного забезпечення 
МСБО 27 Консолідовані та окремі фінансові звіти
МСБО 28 Інвестиції в асоційовані підприємства 
МСБО 29 Фінансова звітність в умовах гіперінфляції
МСБО 31 Частки у спільних підприємствах
МСБО 32 Фінансові інструменти: подання
МСБО 33 Прибуток на акцію
МСБО 34 Проміжна фінансова звітність
МСБО 36 Зменшення корисності активів
МСБО 37 Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи
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МСБО 38 Нематеріальні активи
МСБО 39 Фінансові інструменти: визнання та оцінка
МСБО 40 Інвестиційна нерухомість 
МСБО 41 Сільське господарство 

Тлумачення:
КТМФЗ 1 Зміни в існуючих зобов’язаннях щодо виведення з експлуатації, відновлення та в подібних
зобов’язаннях
КТМФЗ 2 Частки членів кооперативних суб’єктів господарювання та подібні інструменти
КТМФЗ 4 Визначення, чи містить угода оренду
КТМФЗ 5 Права на частки, що виникають від фондів на виведення з експлуатації, відновлення та екологічну
реабілітацію
КТМФЗ 6  Зобов’язання, що виникають внаслідок участі на специфічному ринку відходів електричного та
електронного обладнання
КТМФЗ 7 Застосування методу перерахунку згідно з МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»
КТМФЗ 10 Проміжна фінансова звітність і зменшення корисності
КТМФЗ 12 Послуги за угодами про концесію
КТМФЗ 13 Програми лояльності клієнта
КТМФЗ 14 МСБО 19: обмеження на активи з визначеною виплатою, мінімальні вимоги до фінансування та
їхня взаємодія
КТМФЗ 15 Угоди про будівництво нерухомості 
КТМФЗ 16 Хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницю
КТМФЗ 17 Виплати не грошових активів власникам
КТМФЗ 18 Передачі активів від клієнтів
КТМФЗ 19 Погашення фінансових зобов’язань інструментами власного капіталу
ПКТ 7 Введення євро
ПКТ 10 Державна допомога: відсутність конкретного зв’язку з операційною діяльністю
ПКТ 12 Консолідація: суб’єкти господарювання спеціального призначення
ПКТ 13 Спільно контрольовані суб’єкти господарювання: не грошові внески контролюючих учасників
ПКТ 15 Операційна оренда: заохочення
ПКТ 25 Податки на прибутки: зміни у податковому статусі підприємства або його акціонерів
ПКТ 27  Оцінка сутності операцій, які мають юридичну форму угоди про оренду
ПКТ 29 Розкриття інформації: послуги за угодами про концесію
ПКТ 31 Дохід: Бартерні операції, пов’язані з рекламними послугами 
ПКТ 32 Нематеріальні активи: витрати на сторінку в Інтернеті

Примітка 2.4.  Оновлення Міжнародних стандартів фінансової звітності.
 На  сайті  Міністерства  фінансів  України  опубліковано  офіційний  переклад  нових  Міжнародних

стандартів  фінансової  звітності:  МСФЗ  10  «Консолідована  фінансова  звітність»,  МСФЗ  11  «Спільна
діяльність», МСФЗ  12 «Розкриття  інформації  про  частки  участі  в  інших  суб`єктах  господарювання», МСФЗ
13 «Оцінка справедливої вартості». Нові стандарти вступають в дію з 1 січня 2013 року.

Управлінський  персонал  Товариства  не  здійснював розрахунок впливу  запровадження   нових  або
переглянутих  стандартів  та  тлумачень  на  його  фінансовий  стан  на  31  грудня   2012   року   та  на  результати
його  діяльності  за  2012  фінансовий  рік,  тому  що  вважає,  що  ці  зміни  матимуть  мінімальний  вплив  на
бухгалтерський облік. 

Примітка 3. Облікова політика

Примітка 3.1. Концептуальна основа
Концептуальною основою попередньої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився

31.12.2012 р., є бухгалтерські політики, що базуються на вимогах Міжнародних стандартів фінансової
звітності (МСФЗ), включаючи розкриття впливу переходу з Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в
Україні (надалі – П(С)БО) на МСФЗ, допущення, прийняті управлінським персоналом щодо стандартів та
інтерпретацій, які, як очікується, наберуть чинності, і політик, які, як очікується, будуть прийняті на дату
підготовки управлінським персоналом першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ за станом на
31.12.2013 р., а також обмеження застосування МСФЗ, зокрема в частині визначення форми та складу статей
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фінансових звітів згідно МСБО 1.
З 01 січня 2012 року Товариство прийняло Міжнародний стандарт фінансової звітності (IFRS) 1

«Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності». 
Попередня фінансова звітність Товариства складається станом на 31.12.2012.
Товариство на дату переходу : 

-  визнає усі активи та зобов'язання, визнання яких вимагають МСФЗ;
-  не визнає статті активів та зобов'язань, якщо МСФЗ не дозволяють такого визнання;
-  перекласифікувало статті, які визнавалися згідно з П(С)БО, як один вид активу, зобов'язання чи компонента
капіталу, але, які згідно з МСФЗ є іншим видом активу, зобов'язання чи компонента капіталу, зокрема стаття
Балансу «векселі одержані» перекласифікована в «цінні папери на продаж»;
- застосовує МСФЗ під час оцінювання всіх визнаних активів та зобов'язань.

Фінансова звітність підготовлена відповідно принципу оцінки за первісною вартістю за винятком
фінансових інструментів, що утримуються для продажу, які оцінюються за справедливою вартістю.
Звітною датою попереднього балансу (звіту про фінансовий стан) є 31.12.2012. 
Фінансова звітність складена у національній валюті України та округлена до цілих тисяч гривень.

Керуючись  МСФЗ  (IFRS)  1  «Перше  застосування  Міжнародних  стандартів  фінансової  звітності»
Товариство обрало першим звітним періодом за МСФЗ рік, що закінчується 31.12.2013.

Примітка 3.2. Основи облікової політики та складання звітності
Облікова  політика  Товариства  встановлює  порядок  організації  та  ведення  бухгалтерського  обліку,

визначає  принципи,  методи  і  процедури,  що  використовуються  Товариством  для  складання  та  подання
фінансової звітності.  

Облікова  політика  Товариства  –  документ,  головною  метою  якого  є  загальна  регламентація
застосованих  на  практиці  прийомів  та  методів  бухгалтерського  обліку,  технологій  обробки  облікової
інформації та документообігу. 

Облікова  політика  Товариства  будується  у  відповідності  з  чинним  законодавством  України  для
Публічних акціонерних товариств, а саме: Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
в  Україні»,  нормативними  актами  Національної  комісії  з  цінних  паперів  та  фондового  ринку,  Планом
рахунків  бухгалтерського  обліку  активів,  капіталу,  зобов’язань  і  господарських  операцій  підприємств  і
організацій  України,  основними  принципами  міжнародних  стандартів  фінансової  звітності,  внутрішніми
нормативними документами Товариства, що визначають порядок здійснення бухгалтерських операцій.

Обрана Товариством облікова політика:
- забезпечує повноту та достовірність відображення операцій в обліку;
- визначає систему ведення бухгалтерського обліку;
- закріплює  правила  та  процедури,  прийняті  керівництвом  для  ведення  фінансового,  управлінського  та

податкового обліку; 
- відображає особливості організації та ведення бухгалтерського обліку;
- направлена на повне задоволення потреб управління Товариством;
- сприяє виконанню повного обсягу фінансово - господарських операцій;
- забезпечує встановлення контролю здійснення цих операцій; 
- встановлює правила документообігу;
- затверджує ведення системи рахунків і регістрів бухгалтерського обліку;
- визначає технологію обробки облікової інформації. 

Національною  валютою  України  є  гривня.  Отже,  функціональною  валютою  і  валютою
подання фінансової звітності є гривня, округлена до тисяч.

Фінансова  звітність  підготовлена  на  основі  принципу  історичної  вартості,  за  винятком  
фінансових  активів  за  справедливою  вартістю,  з  відображенням  переоцінки  як  прибутку  -  збитку
(власного капіталу), які відображаються за справедливою вартістю.

Підготовка  фінансової  звітності  вимагає  від  керівництва  формування  певних  суджень,  оцінок  та
припущень,  які  впливають  на  застосування  принципів  облікової  політики,  а  також  на  суми  активів  та
зобов’язань,  доходів  та  витрат,  відображені  у  звітності.  Фактичні  результати  можуть  відрізнятися  від  цих
оцінок.

Облікова  політика  містить  правила  ведення  бухгалтерського  обліку,  дотримання  яких  є
обов’язковими.  За  цим  документом  затверджується  методологія  відображення  окремих  бухгалтерських
операцій та особливості організації бухгалтерського обліку. 
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Облікова  політика  Товариства  базується  на  складових  міжнародних  стандартів  бухгалтерського
обліку:  безперервності  діяльності,  постійності  правил  бухгалтерського  обліку,  обачливості,  нарахування,
окремого відображення активів і зобов’язань, прийнятності вхідного балансу, пріоритеті змісту над формою,
оцінюванні, відкритості, консолідації, суттєвості, конфіденційності.

Товариство  постійно  керується  одними  й  тими  ж  правилами  бухгалтерського  обліку,  крім  випадків
істотних  змін  в  діяльності  або  в  правовій  базі.  Методи  обліку  та  оцінки  статей  балансу,  як  правило,  
використовуються постійно.

Облікова  політика  Товариства  базується  на  основних  принципах  бухгалтерського  обліку  та
дотримується таких основних критеріїв як:
- наступність,  тобто  залишки  на  балансових  та  позабалансових  рахунках  на  початок  поточного  звітного

періоду  повинні відповідати залишкам на кінець попереднього періоду;
- повнота  відображення в бухгалтерському  обліку  всіх  фактів  господарської  діяльності;  усі  господарські

операції  підлягають  реєстрації  на  рахунках   бухгалтерського  обліку  без  будь-яких  винятків.  Фінансова
звітність  має  містити  всю  інформацію  про  фактичні  та  потенційні  наслідки  операцій  Товариства,  яка
може впливати на рішення, що приймаються згідно з нею;

- обачність, застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, відповідно до яких активи та/або дохід
не завищуватимуться, а зобов’язання та/ або витрати – не занижуватимуться;

- пріоритет  змісту  над  формою,  тобто  відображення  в  бухгалтерському  обліку  та  розкриття  у  звітності
фактів господарської діяльності виходячи не тільки з правової норми, але і з економічного змісту фактів
та умов господарювання; 

- несуперечність,  тобто  тотожність  даних  аналітичного  обліку  оборотам  та  залишкам  за  рахунками
синтетичного обліку на перше число кожного місяця, а  також показників бухгалтерської звітності даним
синтетичного та аналітичного обліку;

- раціональність,  тобто  раціональне  та  економічне  ведення  бухгалтерського  обліку,  виходячи  з  умов
господарської діяльності Товариства;

- відкритість, тобто фінансові звіти побудовані детально і чітко, максимально зрозумілі для користувачів,
достовірно  відображають  господарські  операції,  уникають   двозначності  в  відображенні  позиції
Товариства. Необхідні пояснення дано в додатках та пояснювальних записках до звітів;

- суттєвість – у фінансових звітах знаходить відображення вся істотна інформація, корисна для прийняття
рішень керівництвом, інвесторами, та іншими користувачами звітності; 

- своєчасність відображення фактів господарської діяльності в бухгалтерському обліку;
- автономність,  тобто  активи  та  зобов’язання  Товариства  повинні  бути  відокремлені  від  активів  та

зобов’язань власників цього Товариства або інших підприємств; 
- безперервність,  тобто  оцінка  активів  здійснюється,  виходячи  з  припущення,  що  діяльність  Товариства

продовжуватиметься в неосяжному майбутньому;
- нарахування  та  відповідність  доходів  та  витрат  для  визначення  фінансового  результату  звітного

періоду  потрібно  порівняти  доходи  звітного  періоду  з  витратами, що  були  здійснені  для  отримання  цих
доходів.  Доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій  звітності в момент їх
виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів. Доходи  -  це  збільшення
економічних вигод протягом облікового періоду у вигляді надходження чи збільшення корисності активів
або  зменшення  зобов'язань,  результатом  чого  є  збільшення  капіталу,  за  винятком  його  збільшення,
пов'язаного з внесками акціонерів. 

Витрати  -  це  зменшення  економічних  вигод  протягом  облікового  періоду  у  вигляді  вибуття  чи
амортизації  активів  або  виникнення  зобов'язань,  що  призводить  до  зменшення  власного  капіталу  і  не  є
розподіленням між акціонерами. 

Власний капітал - це залишкова частина в активах Товариства після вирахування всіх зобов'язань. 
Принцип нарахування застосовується  Товариством  при наявності  таких умов:

- фінансовий  результат  операції  можливо  розрахувати  за  даними   підтверджуючих  документів  (угод,
актів, накладних);
- доходи  або  витрати  відповідають  виникненню  реальної  заборгованості, якщо  заборгованість  виникла  за
активом балансу – нараховуються доходи, за пасивом балансу – нараховуються витрати.

Якщо через відсутність даних неможливо  визначити точну суму доходів (витрат) в останні дні місяця,
не нараховані суми враховуються  в наступному місяці.

Товариство  враховує  доходи  від  наданої  послуги  у  розмірі  витрат,  пов’язаних  із  наданням  такої
послуги,  якщо  є  впевненість  в  отриманні  цих  доходів,  якщо  такої  впевненості  немає,  враховуються  тільки
витрати. Доходи за цими операціями будуть проведені при їх фактичному отриманні;
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- послідовність - постійне (із року в рік) застосування обраної  облікової політики;
- історична (фактична) собівартість, тобто активи та зобов’язання обліковуються, як правило, за вартістю

їх  придбання  чи  виникнення.  Активи  та  зобов'язання  в  іноземній  валюті,  за  винятком  немонетарних
статей, мають переоцінюватись у разі зміни офіційного валютного курсу на звітну дату.

Розроблені і затверджені внутрішні Положення, Інструкції та інші нормативні документи Товариства,
які регламентують різні сфери його діяльності, є невід’ємною частиною Облікової політики.

Основними складовими облікової політики Товариства є:
- внутрішній план аналітичних рахунків бухгалтерського обліку Товариства; 
- інші  чинні  внутрішні  нормативні  акти  в  частині  організації  та  ведення  бухгалтерського  обліку,

документообігу та контролю господарських операцій.
Облікова  політика  Товариства  визначає  порядок  створення  та  використання  резервів  на  підставі

чинного законодавства та нормативних актів НКЦПФР.
Облікова політика в Товаристві застосовується до подій та операцій з часу їх виникнення.
Актив  враховується  в  балансі,  коли  є  ймовірність  надходження  майбутніх  економічних  вигод  для

Товариства і актив має собівартість або вартість, яка може бути достовірно обчислена. 
Зобов’язання – це теперішня заборгованість, що виникає внаслідок минулих подій, від погашення якої

очікується вибуття ресурсів Товариства. 
Активи  і  зобов’язання  Товариства  оцінюються  і  відображаються  в  обліку  з  достатньою  мірою

обережності  з  метою  уникнення  можливості  перенесення  існуючих  фінансових  ризиків  на  наступні  звітні
періоди.  Тому  методи  оцінки  активів  та  зобов’язань  базуються  на  головних  принципах  міжнародних
стандартів  бухгалтерського  обліку.  Через  оцінку  активів  та  зобов’язань  надходить  інформація  про  загальну
вартість майна Товариства, його зобов’язань, про вартість окремих статей балансу. Не підлягає оцінці готівка
та стандартні зобов’язання. 

У  фінансових  звітах  Товариство  використовує  такі  методи  оцінки,  як  історична  (первісна)  вартість,
ринкова вартість, справедлива вартість, балансова вартість.       

Первісна вартість передбачає  відображення  в  обліку   активів  за  сумою  фактичних  витрат  на  їх
придбання  на  дату  їх  придбання, а  зобов’язань  –  на  суму  мобілізованих  коштів  в  обмін  на  зобов’язання.  За
первісною  вартістю  Товариство  обліковує  основні  засоби  та  нематеріальні  активи  та  фінансові  інструменти
{дебіторська  заборгованість,  цінні  папери,  вкладення  (інвестиції)  в  асоційовані  компанії,  дочірні
підприємства}.

Ринкова  вартість  –  сума,  яку  можна  отримати  від  продажу  активу  на  активному  ринку.  При
відображенні в обліку активів та зобов’язань за ринковою вартістю активи визнаються за тією сумою коштів,
яку необхідно було б сплатити для придбання таких самих активів на поточний момент.  При відображенні в
обліку  зобов’язань  вони  визнаються  за  тією  сумою  коштів,  яка  вимагалася  для  проведення  розрахунку  у
поточний  момент.  Приведення  вартості  активів  у  відповідність  із  ринкової  здійснюється  шляхом  їх
переоцінки.

Справедлива вартість – сума, за якою може бути здійснений обмін активу, або оплата зобов’язання в
результаті  операції  між  обізнаними,  зацікавленими  та  незалежними  сторонами.  За  справедливою  вартістю
Товариство  визначає  безоплатно  отримані  активи,  а  також  активи,  отримані  в  результаті  обміну  на
неподібний об’єкт.

Балансова  вартість  –  сума,  за  якою  актив  обліковується  у  балансі  після  вирахування  будь-якої
накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення його корисності.

Примітка 3.3. Консолідована звітність
            Консолідована  фінансова  звітність  –  це  фінансова  звітність  Товариства,  що  відображає  його
фінансовий  стан,  результати  діяльності  та  рух  грошових  коштів  з  урахуванням  дочірніх  та  асоційованих
компаній як єдиної економічної одиниці. 

Товариство  не  має  дочірніх  та  асоційованих  компаній  як  єдиної  економічної  одиниці,  тому  і  не
складає консолідовану звітність.

Примітка 3.4. Основні засоби
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 Основні засоби - це необоротні активи у матеріальній  формі, які утримуються  Товариством  з  метою
використання   їх  в  процесі   своєї  діяльності,  під  час  продажу  товарів  (робіт),  надання  послуг,  здавання  в
оренду  іншим  особам  або  для  здійснення   адміністративних  функцій.  До  основних  засобів  Товариства
відносяться предмети, строк корисного використання яких перевищує один рік і вартість яких за одиницю або
комплект становить 2,5 тис. грн. і більше.

Придбані основні засоби, інші необоротні матеріальні активи оцінюються за первісною вартістю, яка
визначається  як  фактична  собівартість  у  сумі  грошових  коштів  справедливої  вартості  інших  активів,
сплачених  (переданих),  витрачених  на  придбання  (створення)  основних  засобів.  Зміна  первісної  вартості
допускається лише у випадках поліпшення - добудови, дообладнання, реконструкції (з відображенням витрат
за відповідними рахунками капітальних інвестицій), часткової ліквідації об’єкта або його переоцінки.

Завершені  витрати  для  поліпшення  об’єкта  основних  засобів  –  на  добудову,  реконструкцію,
модернізацію основних засобів відносяться на збільшення їх вартості.

Вартість  робіт,  здійснених  для  підтримання  об’єкту  в  придатному  для  використання  стані   та
одержання  первісно  визначеної  суми  майбутніх  вигод  від  його  використання,  та  витрати  з  технічного
обслуговування, не впливають на балансову вартість об’єкту та відносяться на витрати.

Строки  корисного  використання  встановлюються  централізовано  для  груп  основних  засобів  і
нематеріальних  активів,  згрупованих  за  кодами,  призначеними  для  аналітичного  обліку  в  системі  банку.
Строки  корисного  використання  основних  засобів  в  Товаристві  залежать  від  складу  основних  засобів.  У
звітному році очікувані строки корисного використання та норми амортизації основних засобів переглядалися
та внаслідок перегляду не змінювалися. 

Нарахування   амортизації  в  обліку  здійснюється  по  кожному  об’єкту  прямолінійним  методом
протягом  строку  корисного  використання  об’єкта,  який  визначається  при  введені  його  в  експлуатацію
(оприбуткуванні на баланс) і призупиняється на період реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання
та  консервації.  Нарахування  амортизації  починається  з  місяця, наступного  за  тим, в  якому  об’єкт  основних
засобів  став  придатним  для  корисного  використання  (тобто  коли  він  доставлений  до  місця  розташування  та
приведений у стан у якому він придатний до експлуатації). 

Амортизацію об’єкта основного засобу слід припиняти на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на
дату  з  якої  цей  актив  класифікують  як  утримуваний  для  продажу, або  на  дату, з  якої  припиняють  визнання
цього активу.  

Переоцінка необоротних активів у звітному році  Товариством не проводилась.

Примітка 3.5. Нематеріальні активи
Нематеріальні  активи  –  це  активи,  які  не  мають  матеріальної  форми,  забезпечують  певні  права  та

утримуються  Товариством  з  метою  використання  протягом  періоду  більше  одного  року  в  процесі  своєї
діяльності.

Об’єкт  основних  засобів  або  нематеріальний  актив  (придбаний  або  отриманий)  визнається  активом,
якщо  є  імовірність  одержання  майбутніх  економічних  вигод,  пов’язаних  з  його  використанням,  та  його
вартість може бути достовірно визначена.

Первісна  вартість  придбаного  нематеріального  активу  складається  з  вартості  придбання,  мита,
непрямих  податків,  що  не  підлягають  відшкодуванню,  та  інших  витрат,  безпосередньо  пов’язаних  з  його
придбанням та доведенням до стану, придатного для використання за призначенням.

Не визнаються активом, а пiдлягають вiдображенню у складi витрат того звiтного перiоду, в якому
вони були здiйсненi:  витрати на дослiдження; витрати на пiдготовку i перепiдготовку кадрiв; витрати на
створення, реорганiзацiю та перемiщення Товариства або його частини; витрати на пiдвищення дiлової
репутацiї Товариства; вартiсть перiодичних видань тощо. 

Придбані нематеріальні активи повинні зараховуватись на баланс за первісною вартістю, яка включає
всі витрати по їх придбанню, доставці, установці та введенню в експлуатацію.

Після первісного визнання нематеріальні активи  слід відображати за їх собівартістю за вирахуванням
будь-якої  накопиченої  амортизації  та  будь  яких  накопичених  збитків  від  зменшення  корисності  (модель
собівартості). 

Нематеріальні  активи  з  визначеним  строком  корисної  експлуатації  підлягають  амортизації  протягом
строку  корисного  використання.  Строк  використання  нематеріальних  активів  визначається  Товариством
самостійно,  виходячи  з  досвіду  роботи  з  подібними  активами,  сучасних  тенденцій  в  галузі  техніки  і
програмних продуктів, сучасного стану нематеріальних активів, експлуатаційних характеристик. Амортизація
нематеріальних  активів  здійснюється  щомісячно  за  прямолінійним  методом  протягом  строку  корисного
використання  об’єкта.  Амортизацію  нематеріального  активу  слід  припиняти  на  одну  з  двох  дат,  яка
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відбувається раніше: на дату з якої цей актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої
припиняють визнання цього активу.  Нематеріальні  активи з  невизначеним  строком  корисної  експлуатації  не
підлягають амортизації. 

Станом на звітну дату у власності Товариства не має об’єктів нематеріальних активів. 

Примітка 3.6. Інвестиційна нерухомість
Необоротні  активи  класифікуються  як  інвестиційна  нерухомість, якщо  вони  є  нерухомістю  (землею,

будівлею  чи  частиною  будівлі  або  їх  поєднанням),  яка  утримується  Товариством  в  якості  власника  або
лізингоодержувача  за  договором  про  фінансовий  лізинг  (оренду)  з  метою  отримання  лізингових  (орендних)
платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей.

Одиницею  обліку  інвестиційної  нерухомості  є  земля  чи  будівля  або  частина  будівлі,  або  земля  і
будівля,  що  перебувають  у  розпорядженні  Товариства  з  метою  отримання  орендних  платежів,  доходів  від
зростання капіталу або того чи іншого, але не для надання послуг або адміністративних цілей.

Один і той самий об’єкт нерухомості може бути розділений  на  конструктивно  відокремлені  частини,
що  використовуються  з  різною  метою:  одна   частина  -  для  отримання  доходу  від  орендної  плати  або
збільшення капіталу, інша-для використання в процесі діяльності Товариства або для адміністративних цілей.

У  бухгалтерському  обліку  такі  частини  об’єкта  нерухомості  відображаються  окремо,  якщо  вони
можуть  бути  продані  окремо.  Якщо  ці  частини  не  можуть  бути  придбанні  окремо,  такий  об’єкт  визнається
інвестиційною нерухомістю за умов, що лише незначна його частина утримується для використання в процесі
діяльності Товариства або для адміністративних цілей.

До інвестиційної нерухомості належить :
 земля що утримується з метою отримання вигод від зростання капіталу в довгостроковій перспективі,

а не для реалізації в короткостроковій перспективі в процесі діяльності;
 земля, подальше використання якої на цей час не визначено;
 будівля,  що  перебуває  у  власності  Товариства   або  в  розпорядженні  за  договором  про  фінансовий

лізинг  (оренду)  та  надається  в  лізинг  (оренду)  за  одним  або  кількома  договорами  про  оперативний
лізинг(оренду);

 будівля, що не зайнята на цей час та призначена для надання в лізинг (оренду) за одним або кількома
договорами про оперативний лізинг (оренду).
Якщо  Товариство  шляхом  реалізації  прав  заставодержателя  набуває  право  власності  на  земельні

ділянки та будівлі, відповідно до яких чітко не визначений намір подальшого використання такі активи також
класифікуються як інвестиційна нерухомість.

Під час первісного визнання інвестиційної  нерухомості (земля) Товариство оцінює та  відображає  її в
бухгалтерському  обліку  за   справедливою  вартістю, з  визнанням  змін  справедливої  вартості  в  прибутку  або
збитку.  Справедливою вартістю об’єктів є їхня ринкова вартість, визначена експертною  оцінкою.  Експертну
оцінку землі та будівель здійснюють професійні оцінювачі. 

Амортизацію на такі активи Товариство не нараховує.  На кожну звітну дату здійснюється переоцінка
об’єкту  інвестиційної  нерухомості  до  його  справедливої  вартості.  Товариство  послідовно   застосовує  цей
метод до часу його вибуття або декласифікації.

При здійсненні Товариством оцінки об’єкта нерухомості за методом справедливої вартості, інженерне
обладнання  (система  охоронної  та  пожежної  сигналізації  тощо),  що  є  невід’ємною  частиною  будівлі,  не
визнається  в  обліку  окремо  як  основний  засіб,  а  включається  до  справедливої  вартості  єдиного  об’єкта
інвестиційної нерухомості.

Витрати  на  поточне  обслуговування,  ремонт  та  утримання  об’єкта  інвестиційної  нерухомості  
визнаються  витратами під час їх здійснення.

Товариство  припиняє  обліковувати  в  балансі  об’єкт  інвестиційної  нерухомості  під  час  його  вибуття
внаслідок  продажу  чи  передавання  у  фінансовий  лізинг  (оренду)  або  якщо  більше  не  очікується  отримання
будь-яких економічних вигід від його використання.

Фінансовий  результат  від  вибуття  (ліквідації)  об’єкта  інвестиційної  нерухомості  розраховується  як
різниця   між  надходженнями  коштів  від  вибуття  (ліквідації)  об’єкта  та  його  балансовою  вартістю  і  
визнається у звітному періоді, у якому відбулося таке вибуття (ліквідація).

Станом на звітну дату у власності Товариства не має об’єктів інвестиційної нерухомості. 

Примітка 3.7. Запаси
Запаси визнавати активом, якщо iснує iмовiрнiсть того, що Товариство отримає в майбутньому

економiчнi вигоди, пов’язанi з їх використанням, та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. Придбанi
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(отриманi) запаси на баланс Товариства зараховуються за первiсною вартiстю, виготовленi власними силами
запаси вiдображаються в балансi за виробничою собiвартiстю. Придбанi або виготовленi запаси
зараховуються на баланс Товариства за первiсною вартiстю. Первiсною вартiстю запасiв, придбаних за плату,
вважається собiвартiсть запасiв, що складається з фактичних витрат. Транспортно-заготiвельнi витрати,
пов’язанi з придбанням запасiв (якщо їх можна iдентифiкувати), безпосередньо включаються в собiвартiсть
запасiв i враховуються разом з цiною придбання. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх
найменування або однорiдна група (вид). Застосовується постiйна система оцiнки запасiв. Рiшення щодо
визнання запасiв, якi не принесуть в майбутньому економiчної вигоди (нелiквiдних), та списання їх в
бухгалтерському облiку приймається постiйно дiючою iнвентаризацiйною комiсiєю по Товариству. 

Для оцiнки запасiв при їх вибуттi застосовується метод ФIФО. Запаси на дату балансу вiдображаються
в бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю або чистою вартiстю
реалiзацiї. 

Примітка 3.8. Оперативний лізинг(оренда)
Станом  на  звітну  дату  Товариство  є  лізингоотримувачем  нежитлових  приміщень  по  оперативному

лізингу.
Строки використання орендованих основних засобів  визначаються  за  терміном  оренди, зазначеним  у

договорі. 
Вартість орендованого приміщення зазначається в договорі оренди.  
Прийняті в оперативний лізинг (оренду) активи на підставі договорів та актів приймання-передачі, на

балансових  рахунках  бухгалтерського  обліку  в  Товаристві  не  оприбутковані.  Надані  Товариству  у
оперативний лізинг (оренду) приміщення використовує для власних господарських потреб.

Товариство  не  надає  основні  засоби  в  оперативну  суборенду.  Лізингові  платежі  щомісячно
нараховуються та відображаються у складі адміністративних витрат.

Примітка 3.9. Фінансовий лізинг(оренда)
Майно  яке  Товариство  отримує  у  фінансовий  лізинг  обліковується  одночасно  як  актив  на  окремому

аналітичному рахунку балансового рахунку і зобов’язання на балансовому рахунку.  Платежі по фінансовому
лізингу періодично повинні оплачуватись лізингодавцю та відображатися в звіті про фінансові результати як
процентні витрати.

Станом на звітну дату Товариство не має майна, отриманого у фінансовий лізинг.

Примітка 3.10. Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша дебiторська
заборгованiсть

Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання Товариством
майбутнiх економiчних вигод i її можливо достовiрно визначити. Поточна дебiторська заборгованiсть
враховується в балансi за чистою реалiзацiйною вартiстю, визначенiй як вартiсть дебiторської заборгованостi
за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Величина резерву сумнiвних боргiв розраховують за методом
класифiкацiї дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi за термiнами їх виникнення (iз
застосуванням коефiцiєнта сумнiвностi для кожної групи боржникiв). Нарахування суми резерву сумнiвних
боргiв за звiтний перiод вiдображається у звiтi про фiнансовi результати (звіті про прибутки та збитки)  у
складi iнших операцiйних витрат. Виключення безнадiйної дебiторської заборгованостi з активiв
здiйснюється з одночасним зменшенням величини резерву сумнiвних боргiв. У разi недостатностi суми
нарахованого резерву сумнiвних боргiв безнадiйна дебiторська заборгованiсть списується з активiв на iншi
операцiйнi витрати. Сума вiдшкодування ранiше списаної безнадiйної дебiторської заборгованостi
враховується у складі iнших операцiйних доходiв.
Поточна дебiторська заборгованiсть, щодо якої створення резерву сумнiвних боргiв не передбачено, у разi
визнання її безнадiйною, списується з балансу з вiдображенням у складi iнших операцiйних витрат. 

У звітному періоді Товариство не нарахувало резерв сумнівних боргів.

Примітка 3.11. Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть
У процесі фінансово-господарської діяльності Товариства торговельна та iнша кредиторська

заборгованiсть, яка виникає, повинна визнаватись за справедливою вартістю, а на звітну дату повинна
відображатись за амортизованою вартістю (метод ефективної ставки відсотка). Таким же чином повинні
обліковуватись і аванси, отримані від покупців та замовників.
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Примітка 3.12. Отримані позики та кредити
У процесі фінансово-господарської діяльності Товариства позики та кредити повинні визнаватись за

справедливою вартістю (отримані надходження за вирахуванням витрат на здійснення операції). Після
первісного визнання заборгованість за кредитами і позиками повинна відображатись за амортизованою
вартістю (метод ефективної ставки відсотка). Отримані позики та кредити повинні класифікуватись як
поточні, якщо початковий термін їх погашення не перевищує 12 місяців від звітної дати балансу (звіту про
фінансові результати). 

Примітка 3.13.  Первісне визнання фінансових інструментів 
Фінансові  інструменти  в  бухгалтерському  обліку  Товариства  поділяються  на  фінансові  активи,

фінансові зобов’язання, інструменти власного капіталу і похідні фінансові інструменти. Товариство визначає
належну класифікацію інструментів при їх початковому визнанні.

Фінансові активи і зобов’язання визнаються у балансі тоді, коли Товариство стає стороною договору
про придбання фінансового інструмента. Усі стандартні придбання фінансових активів обліковуються на дату
розрахунків.

Початкова оцінка фінансового активу чи зобов’язання здійснюється за справедливою вартістю плюс,
якщо це фінансовий актив чи зобов’язання, яке не класифікується як фінансовий інструмент за справедливою
вартістю,  з  відображенням  переоцінки  як  прибутку  або  збитку,  затрати  на  здійснення  операцій,  які  прямо
відносяться до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов’язання.

Після  початкового  визнання  фінансові  активи,  включаючи  похідні  інструменти,  що  є  активами,
оцінюються за справедливою вартістю без будь-якого вирахування витрат на здійснення операцій, які можуть
бути понесені при продажу чи іншому вибутті фінансового активу.

Якщо  оцінка  вартості,  основана  на  наявних  ринкових  даних,  вказує  на  прибуток  або  збиток  від
переоцінки до справедливої вартості при початковому визнанні активу чи зобов’язання, прибуток або збиток
негайно визнається у звіті про прибутки та збитки.

Якщо  початковий  прибуток  чи  збиток  не  ґрунтується  повністю  на  наявних  ринкових   даних,  він  є
відстроченим  і  визнається  протягом  строку  активу  чи  зобов’язання  належним  чином, або  коли  ціни  стають
відомими, або при вибутті активу чи зобов’язання.

Фінансові  активи  або  фінансові  зобов’язання,  які  виникли  за  ставками,  що  відрізняються  від
ринкових,  переоцінюються  на  момент  виникнення  до  справедливої  вартості,  яка  являє  собою  майбутні
виплати  процентів  та  погашення  основної  суми  заборгованості,  дисконтовані  за  ринковими  процентними
ставками  по  аналогічних  інструментах.  Різниця  між  справедливою  вартістю  та  номінальною  вартістю  на
момент  виникнення  відображається  у  звіті  про  прибутки  та  збитки  як  прибутки  чи  збитки  від  виникнення
фінансових інструментів за ставками, що відрізняються від ринкових. 

Справедлива  вартість  фінансових  інструментів  ґрунтується  на  ціні  їх  котирування  на  ринку  на  дату
балансу без будь-яких вирахувань витрат на здійснення операцій. У разі
відсутності  ціни  котирування  справедлива  вартість  інструмента  оцінюється  з  використанням  моделей
ціноутворення або методів дисконтованих грошових потоків.

При застосуванні методів дисконтованих грошових потоків очікувані в майбутньому грошові потоки
базуються  на  найбільш  точних  оцінках  керівництва.  При  цьому  використовується  ставка  дисконту,  яка
дорівнює  ринковій  ставці  на  дату  балансу  по  інструменту,  що  має  подібні  умови  та  характеристики.  При
використанні моделей ціноутворення дані про фінансовий інструмент, що вводяться до моделі, базуються на
ринкових оцінках на дату балансу.

Справедлива  вартість  похідних  інструментів, якими  не  торгують  на  біржі, оцінюється  за  сумою, яку
Товариство  отримало  б  чи  виплатило  б  для  припинення  дії  контракту  на  дату  балансу,  з  урахуванням
поточних ринкових умов та платоспроможності контрагентів.

 Прибуток  або  збиток  в  результаті  зміни  справедливої  вартості  фінансового  активу  або  зобов’язання
визнається таким чином:
- прибуток  або  збиток  від  фінансового  інструмента,  класифікованого  як  фінансовий  інструмент  за

справедливою  вартістю,  з  відображенням  переоцінки  як  прибутку  або  збитку,  визнається  у  звіті  про
прибутки та збитки;

- прибуток або збиток від фінансового активу, наявного для продажу, визнається безпосередньо у власному
капіталу,  у  звіті  про  зміни  у  власному  капіталі  (за  винятком  збитків  від  зменшення  корисності  та
прибутків  і збитків  від  курсових  різниць)  до  моменту  припинення  визнання  активу, коли  кумулятивний
прибуток  або  збиток, який  був  визнаний  раніше  у  власному  капіталі, визнається  у  звіті  про  прибутки  та
збитки. 
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Відсотки  по фінансовому  активу, наявному  для  продажу, визнаються  у  звіті  про  прибутки  та  збитки
по мірі їх отримання і розраховуються із застосуванням методу ефективної процентної ставки.

Прибуток чи збиток від фінансових активів та зобов’язань, відображених за амортизованою вартістю,
визнається  у  звіті  про  прибутки  та  збитки,  коли  відбувається  припинення  визнання  фінансового  активу  чи
зобов’язання або зменшується його корисність, а також протягом процесу амортизації.

Товариство  припиняє  визнання  фінансового  активу  тоді, коли  вийшов  строк  дії  права  на  отримання
грошових  коштів  від  активу  або  коли  Товариство  передало  права  на  отримання  грошових  коштів  по
фінансовому  активу  згідно  з  контрактом  в  операції,  за  якою  передаються  практично  всі  ризики  і  вигоди,
пов’язані  з  володінням.  Будь-які  відсотки  за  фінансовими  активами,  які  були  передані,  виникли  або
утримуються Товариством, визнаються як окремий актив або зобов’язання.

Товариство припиняє визнання фінансового зобов’язання тоді, коли зазначене у договорі зобов’язання
було виконано, анульовано або строк його дії закінчився. 

Фінансові  активи та  зобов’язання взаємозараховуються, і чиста  сума  відображається  у балансі  у разі
існування  юридично  забезпеченого  права  на  взаємозарахування  визнаних  сум  і наміру  провести  розрахунок
шляхом взаємозарахування або реалізувати актив і одночасно погасити зобов’язання.

Примітка 3.14. Справедлива вартість фінансових інструментів.
Фінансовий  інструмент  -  контракт,  який  одночасно  приводить  до  виникнення  (збільшення)

фінансового активу в одного суб'єкта підприємницької діяльності і фінансового зобов'язання або інструмента
власного капіталу в іншого.

До фінансових активів належать:
- грошові кошти та їх еквіваленти; 
- дебіторська заборгованість; 
- цінні папери, які утримуються до погашення;
- цінні папери, призначені для продажу; 
- інші фінансові активи. 

До фінансових зобов’язань включаються:
- фінансові зобов’язання, призначені для продажу; 
- фінансові гарантії; 
- інші.

Справедлива вартість – сума, за якою може бути здійснений обмін активу або оплата зобов’язання в
результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.

Справедлива  вартість  фінансового  інструменту  під  час  первісного  визнання  як  правило  дорівнює
фактичній ціні операції.

Витрати  на  операції  з  придбання  боргових  цінних  паперів  на  продаж  відображаються  на  дату  їх
придбання.

На  кожну  наступну  після  визнання  дату  балансу  всі  цінні  папери,  що  придбані,  визначаються  за
справедливою вартістю.

За  справедливу  вартість  цінного  папера  на  продаж  береться  вартість,  що  визначена  за  його
котирувальною  ціною  покупця  за  даними  оприлюднених  котирувань  цінних  паперів  на  фондових  біржах  за
станом   на  час  закриття  останнього  біржового  дня  звітного  місяця.  У  разі  відсутності  таких  котирувань  на
зазначену  дату  справедлива  вартість  цінного  папера  визначається  за  його  останнім  біржовим  курсом  ,  що
визначений за результатами біржових торгів, які відбулися протягом останніх 5 робочих днів звітного місяця.

Справедлива вартість цінних паперів, що перебувають в обігу на організаційно оформлених ринках,
визначається за їх ринковою вартістю.

Цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю, підлягають переоцінці.  На дату балансу
результат  переоцінки  (дооцінка  або  уцінка)  відображається  в  бухгалтерському  обліку  на  суму  різниці  між
справедливою вартістю і його балансовою вартістю. 

Зміна справедливої вартості цінних паперів відображаються в бухгалтерському обліку за рахунками
доходів або витрат та капіталу (для цінних паперів на продаж).

Якщо  справедливу  вартість  нового  фінансового  активу  або  нового  фінансового  зобов’язання
достовірно  визначити  не  можна,  то  Товариство  визнає  первісну  вартість  нового  фінансового  активу
нульовою, а  фінансовий  результат  визначається  як  різниця  між  виручкою  і  балансовою  вартістю  списаного
фінансового  активу, а  первісна  вартість  нового  фінансового  зобов’язання  буде  визначатися    в  розмірі  суми
перевищення виручки над балансовою вартістю списаного активу.
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Примітка 3.15. Фінансові активи Товариства на продаж
У  складі  фінансових  активів  на  продаж  обліковуються  акції,  інші  цінні  папери  з  нефіксованим

прибутком та боргові цінні папери, а саме:
- боргові цінні папери з фіксованою датою погашення, які Товариство не має наміру і/або змоги тримати до
дати їх погашення або за наявності певних обмежень щодо обліку цінних паперів у портфелі до погашення;
- цінні  папери,  які  Товариство  готове  продати  у  зв'язку  із  зміною  ринкових  відсоткових  ставок,  його
потребами, пов'язаними з ліквідністю, а також наявністю альтернативних інвестицій;
- акції  та  інші  цінні  папери  з  нефіксованим  прибутком,  за  якими  неможливо  достовірно  визначити
справедливу вартість;
- фінансові  інвестиції  в  асоційовані  та  дочірні  компанії,  що  придбані  та/або  утримуються  виключно  для
продажу протягом 12 місяців;
- інші цінні папери, придбані з метою утримання їх на продаж.
На дату балансу фінансові активи на продаж відображаються:
- за справедливою вартістю;
- за собівартістю з урахуванням часткового списання внаслідок зменшення корисності - акції та інші цінні
папери з нефіксованим прибутком, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо;
- за найменшою з двох величин: балансовою вартістю та справедливою вартістю за вирахуванням витрат на
операції, пов'язаних з продажем, - інвестиції в асоційовані та  дочірні компанії, що переведені  в портфель  на
продаж та утримуються для продажу протягом 12 місяців;
- за  найменшою  з  двох  величин:  вартістю  придбання  (собівартістю)  та  справедливою  вартістю  за
вирахуванням  витрат  на  операції,  пов'язаних  з  продажем,  -  інвестиції  в  асоційовані  та  дочірні  компанії,  що
придбані та утримуються виключно для продажу протягом 12 місяців.

Фінансові  активи  на  продаж  на  дату  балансу  підлягають  перегляду  на  зменшення  корисності,  крім
акцій бірж і депозитаріїв.

Зменшення  корисності  цінних  паперів  визнається  у  разі  втрати  економічної  вигоди  в  сумі
перевищення  балансової  вартості  цінних  паперів  на  суму  очікуваного  відшкодування.  Зменшення  суми
очікуваного  відшкодування  цінного  папера  може  бути  спричинене  погіршенням  фінансового  стану  емітента
цінних паперів та/або зміною ринкової ставки дохідності.

Фінансові активи на продаж, що обліковуються за  справедливою вартістю, підлягають  переоцінці з
обов’язковим відображенням на дату балансу на рахунках капіталу Товариства.

Справедлива  вартість  цінних  паперів  визначається  виходячи  з  їх  котирування  на  ринку,  ринкової
ціни подібного фінансового інструмента, аналізу дисконтованих грошових потоків, аналізу укладених угод на
позабіржовому ринку тощо.

Дисконт  (премія)  амортизується  із  використанням  методу  ефективної  ставки  відсотка.  Процентні
доходи за купонними цінними паперами нараховуються щомісячно залежно від умов випуску цінних паперів.

Примітка 3.16. Похідні фінансові інструменти
Похідні  фінансові  інструменти  первісно  оцінюються  та  відображаються  в  бухгалтерському  обліку  за

справедливою вартістю. Витрати на операції визнаються за рахунками витрат під час їх первісного визнання.
Витрати на операції не включають дисконт або премію за форвардними контрактами. 

Вимоги  та  зобов'язання  за  похідними  фінансовими  інструментами  на  дату  операції  обліковуються  за
позабалансовими рахунками за курсом (ціною), зафіксованим у контракті, вимоги дорівнюють зобов'язанням.

На кожну наступну після первісного визнання дату балансу похідні фінансові інструменти оцінюються
за справедливою вартістю без будь-яких витрат на операції.

Переоцінка форвардних контрактів до їх справедливої вартості відображається на балансових рахунках
з визнанням активу або зобов'язання за форвардним контрактом залежно від результату такої переоцінки.

Примітка 3.17. Доходи та витрати
Основними  принципами  бухгалтерського  обліку   доходів  та  витрат  Товариства  визначено

нарахування, відповідність та обачність.
Доходи  та  витрати  Товариства,  підлягають  нарахуванню,  крім  випадків,  коли  дата  нарахування  та

дата  сплати  співпадають  та  якщо  доходи  (витрати)  отримані  (сплачені)  на  дату  балансу,   тоді  доходи  і
витрати можуть відображатись без їх нарахування із застосуванням внутрішнього контролю за нарахованими
та отриманими доходами.

Основною  вимогою  до  фінансової  звітності  Товариства  щодо  доходів  і  витрат  є  відповідність
отриманих  (визнаних)  доходів  сплаченим  (визнаним)  витратам, які  здійснюються  з  метою  отримання  таких
доходів.
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Розрахунковим  періодом  для  застосування  принципу  відповідності  є  календарний  місяць,  тобто
відповідність витрат, що здійснені Товариством, заробленим доходам оцінюється за результатами діяльності
за місяць.

Доходи  і  витрати  Товариства  нараховуються  та  відображаються  у  бухгалтерському  обліку  не  рідше
одного  разу  на  місяць,  за  кожною  операцією  (договором)  окремо,  незалежно  від  періодичності  нарахувань
(розрахунків), яка вказана в договорі з контрагентом .

Умови  нарахування  та  сплати  доходів  і  витрат  (дата  нарахування,  термін  сплати  за  обумовлений
період,  метод  визначення  умовної  кількості  днів,  період  розрахунку  тощо),  а  також  неустойки  в  разі
порушення  боржником  зобов'язання  визначаються  договором  між  Товариством  і  покупцем  (замовником,
контрагентом) згідно з вимогами чинного законодавства України.

Доходи  (витрати),  що  сплачуються  за  результатами  місяця  нараховуються  в  останній  робочий  день
місяця.  Доходи (витрати) за  роботами, послугами, що надаються поетапно, нараховуються після завершення
кожного  етапу  операції  протягом  дії  угоди  про  надання  (отримання)  робіт,  послуг.  Доходи  (витрати)  за
послугами з обов’язковим результатом нараховуються за  фактом  надання  (отримання)  послуг  або  за  фактом
досягнення передбаченого договором результату.

Нарахування  доходів  у  бухгалтерському  обліку  припиняється  у  випадках,  передбачених
законодавством  України.  Визнані  Товариством  доходи  та  витрати  групуються  за  їх  характером  за
відповідними статтями у фінансовій звітності. 

Примітка 3.18. Іноземна валюта
Операції  в  іноземній  валюті  відображаються  за  офіційним  курсом  української  гривні  до  іноземних

валют  на  дату  їх  здійснення,  тому  що  гривня  є  функціональною  валютою, а  також  валютою  представлення
фінансової звітності Товариства.

Монетарні  активи  та  зобов’язання  в  іноземній  валюті  відображаються  за  офіційним  (обліковим)
курсом гривні до іноземних валют на дату складання балансу.  Немонетарні статті балансу відображаються у
гривні за офіційним курсом на дату їх виникнення.

Доходи  і витрати  в  іноземній  валюті  включаються  до  звіту  про  фінансові  результати  у  національній
валюті за офіційними курсами гривні до іноземних валют на дату їх визнання.

Результати переоцінки монетарних активів та зобов’язань в іноземній валюті та банківських металах у
зв’язку зі зміною офіційного курсу гривні до іноземних валют включаються у звіт про фінансові результати.

Основний  валютний  ризик  для  Товариства,  пов’язаний  з  наданими  ним  товарами,  роботами,
послугами в іноземній валюті, при оплаті замовниками (покупцями) після надання цих товарів, робіт, послуг. 

Товариство  дотримується  принципів  виваженості  та  обережності  при  провадженні  політики
управління  валютним  ризиком.  В  балансі  Товариства  активи  і  пасиви  збалансовані  по  термінам  і  датам
розрахунків. 

Політика  щодо  мінімізації  валютного  ризику,  тобто  ризику  збитків  унаслідок  коливань  курсів
іноземних  валют  здійснюється  шляхом  оперативного  аналізу  структури   та  динаміки  валютної  позиції  і
операцій, які впливають на розмір відкритих валютних позицій, прогнозування змін валютних курсів, аналізу
чутливості очікуваного доходу  від переоцінки активів та пасивів відповідно до змін валютного курсу.

У  звітному  році  операції  в  іноземній  валюті  Товариством  не  проводились,  поточних  рахунків  в  
іноземній валюті Товариство не має.

Примітка 3.19.  Звітність за сегментами
Відповідно  до  концепції  розвитку  системи  управлінського  обліку  в  Товаристві  можуть  виділятись

наступні сегменти бізнес-напрямків: послуги суб’єктам господарювання, послуги фізичним особам, операції з
цінними паперами, та інші операції, в розрізі яких вирішуються управлінські задачі планування, контролю та
аналізу.  В  основу  для  розподілу  доходів/витрат  та  активів/зобов’язань  за  сегментами  діяльності  покладено
управлінський облік Товариства. 

Доходами  та  витратами  звітного  сегмента  є  доходи  та  витрати,  які  безпосередньо  відносяться  до
сегмента. Витрати за сегментом не включають загальні адміністративні витрати. 

Діяльність  Товариства  у  звітному  році  здійснювалась  в  одному  сегменті  -  операції  з  цінними
паперами.

Активами  та  зобов’язаннями  звітного  сегмента  є  активи  та  зобов’язання,  які  безпосередньо
відносяться до сегмента. До нерозподілених активів віднесено балансову вартість основних засобів та поточні
та  відстрочені  податкові  активи.  До  нерозподілених  зобов’язань  -  поточні  та  відстрочені  податкові
зобов’язання.
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Примітка 3.20. Податок   на прибуток
Розрахунок  податку  на  прибуток,  відстрочених  податкових  зобов’язань  та  відстрочених  податкових

активів Товариство проводить на виконання вимог МСФЗ 12 «Податки на прибуток». 
Податок на прибуток у звітному році сплачувався Товариством по ставці 21 %.  
Відмінність суми податку на прибуток, вирахуваного шляхом множення облікового

прибутку Товариства на діючу ставку від поточного податку на прибуток, розрахованого відповідно до вимог
Податкового  кодексу  України,  пояснюється  особливостями  у  формуванні  валових  доходів  (доходів)  та
валових  витрат  (витрат)  Товариства  при  розрахунку  об’єкта  оподаткування,  а  також  формуванням
відстрочених податкових зобов’язань та відстрочених податкових активів.

Примітка 3.21.  Ефект змін в обліковій політиці та виправлення суттєвих помилок
01  січня  2012  року  є  дата  переходу  Товариства  на  Міжнародні  стандарти  фінансової  звітності.

Облікова  політика  Товариства  на  звітний  рік  затверджена  офіційним  наказом  по  підприємству.  У  разі  змін
нормативно-правових  вимог,  які  мали  місце  протягом  звітного  року,  облікова  політика  застосовувалась
Товариством  у  частині,  що  не  суперечить  законодавству  України.  Процедурні  питання  порядку  ведення
обліку в Товаристві, що виникали у зв’язку із змінами в нормативних документах НКЦПФР та у податковому
законодавстві,  регламентувались  протягом  звітного  року  окремими  роз’ясненнями.  Суттєві  помилки  –  не
виявлені.

Примітка 4. Економічне середовище, в умовах якого Товариство здійснює свою діяльність
У  звітному  році   умови  для  фінансово  –  господарської  діяльності  були  нестабільними.  Починаючи  з

другого  півріччя  відбулось  зростання  зовнішньоекономічних  ризиків,  це  негативно  відображалося  на
очікуваннях  економічних  суб’єктів  і  зумовило  підвищений  попит  на  іноземну  валюту.  Відбувся  спад
внутрішнього споживання та спад ділової активності бізнесу.  Національний банк України у цей час проводив
жорстку  грошово-кредитну  політику,  що  дало  змогу  зберегти  стабільність  гривні  та  підтримати  процеси
економічного розвитку.

На  динаміку  та  перспективи  розвитку  вітчизняної  економіки  продовжують  чинити  тиск  традиційні
ризики:  залежність  динаміки  розвитку  реального  сектора  економіки  України  від  кон'юнктури  на  світових
товарних і сировинних ринках, а також від можливих коливань попиту на продукцію вітчизняного експорту;
зростання  обсягу  державного  боргу  й  витрат  на  його  обслуговування  при  збереженні  необхідності  в  нових
запозиченнях; висока питома вага у витратній частині державного бюджету поточних першочергових витрат,
які  не  підлягають  скороченню,  а  також  витрат  по  фінансуванню  опосередкованого  бюджетного  дефіциту;
від'ємне сальдо торгового балансу, що створює тиск на платіжний баланс і показники зовнішньої ліквідності,
що  ймовірно  призведе  до  подальшого  нарощування  валового  зовнішнього  боргу;  висока  чутливість
банківської системи Україні до системних та індивідуальних ризиків, що стримує відновлення економіки.

В поточному році в банківському секторі України, який в основному й фінансує реальний сектор
економіки, будуть спостерігатися наступні тенденції: збільшення відсоткових ставок по кредитах внаслідок
збільшення ризиків, кредитування, в основному, корпоративного бізнесу на короткий термін з метою
фінансування оборотної діяльності. Критерії вибору позичальника стануть більш жорсткими, буде
проводитись подальша оптимізація структури бізнесу. В цих умовах Товариство може залучати додаткові
(недорогі) кошти акціонерів для відновлення і нарощування власного виробництва та торгівлі. 

В найближчі роки Товариство планує збільшення обсягів виконуваних робіт, поширення спектру
надаваних послуг, проведення рекламних компаній з метою залучення нових клієнтів, ефективне i
раціональне використання майна, коштів i інших ресурсів з метою отримання прибутку, а також пошук
інвесторів. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність Товариства в майбутньому є
зниження платоспроможності населення, поглиблення інфляції, загальноекономічні негативні тенденції в
країні.

Примітка 5. Основні засоби 
Щодо усіх груп та видів основних засобів Товариство дотримується єдиної політики визначення

балансової вартості та методів нарахування амортизації.
Основні засоби оприбутковуються на баланс за собівартістю придбання, що включає витрати на

транспортування, монтаж, приведення до стану, необхідного до експлуатації та інші безпосередньо пов’язані
витрати. Товариство не визнає в балансовій вартості об’єктів основних засобів витрати на технічне
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обслуговування та поточні ремонти. Такі витрати визнаються витратами поточного періоду й розподіляються
на собівартість продукції. Первісна оцінка та облік основних засобів відповідає вимогам МСБО 16 «Основні
засоби». Оцінку справедливої вартості основних засобів на дату переходу на МСФЗ Товариство не
здійснювало, оскільки Товариством використовується модель собівартості, згідно МСБО 16 «Основні
засоби». 

Для нарахування амортизації Товариство застосовує прямолінійний метод нарахування амортизації
основних засобів, відповідно до МСБО 16. Ліквідаційна вартість основних засобів прирівнюється до нуля.
Балансова вартість по видам основних засобів визначена як різниця між їх первісною вартістю та
нарахованою амортизацією і наведена нижче

Основні засоби за групами Станом на 01.01.2012
(тис. грн.)

Станом на 31.12.2012
(тис. грн.)

Офісне обладнання
Первісна вартість 46 46

Знос 0 19
Залишкова вартість 46 27

Коефіціент зношуваності основних засобів групи % 41,3

Товариство не має основних засобів, стосовно яких є передбачені законодавством обмеження щодо
володіння, користування та розпорядження.
Товариство не має оформлених у заставу  основних засобів.
Товариство не має основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо). 
Товариство не має основних засобів, вилучених з експлуатації на продаж. 
Товариство не має створених основних засобів. 
Товариство  не  має  збільшення  або  зменшення  протягом  звітного  періоду,  які  виникають  у  результаті
переоцінок, а також у результаті збитків від зменшення корисності, визнаних або сторнованих безпосередньо
у власному капіталі. 

Дані примітки 5 зазначаються у звіті «Баланс» (рядки 030-032).

Примітка 6. Грошові кошти та їх еквіваленти.
Грошові кошти Товариства зберігаються на поточних банківських рахунках. Облік грошових коштів і

розрахунків готівковими грошовими коштами здійснюється Товариством згідно чинного законодавства
стосовно ведення касових операцій.

 Рядок Найменування статті Станом на 01.01.2012 (тис.
грн.)

Станом на 31.12.2012 (тис.
грн.)

1 Готівкові кошти в касі 0 0
2 Поточний рахунок у банку 17 40
3 Депозитний рахунок у банку 3820 0

У  звітному  році  Товариством  отримані  відсотки  по  розміщенню  коштів  на  депозитному  рахунку  у
сумі 76 тис. грн.. Станом на кінець дня звітної дати нарахованих та не отриманих процентних доходів немає.

Дані  примітки  6 зазначаються  у звіті  «Баланс» (рядок  230),  а  також  у  Звіті  про  фінансові  результати
(рядок 120).

Примітка 7. Цінні папери Товариства на продаж
Рядо
к

Найменування статті Станом на
01.01.2012 
(тис. грн.)

Станом на
31.12.2012 
(тис. грн.)

1 Боргові цінні папери (векселі) 156490 163957
2 Акції підприємств та інші цінні папери з нефіксованим 0 0
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прибутком:
2.1 Справедлива вартість яких визначена за даними

оприлюднених котирувань цінних паперів на
фондових біржах 

0 0

2.2. Інші (цінні папери які не мають котирувань на
фондових біржах)

0 0

3 Резерв під знецінення цінних паперів на продаж 0 0
4 Усього цінних паперів за мінусом резервів 156490 163957

Справедлива вартість цінних паперів на звітну дату орієнтовно дорівнює їх собівартості. 
Зміни в цінних паперах Товариства на продаж 

Рядок Найменування статті 2012 рік (тис.
грн.)

1 Балансова вартість на 1 січня 156490
2 Результат (дооцінка/-уцінка) до справедливої вартості 0
3 Придбання цінних паперів 328929
4 Реалізація цінних паперів на продаж 321462
5 Погашення цінних паперів 0
6 Резерв під знецінення цінних паперів на продаж 0
7 Балансова вартість за станом   на   кінець   дня   31 грудня 163957

Дані примітки 7 зазначаються у звіті «Баланс» (рядок  220). 

Примітка 8. Статутний капітал
Статутний капітал Товариства на звітну дату складає 164 000 000, 00 грн. (Сто шістдесят чотири

мільйони грн. 00 коп.), який розподілено на 656 000 000  (Шістсот п’ятдесят шість мільйонів) простих
іменних акцій  номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п’ять копійок).

Рядок Найменування статті Кількість 
акцій, шт.

Прості
акції, шт..

Номінальна вартість акцій
(тис. грн.)

1 Залишок на кінець дня 31.12.2011 656000000 656000000 164000
2 Емісія акцій 0 0 0
3 Залишок на кінець дня 31.12.2012 656000000 656000000 164000

Акції Товариства з 01 березня 2012 року внесені до біржового реєстру ПрАТ «Придніпровська
фондова біржа» за другим рiвнем лiстингу. 

Права, привілеї, обмеження, в тому числі обмеження з виплати дивідендів і повернення капіталу, не
передбачені.

Дані примітки 8 зазначаються у звіті «Баланс» (рядок 300).

Примітка 9. Резервний капітал та інші фонди, нерозподілений прибуток

Ря
до
к

Найменування статті
Капітал в
дооцінках
необоротн
их активів

Капітал в
дооцінках
цінних
паперів 

Резерв
ний

капітал

Нерозпо
ділений
прибуток

Усього
капіталу і
прибутку 

1 Залишки на 01.01.2012 0 0 0 3 3
2 Дооцінка 0 0 0 0 0
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3 Рух  коштів  загальних
резервів,  капіталу  та  
прибутку

0 0 0 1 1

4 Залишок  на  кінець  дня
31.12.2012

0 0 0 4 4

Дані примітки 9 зазначаються у звіті «Баланс» (рядки 330, 350).

Примітка 10. Зобов’язання Товариства
Зобов'язаннями визнається заборгованість Товариства іншим юридичним або фізичним особам, що

виникла внаслідок минулих господарських операцій, погашення якої у майбутньому, як очікується, призведе
до зменшення ресурсів Товариства та його економічних вигід. Зобов’язання та забезпечення Товариства на
звітну дату відсутні.

№ п/п Найменування статті 
Станом на

01.01.2012 (тис.
грн.)

Станом на
31.12.2012 (тис.

грн.)
1 Забезпечення оплати відпусток працівникам 0 0
2 Довгострокові зобов’язання 0 0
3 Поточні зобов’язання 25 25
3.1 Векселі видані 0 23
3.2. Інші поточні зобов’язання 25 2
4 Загалом зобов’язань та забезпечень 25 25

Дані примітки 10 зазначаються у звіті «Баланс» (рядки 400 - 620).

Примітка 11. Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи
Відповідно до засад, визначених МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи».

Події, що потребують коригування активів та зобов’язань Товариства внаслідок виникнення умовних
зобов’язань та умовних активів, відсутні.

Примітка 12. Доходи Товариства
Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання

власного капіталу, за умови що оцінка доходу може бути достовірно  визначена.

Рядок Найменування статті 2012 рік (тис. грн.)
1 Дохід від продажу цінних паперів 321524
2 Доходи від розміщення коштів на депозитному рахунку 76
3 Отримані дивіденди 0
3 Усього доходів 321600

Фінансовим результатом вiд звичайної діяльності у звітному періоді є прибуток у сумi 1 тис. грн..  
Реструктуризація діяльності Товариства не відбувалась.

Доходи (витрати) від припинених видів діяльності відсутні.
Дивіденди не нараховувались. Інші виплати акціонерам не здійснювались.
Статті, що мають бути вилучені з прибутків та збитків відповідно до МСФЗ:
 дооцінка основних засобів (МСБО 16 «Основні засоби») — не здійснювалась;
 різниця  між  фактичною  собівартістю  викуплених  акцій  власної  емісії  та  вартістю  їх  перепродажу

(МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання») — ці події не відбувались.
Дані примітки 12 зазначаються у звіті «Звіт про фінансовий результат»  (рядки 010, 120).

Примітка 13. Адміністративні, інші операційні витрати та інші витрати Товариства
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 Витрати враховуються Товариством за методом нарахування. Собiвартiсть реалiзованих товарів,
робіт, послуг складається з цiни покупки, витрат на транспортування, комiсiй за договорами поставки та
iнших вiдповiдних видаткiв. 

№ п/п Найменування статті 2012 рік (тис.
грн.)

1 Витрати на утримання персоналу (29)
2 Відрахування на соціальні заходи (11)
3 Амортизація (19)
4 Витрати на  банківське обслуговування (4)
5 Витрати на послуги сторонніх організацій (74)
)6 Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість 0
7 Загалом адміністративних та інших операційних витрат (137)

Собівартість реалізованих цінних паперів склала 321462 тис. грн..
Дані примітки 13 зазначаються у звіті «Звіт про фінансовий результат» (рядки 040, 070, 090).

Примітка 14. Звіт про рух грошових коштів
 Звіт грошових коштів за 2012 рік 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 відображено рух грошових коштів від
операційної та неопераційної (інвестиційної та фінансової) діяльності. 

Операційна діяльність - полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності, сума якого скоригована
на амортизацію необоротних активів, курсову різницю, яка виникла при придбанні імпортної сировини,
витрати на придбання оборотних активів, втрати на оплату праці персоналу, сплату податків, відрахування на
соціальні заходи та інші витрати.

Інвестиційна діяльність — це придбання та продаж: необоротних активів, у тому числі активів
віднесених до довгострокових, та поточних фінансових інвестицій, інших вкладень, що не розглядаються як
грошові еквіваленти, отримані відсотки та дивіденди. 

Фінансова діяльність — це надходження чи використання коштів, що мали місце в результаті емісії
цінних паперів, викупу власних акцій, виплата дивідендів, погашення зобов'язань за борговими цінними
паперами, отримання та погашення позик.

Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності за звітний рік становить -151 тис. грн.
(видаток). 

Чистий рух грошових коштів від неопераційної діяльності за звітний рік становить -3646 тис. грн.
(видаток).

Результатом чистого руху коштiв вiд дiяльностi Товариства за звiтний рік є видаток  грошових коштів в
сумi -3797 тис. грн..

Грошові потоки в іноземній валюті відсутні. 

Примітка 15.Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін 
Зв’язаними особами для Товариства: є засновники та учасники емітента (крім акціонерів, які не є

засновниками); особи, частка яких становить понад 10% у статутному капіталі Товариства; посадові особи
Товариства та члени їхніх сімей; особи, що діють від імені Товариства за відповідним дорученням, або особи,
від імені яких діє Товариство; особи, які відповідно до законодавства України контролюють діяльність
Товариства; юридичні особи, що контролюються Товариством або разом з ним перебувають під контролем
третьої особи; реєстратор, з яким підписано договір про обслуговування, його керівники та посадові особи. 

№
Найменування юридичної
особи – власника істотної
участі в капіталі Товариства

Код підприємства та його місцезнаходження
Кількість
простих

акцій (шт.)
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1 ЕВЕРРІН КОММЕРШІАЛ С.А.
(Код 539095), місцезнаходження: Британські Віргінські о-ви* Брит.
Вірджінові о-ви Tortola GRAІGMUIR CHAMBERS, P.O. BОX 71, ROAD

TOWN
110 722 352

2 БАЛЛІОТІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС, ЛТД (Код C24171), місцезнаходження: Saint Kitts And Nevis NEVІS
ДЕЙЛІ БІЛДІНГ, ПРИНЦ ВІЛЛІАМ СТРІТ, ЧАРЛСТАУН 131 200 000

3 СОФІТ ВЕНЧЕРЗ ЛТД  (Код 39,651), місцезнаходження: Беліз BELIZE CITY # 1 Mapp
Street, Belіze Cіty, Bеlize, Central America 78 091 852

Протягом звітного року управлінському персоналу Товариства нараховувалась і виплачувалась
заробітна плата відповідно до встановленої системи оплати праці. Компенсації та інші додаткові виплати
керівництву Товариства, іншому управлінському персоналу не здійснювались. 

Протягом звітного року Товариство не здійснювало операції з пов'язаними сторонами - як з реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг) так і з їх придбання.

Примітка 16. Події після звітного періоду

Відповідно до засад, визначених МСБО 10 «Події після звітного періоду» щодо подій після дати
балансу, події що потребують коригування активів та зобов’язань Товариства відсутні.

Керівник                                                                                                            О.І.Романюк

                                                
Головний бухгалтер                                                                                        Н.В.Козієнко   


